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Spod znaku Kordiana, Anhellego, Lilli Wenedy.
Człowiek Herberta, antropologie Słowackiego*
Under the Sign of Kordian, Anhelli and Lilla Weneda.
The Herbert’s Man, the Słowacki’s Anthropologies

Karol Samsel
Uniwersytet Warszawski, Polska
e-mail: lewks@wp.pl
ORCID: 0000-0002-2047-4508

Abstract
The aim of the study is to show the program volume of Zbigniew Herbert,
Mr Cogito from 1974, as a collection in which the poet transforms into as much
a resonator as a revisor of the basic Polish romantic aesthetic and ethical
representations – in Mr Cogito he always identified with the writing of Juliusz
Słowacki. The anthropology of Kordian, Lilla Weneda and Anhelli not only
influences the activities of Herbertian Mr Cogito, but also shapes his post-heroic
genealogy and, speaking the language of Karl Dedecius, “orientation in the postmetaphysical world”. Herbert (as has been shown) thinks about Słowacki in a deep
and complex way, focusing his interest on the anthropological potential of the
romantic poet’s heroes and Herbert’s own construction and deconstruction game
with the mythology produced by Słowacki (venenedism, anhellism, heroism and
anti-heroism in Kordian).
Keywords
Zbigniew Herbert, Juliusz Słowacki, Mr Cogito, Kordian, Lilla Weneda, Anhelli

* Tekst został przygotowany w ramach drugiej edycji Festiwalu Tradycji Literackich w Muzeum
Pana Tadeusza (wrzesień–listopad 2018).
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a także wybacz że nie walczyłem jak lord Byron o szczęście
ludów podbitych i oglądałem tylko wschody księżyca i muzea
Zbigniew Herbert, Modlitwa Pana Cogito – podróżnika

W 1953 roku Henryk Elzenberg zapisuje w swoim notatniku dość frapujące
wyznanie: „dwie postawy wobec zła świata. Jedna odciąć się i przeciwstawić.
Druga: przyjąć ten kosmos, a raczej ponury demoniczny nie-kosmos, z całą jego
demonicznością; trwać i wytrzymać”1 . I nim jeszcze wyjdziemy z zadziwienia,
skąd u autora Kłopotu z istnieniem pomysł omawiania tych akurat opozycyjnych
„dwu postaw”, sytuacja na naszych oczach skomplikuje się jeszcze bardziej,
Elzenberg bowiem (już wprost) przyzna, że chodzi o antynomię bliską mu na
płaszczyźnie własnego życia i doświadczenia: otóż, „pierwsza [z postaw – K.S.]
podoba się mnie, druga zaś mojemu młodemu przyjacielowi. On chce się zanurzyć, wszystko wycierpieć, nie szukać żadnego Olimpu, żadnej «twierdzy»”2 .
Nie mamy (rzecz jasna) pewności, czy przywoływany tu „mój młody przyjaciel”
to dwudziestodziewięcioletni Herbert. Warto jednak pamiętać, że dwadzieścia dziewięć lat to dla tego pokolenia wiek swoistej „smugi cienia”. Nie powinienem porównywać ze sobą liczb ani bawić się liczmanami, lecz czy można oprzeć się
pokusie i w ogóle nie wspominać, że w tym dokładnie wieku Tadeusz Borowski
(dwa lata wcześniej, bo od Zbigniewa Herberta dwa lata starszy) popełnia samobójstwo? Cóż, chciałbym wierzyć, że tam – z dala od Olimpu – Herbertowi wchodzącemu w „Conradowską smugę” patronuje właśnie autor Lilli Wenedy, którego
tamten zapewne bardzo na swój sposób może chcieć przezwyciężyć. Nie wolno
przecież zapominać, że jest „tytuł pierwszego tomu (Struna światła) – jak zauważa
Radosław Sioma – aluzją do przejmującego obrazu z Grobu Agamemnona”3 :
Z razu myślałem, że ten co się wdziera,
Brzask, była to struna z harfy Homera.
I wyciągnąłem rękę na ciemności
By ją ułowić i napiąć i drżącą
Przymusić do łez, i śpiewu, i złości
Nad wielkiem niczem grobów – i milczącą
Garstką popiołów – ale w mojem ręku
Ta struna drgnęła i pękła bez jęku4.

Można wyobrażać sobie, że wskutek tak zaprojektowanej – tak doniosłej
ekspozycji Słowackiego w okolicznościach opóźnionego debiutu Herberta, jego
imprimatur bynajmniej nie zniknąłby i później, nie miałby wręcz szansy zniknąć – w tomach późniejszych. Niewątpliwie najtrudniejszym z pytań jest pytanie
o to, w jaki sposób (jeżeli w ogóle) słynny tom Pan Cogito z 1974 roku mógłby
1

Henryk Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Warszawa: Znak 1963,
s. 386.
2
Ibidem.
3
Radosław Sioma, „Mała wyspa w chaosie dziejów”. Tradycja w twórczości Zbigniewa Herberta, w: idem, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta, Kraków: JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera 2017, s. 80.
4
Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 9, red. Juliusz Kleiner,
Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich – Wydawnictwo 1956, s. 73.
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zostać zbudowany na fundamencie antropologii Słowackiego. Czy więc poszczególne, po części hipotetyczne antropologie Słowackiego – nazwijmy je od imion
bohaterów tytułowych jego tekstów antropologiami Kordiana, Anhellego i Lilli
Wenedy – byłyby trybami, dźwigniami, „kołami zamachowymi” (proszę wybaczyć
te techniczne metafory, uściślają one sens tego, co chcę powiedzieć) maszyny
zwanej Herbertowskim człowiekiem? To pytanie istotne zarówno w sytuacji,
w której mówimy o człowieku Herbertowskim wynikającym z antropologii Słowackiego, jak i w sytuacji, w której (w związku z formułowanymi hipotezami)
mamy prawo mówić o czymś więcej, tj. człowieku Herberta wywodzącym się,
wyrastającym explicite z antropologii Słowackiego. Drugi przypadek jest w Panu
Cogito rzadszy, co więcej bywa niechętnie potwierdzany, mimo wszystko domniemania na jego temat, zakładanie jego nieustannej możliwości – jest istotne dla
głębi oraz subtelności całej interpretacji.
Co zatem w Panu Cogito, a (co ważniejsze) dlaczego: mogłoby być z Kordiana, Lilli Wenedy, Anhellego? Jak już raz zaznaczyłem, nie jest to pytanie
proste, wszelako rzetelną na nie odpowiedź należałoby poprzedzić sekwencją wieloaspektowych, żmudnych analiz, na nie zaś nie czas tu ani miejsce. Zaznaczę więc
jedynie, że tak, jak konstatował Karl Dedecius, „rozmyślania Pana Cogito służą
lepszej orientacji w epoce postmetafizycznej”5 , tak też podobnie konstatować by
można w wypadku bohaterów tekstów Słowackiego: otóż, być może rozmyślanie
Anhellego, a z pewnością już rozmyślania Kordiana służą lepszej orientacji w epoce postheroicznej. Pisał o tym Michał Masłowski – jego zdaniem w Kordianie:
Bohater nie wciela wartości wspólnych. Heroiczny gest zrealizowany w sposób quasi-magiczny,
według wzorów Tradycji, jakby według gotowej receptury, w imię ideałów godności, które powinny
być wszystkim wspólne, ale nie są – pozostaje niepłodny. Osoba została wyobcowana ze swojego
czynu, następuje alienacja gestu heroicznego bez bohatera6.

Alienacja gestu heroicznego – jak uznał za stosowne to zjawisko zaklasyfikować
Masłowski – wydarza się w Panu Cogito raz po raz, wpisana jest wręcz w model
biografii duchowej tak niejasnego przecież pod względami osobowym oraz osobowościowym bohatera. Po pierwsze, losy Cogito-młodzieńca to w pewnym sensie
rewers młodzieńczych losów Kordiana trawionego melancholią, podróżującego po
Europie bez żadnych szans na wyciszenie porywów serca. „Niekiedy przypomina
sobie Pan Cogito, nie bez wzruszenia, młodzieńczy swój marsz ku doskonałości,
juwenilne per aspera ad astra”7 , powiada ze słodko-gorzką autoironią podmiot
wiersza Pan Cogito a perła, a dla odmiany w wierszu Domy przedmieścia powiadamia nas, że „w jesienne bezsłoneczne południe Pan Cogito lubi odwiedzać

5
Karl Dedecius, Uprawa filozofii. Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości, w: Poznawanie
Herberta 1, wyb. i wstęp Andrzej Franaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, s. 140.
6
Michał Masłowski, Alienacja gestu heroicznego. Kordian i Lorenzaccio – bohaterowie nowoczesności?, w: idem, Zwierciadła Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego,
Izabelin: Świat Literacki 2001, s. 105. Rozważając zakres oddziaływania antropologii Kordiana na
wydany w 1974 roku tom Pan Cogito, nie należy zapominać o wydarzeniu artystycznym, jakim stało
się głośne wystawienie dramatu w Warszawie – przez Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Powszechnym 30 stycznia 1970 roku.
7
Zbigniew Herbert, Pan Cogito a perła, w: idem, Wiersze zebrane, Warszawa: Czytelnik 1982,
s. 207.
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brudne przedmieścia. Nie ma – mówi – czystego źródła melancholii”8. Wypadnie
mi zapewne jeszcze powrócić do metafory „czystego źródła melancholii”, ma ona
bowiem zdolność ewokowania (czy też przywoływania na myśl) kategorii zbliżonych do anhellizmu Słowackiego.
Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, że gdy Pan Cogito pisze „późnojesienny
wiersz przeznaczony dla kobiecych pism”, to to, co stwarza, przypomina swoją poetyką niezręczne, epigońskie wręcz naśladowanie liryki Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego: „zabity lis na polu rozstrzelana przestrzeń” czy „słychać teraz wyraźnie jak planety się toczą / wschodzi wysoko księżyc przyjm na oczy bielmo”9 .
Pastisz tego rodzaju sprawia, że Kordian, którego niejako obserwujemy w tomie
Pan Cogito „zza przesłony”, posiada twarz Baczyńskiego zwanego przecież nieraz
„drugim Słowackim”, czy też: jest Kordianem o twarzy Baczyńskiego, powiedzmy
cum grano salis, lub Kordianem o twarzy któregoś z epigonów tamtego.
Rzecz kolejna, w Kordianie skok młodzieńca przez bagnety jest – jak twierdzi
Rolf Fieguth – momentem ostatecznej kapitulacji jego ideałów. Jako zdarzenie
stanowi bowiem karykaturę czynu Winkelrieda i od początku do końca pozostaje
bezpłodne, nieocalające, a mimo to Kordian, cudem przeżywszy próbę, zostaje
obwołany przez warszawski lud jego trybunem, tzn. lud podniecony tym, że młodzieńcowi udało się zachować życie, skanduje na jego cześć10. Możliwe nawiązania do skoku przez bagnety wydają się skrywać nade wszystko dwa wiersze
z tomu z 1974 roku: O dwu nogach Pana Cogito oraz Przepaść Pana Cogito.
Z pierwszego dowiadujemy się o „lekkim zataczaniu się bohatera” i „bliźnie” na
lewej nodze, „sromotnej pamiątce ucieczki”11. Z drugiego z kolei przekonujemy
się, że skok przez bagnety Słowackiego pojęty jako figura literacka nabierałby
u Herberta przede wszystkim charakteru doświadczenia uprywatnionego, wręcz
zrustykalizowanego. Coś, co dla Marka Troszyńskiego stanowiło w Kordianie rodzaj spektakularnego „samobójstwa à rebours”12, w Przepaści Pana Cogito sprowadzone, „wtrącone” wręcz zostawałoby do rzeczywistości „przydomowej”:
W domu zawsze bezpiecznie
ale zaraz za progiem
gdy rankiem Pan Cogito
wychodzi na spacer
napotyka – przepaść
nie jest to przepaść Pascala
nie jest to przepaść Dostojewskiego
jest to przepaść
na miarę Pana Cogito13

8

Idem, Domy przedmieścia, w: ibidem, s. 216.
Idem, Późnojesienny wiersz Pana Cogito przeznaczony dla kobiecych pism, w: ibidem, s. 221.
10
Rolf Fieguth, Granice ironii w „Kordianie” Juliusza Słowackiego, w: Ciało, płeć, literatura.
Prace ofiarowane Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa: Wiedza Powszechna 2001, s. 12–15 (podrozdział pt. Winkelried i sprawa chmury).
11
Zbigniew Herbert, O dwu nogach Pana Cogito, w: idem, Wiersze zebrane, s. 204–205.
12
Marek Troszyński, Umarł Kordian – niech żyje Kordian! W kręgu tajemnic dramatu, w: idem,
Słowacki. Poza kanonem, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2014, s. 118.
13
Zbigniew Herbert, Przepaść Pana Cogito, w: idem, Wiersze zebrane, s. 211.
9
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Wieloznaczny oraz wielowarstwowy tom Pan Cogito może również skrywać
potencjalne aluzje do Kordiana. Gdy w wierszu Siostra podmiot utworu oznajmia, że „trzynastoletni Cogito zobaczył na ulicy Legionów / dorożkarza / poczuł się
nim tak dokładnie / że wysypały mu się rude wąsy / i rękę sparzył zimny bat”14 ,
wrażenie, które zostaje w ten sposób przywołane, mogłoby dotyczyć także i makabrycznych scen na placu przed Zamkiem Królewskim z aktu III dramatu: „Książę
uderzył starą kobietę z dziecięciem, / Potknęła się i dziecko do rynsztoka padło” –
mówią jedni, „dziecko zabite” – przerażają się drudzy, a ktoś z wysokości kolumny,
na którą się wspiął, dopowiada do reszty – „Czekajcie! Dwóch żandarmów niebogę porwało, / Zamietli przed cesarzem krwią polane bruki”15.
Ażeby naturalnie domknąć „widmowy” wątek Kordiana w Panu Cogito, warto
by sięgnąć do dychotomii pragnień, do której odwoływał się (jeszcze w tomie
Ciemne źródło) Andrzej Franaszek. Otóż jego zdaniem – Herbert neguje tzw. libido dominandi, a postawę Pana Cogito określa przeciwstawne libido admirandi,
z zasady „anulujące chęć zawładnięcia rzeczywistością znajdującą się poza «ja»”16 .
Dobrze jest zauważyć, że także w Kordianie uobecniony został (ważny – jak się
okazuje – dla Herberta) konflikt pomiędzy libido dominandi a libido admirandi.
To pierwsze – bardzo długo, aczkolwiek wyłącznie do pewnego momentu – reprezentował Kordian, to drugie – sługa Grzegorz stale w dramacie wyposażany w nauki
mające młodzieńca prostować. Wyrazem libido admirandi przecież była w pewnym sensie bajka o „Janku, co psom szył buty”17 . Kordian przezwyciężył własne
libido dominandi na rzecz libido admirandi jednak dopiero w więzieniu, kiedy to
zaakceptował ostatecznie, że pozostanie po nim nie alienujący go (mówiąc językiem Masłowskiego) czyn heroiczny, lecz dwa życia noszące po nim imię: „róża
miesięczna” sadzona przez jego ostatniego spowiednika w ogrodzie klasztornym
i wnuk Grzegorza:
Więc gdy mi wezmą życie... a starzec pogrzebie!...
Kiedyś!... za błędnym dzieckiem po łąkach lub w borze
Głos matki wołać będzie: Kordian! Kordian! – długo
Dziecię śmiechem odpowie nad kwiecistą strugą...
A pośród ciemnych murów, gdzieś w cichym klasztorze,
Róża moja zakwitnie... Ksiądz w czarnym habicie
Pacierze nad nią zmówi... Więc róża – i dziecię. –18

Pomimo tak wielu możliwych odesłań i odwołań – nie Kordian stanowi najistotniejszy trop intertekstualny wiodący do pism Słowackiego z tomu Pan Cogito,
lecz – Lilla Weneda. Częściowo pisał na ten temat Dariusz Pawelec, ograniczając się jednak tylko do ostatniego utworu zbioru, Przesłania Pana Cogito („obecność mitu wenedyjskiego w wierszu Zbigniewa Herberta wydaje się tyleż silna, co
14

Idem, Siostra, w: ibidem, s. 206–207.
Juliusz Słowacki, Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 2, red. Juliusz Kleiner, Wrocław 1952: Zakład imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, s. 155.
16
Andrzej Franaszek, Udręczony pięknem świata, w: idem, Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa
Herberta), Londyn: Puls 1998, s. 192.
17
Juliusz Słowacki, Kordian..., s. 114–117.
18
Ibidem, s. 201–202. Zob. także w sprawie ech Kordiana w twórczości Herberta: Małgorzata
Mikołajczak, Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Kraków: Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2013.
15
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nieoczywista”, „w obydwu przekazach dochodzi do głosu ta sama «irracjonalność
nieszczęścia», wyrażająca się w «niewspółmierności pokonanych i zwycięzców».
Uzależnieniu od harfy-talizmanu i pieśni o magicznej mocy odpowiada u Herberta
konieczność powtarzania «starych zaklęć ludzkości»”19).
Nie zauważono, że cały tom Pan Cogito mógł zostać zbudowany na aktualizacji oraz rewizji antropologii wenedyjskiej Słowackiego. Czy można o ten brak
uwagi mieć jakiekolwiek pretensje, skoro mówimy o sferze domniemań? Wiersz
Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz dowodzi wyraźnie, że (jeżeli w ogóle
zaistniała) byłaby to aktualizacja głęboko retroaktywna – miast Słowiańszczyzny
Słowackiego, a zatem epoki schyłku i upadku Wenedów, tekst oferuje „cofnięcie
się w czasie”, a w tym perspektywę jeszcze prasłowiańską, wręcz archesłowiańską
– odmierzaną od momentu ekspansji plemienia na ziemie nadbałtyckie w I w. n.e.:
„kto pisał nasze twarze / dlaczego oczy osadzone tak blisko wszak to on nie ja /
wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów”20 .
To bardzo znamienne, bo – co widać po cytacie – Wenedowie są w wierszu
Herberta najeźdźcami z początku ery, a nie najeżdżanymi pięć wieków po ich przybyciu nad Bałtyk jak w dramacie Słowackiego. Daleki, nadbałtycki przodek Pana
Cogito z kolei pozostaje szarym reprezentantem bezimiennej rasy, która nie ma
nic wspólnego z prasłowiańskim człowiekiem starożytnym. Rzecz trzeba chyba
jeszcze wydatniej wyostrzyć: u autora Struny światła nie ma starożytności słowiańskiej jako takiej – rasa zamieszkująca pobrzeże bałtyckie przed Wenedami,
rasa „dziedziczna”, po której Cogito dziedziczy twarz, przypomina w większym
stopniu ucywilizowanych neandertalczyków niż kandydatów na mniej albo bardziej estetyczny, słowiański antyk: „kobiety złoto ziemia nie dać się strącić z konia”, „a przecież kupowałem w salonach sztuki / pudry mikstury maście / szminki
na szlachetność” czy wreszcie – zdające się nawiązywać do ustępu III części
Dziadów Adama Mickiewicza: „uszy zbyt odstające dwie muszle ze skóry / zapewne spadek po praszczurze który łowił echo / dudniącego pochodu mamutów
po stepie”21 .
Gdy więc przyłożyć do tomu Pan Cogito miarę Lilli Wenedy, okaże się, że na
wiele sposobów wyróżniany protagonista Herberta jest niezwykle wyrafinowanym,
budującym swą tożsamość na retroaktywnej grze historycznością, przypadkiem
homo duplex. Zdradza go co prawda jako „człowieka przedwenedyjskiego” „twarz
odziedziczona”, ale pomimo niej aspiruje niezrażony do stania się pełnoprawnym
depozytariuszem wenedyjskiej mitologii, która to – gdyby przyjąć za centralny
punkt odniesienia wiersz Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz – stale go
przerasta. Nie chodzi tutaj tylko o Przesłanie Pana Cogito odczytane przez Pawelca w duchu wenedyjskiego myślenia ofiarniczego. Symptomów oraz sygnałów
„wenedyzmu” w myśleniu Cogito może być dużo więcej.
19

Dariusz Pawelec, Romantyczne tropy do lektury „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, w: Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. Małgorzata
Mikołajczak, Kraków: Wydawnictwo Platan 2011, s. 174.
20
Zbigniew Herbert, Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz, w: idem, Wiersze zebrane, s. 203.
21
Ibidem. U Mickiewicza w Drodze do Rosji czytamy: „Ziemia tak pusta, tak niezaludniona, / Jak
gdyby wczoraj wieczorem stworzona. / A przecież nieraz mamut z tych ziem wstaje”. Adam Mickiewicz, Dziadów części III Ustęp, w: idem, Dzieła, t. 3: Utwory dramatyczne, red. Julian Krzyżanowski,
Warszawa: Czytelnik 1955, s. 267.
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W wierszu Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela ciało konającego
jawi się mężczyźnie jako odrzucone oraz zgładzone, co może nasuwać myśl o sugestywnym, finałowym obrazie Lilli Wenedy – stosie „odrzuconych i zgładzonych”
trupów Wenedów z Bogurodzicą objawiającą się na ich szczycie: „leżał na wąskim
przylądku / zniszczenia / oderwany od pnia / porzucony jak kokon”22. To nie odosobniony przypadek, w którym frenetyczne obrazowanie obierane przez poetę
nasuwa (również intertekstualne) skojarzenia z frenezją z Lilli Wenedy. W Pan
Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim a głosem przyrody mężczyzna
przemawia frenetycznie, podobnie jak opętana, mroczna wieszczka Wenedów, Roza:
„mogę [...] / z pomniejszoną włócznią / stanąć wobec żywiołów”, „dalej toczą się
pioruny kwiatów oratio traw oratio chmur / mamroczą chmury drzew spokojnie
płonie skała”23.
W Rozmyślaniach o ojcu dzieje rodziny Pana Cogito wystylizowane zostały
na sagę królewską w równym stopniu kosmogoniczną, co i logocentryczną: „myślałem że usiądę po jego prawicy / i rozdzielać będziemy światło od ciemności /
i sądzić naszych żywych / – stało się inaczej”24 . Jeżeli pomyśleć o pierwszym z wariantów – genealogia tego rodzaju mogłaby przypominać celtycką kosmogonię
tak bliską Słowackiemu. Ojciec Cogito jest w tym ujęciu (czy też – może być) zarówno judeochrześcijańskim bogiem, Demiurgiem, jak i pierwotnym druidem
(przypomnijmy za Renatą Majewską, że „twórca Lilli Wenedy celtyckim kapłanem-druidem uczynił [w dramacie – K.S.] króla Wenedów Derwida oraz cechami
tejże kultury obdarzył jego lud”25 ).
Oczywiście w weryfikacyjnym wymiarze analiz druidycznego pierwiastka
Herbertowskich Rozmyślań… nie da się ani ostatecznie potwierdzić, ani zakwestionować. Wygłos utworu wzmaga jednakże możliwe jego odesłania do mitu wenedyjskiego, tym samym – trop druidyczny dość realnie uprawdopodabnia. „On sam
rośnie we mnie jemy nasze klęski / wybuchamy śmiechem / gdy mówią jak mało
trzeba / aby się pojednać”26, powiada Cogito o swoim ojcu, a „wspólne jedzenie
klęsk” i śmiech nad niemożnością pojednania wydaje się odsyłać do wchłaniania
w siebie prochu przez Rozę Wenedę, więcej: płodzenia nowego życia prochem,
albowiem wieszczka (nekrofilsko!) zapłodniona przez prochy rycerzy wenedyjskich – ma porodzić Popiela. Pożywanie klęsk zaś i zapładnianie się prochem to
figury niemal tego samego porządku wyobraźni. Herbert do tematu zagłady, stylistyki wenedyjskiej frenezji Słowackiego, tematu nekrofilskiego, a wraz z nim –
figur szczątek i resztek wróci, jak wiele na to wskazuje, w wierszu Pan Cogito
a myśl czysta.

22
Zbigniew Herbert, Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela, w: idem, Wiersze zebrane,
s. 219.
23
Idem, Pan Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim a głosem przyrody, w: ibidem,
s. 222.
24
Idem, Rozmyślania o ojcu, w: ibidem, s. 205.
25
Renata Majewska, „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego a romantyczna teoria podboju.
Problem z lekturą historiozoficzną dzieła, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2011, nr 9, s. 37.
Można zaryzykować hipotezę, zgodnie z którą cała kreacja Pana Cogito z tomu z 1974 roku wyrasta z przetworzenia przez Herberta romantycznej teorii podboju („szczęście ludów podbitych”,
o które „walczy lord Byron” z Modlitwy Pana Cogito – podróżnika – w motcie mojego studium).
26
Zbigniew Herbert, Rozmyślania o ojcu, w: idem, Wiersze zebrane, s. 205.
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Dodajmy, że sam intertekst zawarty w wierszu nie może mówić w pełni za
siebie, zostaje spotęgowany intertekstualnością innych wierszy w tomie w porządku
aluzyjnym lub reminiscencyjnym mogących odsyłać, mających siłę odsyłającą do
Słowackiego. Warto również zauważyć, że – podobnie jak w wypadku wiersza
Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz – krzyżują się ze sobą hipotetyczne odesłania do Lilli Wenedy i ustępu III części Dziadów, tak też i w wierszu
pt. Pan Cogito a myśl czysta skompromitowany zdaje się „wielki i czysty” mit
lozański Mickiewicza jako fałszywy, arkadyjski – na rzecz tego prawdziwszego,
wenedyjskiego. Nieczysta „myśl” Herbertowska może okazać się zatem tu wariantem wenedyjskiego stosu zagłady, stosu Bogarodzicy:
więc kiedy dochodzi
do stanu że myśl jest jak woda
wielka i czysta woda
przy obojętnym brzegu
marszczy się nagle woda
i fala przynosi
blaszane puszki
drewno
kępkę czyichś włosów27

Pierwiastek sagi królewskiej powraca w Panu Cogito także w wierszu Matka
w słowach takich, jak „nigdy już nie powróci na słodki tron jej kolan”28 . O swoich przedwenedyjskich przodkach mówi z kolei protagonista Herberta w wierszu
o „odziedziczonej twarzy”, że „darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem /
spadali w próżnię by powrócić we mnie”29. Skojarzenia związane z frenezją Rozy
Wenedy ostatecznie w tomie poety przygasają, ale nigdy nie tracą swojego charakterystycznego zabarwienia. Idąc tym tropem, jako wenedyjsko frenetyczny przyporządkować można nawet zwrot o „niewywijaniu kikutem / nad głowami innych
/ niestukaniu białą laską w okna sytych / piciu wyciągu gorzkich ziół”30 . Czym
może być tego rodzaju wskazanie, jeżeli nie receptą na poskromienie wieszczego,
wenedyjskiego szaleństwa spod znaku Rozy? Paradoksalna pierwotność przedwenedyjskiego, barbarzyńskiego Pana Cogito z pasją zdającego się odwoływać do
mitu wenedyjskiego Słowackiego – to coś więcej niż sympatia, to być może
bliźniaczość i ewolucyjna pokrewność: „jabłko upada przy jabłoni / w łańcuch
gatunków spięte ciało”31 .
27

Idem, Pan Cogito a myśl czysta, w: ibidem, s. 212–213.
Idem, Matka, w: ibidem, s. 206.
29
Idem, Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz, w: ibidem, s. 203.
30
Idem, Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu, w: ibidem, s. 210. Możliwym, bardzo swoistym rozliczeniem Herberta z wenedyjskim frenetyzmem Słowackiego pozostaje zdanie poety z czasów jego
polemiki z Markiem Skwarnickim. Herbert walczy w sporze o prawo nie tylko do rozpaczania,
lecz także i „rozpaczliwości”: „to może się wydać dialektycznym wykrętem, ale być może należy
w swoim wnętrzu lepiej destylować nieszczęście”. Pisze na ten temat Tomasz Garbol, „Wszystko jest
dramatem”. O postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta, w: Pan Cogito i Perła. W poszukiwaniu
duchowości Zbigniewa Herberta, red. Stanisław Urbański, Ewa Krawiecka, Włodzimierz Gałązka,
Warszawa: Fundacja AMF „Nasza Droga” 2009, s. 191.
31
Zbigniew Herbert, Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz, w: idem, Wiersze zebrane,
s. 204.
28
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Nie tylko wenedyjskim homo duplex pozostaje jednak w tomie z 1974 roku
Herbertowski Pan Cogito32 . To (mówiąc barwniej) nie jedynie Weneda-nie-Weneda,
czy też – nie-Weneda w przebraniu Wenedy bezkarnie rozkoszujący się wenedyjskim tembrem etycznym, który nie pozostaje częścią jego genetycznego, moralnego zasobu. Jakby tego było mało, to także Anhelli-nie-Anhelli, mówiący
w Domach przedmieścia, że nie ma anhellizmu rozumianego jako typ metafizyki,
bo „nie ma czystego źródła melancholii”33 (mówię tu językiem intertekstualności,
formułuję sądy o typach antropologicznych, nie odkrywam tropów ani inspiracji).
To, co poeta skonstatował, zupełnie jednak nie powinno mu przeszkadzać w nonszalanckiej, ponowoczesnej wręcz – grze anhelliczną estetyką (gdyby takowa świadomie zaistniewała). W Alienacjach Pana Cogito mężczyzna „odchodzi / samotny
/ w wapno pościeli”34 . Konający przyjaciel z kolei – „gdyby obrócił się w kamień /
w ciężką rzeźbę z marmuru / obojętną i godną / jaka byłaby ulga”35 – umiera hieratycznie – tak jak pokutnica Słowackiego, sybirska Ellenai.
Można by intertekstualnie manifestującą się, niemal parafrazowaną, a do tego
„kryptonimowaną” estetykę anhelliczną Herberta motywować potrzebą orientacji
w epoce postmetafizycznej. Anhellizm jest – mówiąc metaforycznie – starym
sposobem wyznaczania szlaków, czynnością znajomą, która ułatwia nową konceptualizację rzeczywistości. Jak uważa Radosław Sioma, Herberta z Cyprianem
Norwidem łączy przede wszystkim wspólnota tzw. wartości nadestetycznych36 .
Rzecz w tym wszelako, że ażeby szukać romantyczno-nowoczesnego człowieka
nadestetycznego, nie trzeba sięgać aż po Norwidowskiego Bogumiła czy Aleksandra
z Epiru. Także Anhelli – tak silnie z Panem Cogito związany aksjologicznie –
jest człowiekiem nadestetycznym (jak się zdaje – i w rozumieniu Słowackiego,
i w rozumieniu Herberta).
Spełnia tę rolę Anhelli lepiej niż Kordian, jest bowiem – w przeciwieństwie do
Kordiana – również spolegliwym i wyciszonym homo religiosus. Gdyby bowiem
podążyć tu raz jeszcze tropem Andrzeja Franaszka, okaże się, że specyficzna, „anhellizująca” estetyka Słowackiego idealnie odzwierciedla świat Pascalowskiego
Deus Absconditus – a jest to uniwersum obowiązujące Herberta zarówno intelektualnie, jak i metafizycznie, o czym przekonywał jeszcze przed autorem Ciemnego
źródła Paweł Lisicki:
32
Pierwiastków wenedyjskiego obrazowania jest w zbiorze oczywiście dużo więcej aniżeli tych,
na które w niniejszym szkicu wskazywałem. Dość tu wspomnieć jeszcze o strofach takich, jak:
„kredowe koło rudzieje / tak jak stara krew / wokół rosną kopczyki / popiołu / do ramion / do ust”
z wiersza Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta czy „więc w końcu trzeźwiał w powietrzu suchym od piorunów / wstydliwy pot ulotny obłok miłosnych zapachów” z wiersza Poczucie tożsamości. Podkreślenia moje – K.S. Gdybym miał definiować Herbertowski „wenedyzm”,
specyficzny tragizm wenedyjski wzięty być może właśnie od Słowackiego, posłużyłbym się chyba
ostatecznie cytatem z pracy Przemysława Czaplińskiego: „w świecie Herberta żyje się i umiera bez
racji – życiem wychylonym ku nicości i niedysponującym żadną oczywistą wartością, którą można
by przeciwstawić śmierci”. Przemysław Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości, w: Poznawanie
Herberta 1, s. 280.
33
Zbigniew Herbert, Domy przedmieścia, w: idem, Wiersze zebrane, s. 216. Zob. także kontekst
przypisu 8.
34
Idem, Alienacje Pana Cogito, w: ibidem, s. 218.
35
Idem, Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela, w: ibidem, s. 219.
36
Termin przejęty od Władysława Stróżewskiego. Radosław Sioma, O tak zwanej przezroczystości
semantycznej poezji Zbigniewa Herberta. Uwagi na temat stanu badań, w: idem, Krzesło i zmięta
serweta..., s. 136.
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W szkicu Puste niebo Pana Cogito wpisał autora Struny światła w szereg „pisarzy wydziedziczonych”, którzy „zmagają się z upadkiem religijnego pojmowania świata, a to znaczy z radykalnie nowym doświadczeniem nicości, odrealnienia i wyjałowienia rzeczywistości”. Bohater
Herberta jest więc, chcąc nie chcąc, spadkobiercą Oświecenia37.

Franaszek dla zrozumienia Herbertowskiej postawy przywołuje Paula Ricoeura,
którym tłumaczy, że „sens ateizmu nie ogranicza się do zaprzeczenia religii”, lecz
„oczyszcza horyzont dla czegoś innego, dla wiary, którą można nazwać wiarą poreligijną”38 . Wehikułem tego rodzaju wiary poreligijnej wydaje się dla Herberta
właśnie Anhelli, ujawnia się ten nieoczekiwany patronat jednak nie w samym interesującym nas tu tomie Pan Cogito, lecz w debiucie i tomach późniejszych.
Anhelliczne, tj. anhellicznym rodzajem estetyzacji wypełnione pozostają Wersety
panteisty z debiutanckiej Struny światła. Tu anhellizm, czy też – „anhellizacja”
rzeczywistości jest swoistym misterium uwodzenia człowieka przez świat i jego
tzw. beztreściową idealność39:
niech mnie wydadzą dobre oczy
pożerającym krajobrazom
słowa co miały chronić ciało
niech mi przepaści przyprowadzą
gwiazda w czoło korzeń zapuści
źródło twarz mi odczłowieczy –40

Styl anhelliczny Herberta jest więc sygnałem wprowadzania poreligijności oraz
zadomowiania się w niej, bo jak głosi Herbertowska Modlitwa starców: „jeśli z nas
trudno zrobić anioły / przemień nas w psy niebieskie”41 . To jeden z najwyrazistszych sygnałów wskazujących, że w metafizyce literackiej tego poety antropologia góruje ponad angelologią poetycką42. Anhelli zdaje się (i to bez względu na
37
Andrzej Franaszek, Udręczony pięknem świata, s. 208. Emanacją Deus Absconditus jest także
u Herberta (tak bardzo mogący korespondować z sybirskim Anhellim) pejzaż śnieżny. O twórczej
roli mrozu i śmierci w wierszach poety pisała Jolanta Dudek, Zatopiony w ciemnych promieniach
ziemi... (O poezji Zbigniewa Herberta), „Ruch Literacki” 1971, z. 5, s. 293–309.
38
Ibidem, s. 213.
39
„Doświadczenie, które można określić mianem «pustego nieba», Hugo Friedrich przyjął za
jeden z wyznaczników nowoczesnej poezji: «cel wzlotu jest nie tylko odległy, lecz i pusty, jest
beztreściową idealnością»”. Andrzej Franaszek, Udręczony pięknem świata, s. 208, 217.
40
Zbigniew Herbert, Wersety panteisty, w: idem, Wiersze zebrane, s. 36.
41
Wydaje się, że „anhellizującą” estetyzację można spotkać u Herberta nawet w Martwej naturze
z wędzidłem, dla przykładu: „jaka nieubłagana siła zabiera nam chłód szorstkiego jedwabiu, czarną
wełnę przelewającą się przez ręce jak łagodna fala, płótno przypominające tafle stawu ściętego
lodem, welur łaskoczący jak mech, koronki, które zdają się szeptać kobiece sekrety?”. Zbigniew
Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1993, s. 180.
42
Wiersze takie jak Siódmy anioł z kreacją anielskiego buntownika Szemkela świadczą pośrednio
wręcz o tym, że angelologia jako taka (jej sporządzanie, kształtowanie, kontemplowanie), choć ma
swoje nieokreślone podstawy, traci całą poznawczo-moralną motywację. Zob. Andrzej Franaszek,
Udręczony pięknem świata, s. 219. W tak określonym horyzoncie interpretacji studia takie, jak dla
przykładu Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta Piotra Sobotki, stają się studiami dyskusyjnymi, i to bynajmniej nie tylko z tego względu, że – mówiąc skrótami – trudno wyobrazić sobie taką
„niebieską systematykę” w „pustym niebie Pana Cogito”. Zob. również: Piotr Sobotka, Niebieska
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zdarzenia w poemacie Słowackiego) pozostawać dla Herberta przede wszystkim
uczłowieczoną, bezdennie głęboką duchowością. Nie jest emisariuszem czynu ani
człowiekiem określonego, bardziej lub mniej mesjańskiego czy po prostu: narodowego zadania. Co najwyżej jest homo metaphysicus uwikłanym w zbiorowość, lecz
nie ma (jeszcze? już?) większego znaczenia, czy mowa o zbiorowości polskiej,
zbiorowości wygnańczej. Anhelli Herberta (nigdy nie przywoływany wprost jak
Herbertowski Weneda, ani też nigdy nie wskazywany w aluzji – jak Herbertowski Kordian, co jest kłopotliwe tylko na pierwszy rzut oka, mówimy tu bowiem
przede wszystkim o antropologii) – okazuje się tą antropologią Słowackiego, która
– obecna tylko in potentio – jawi się jako najbardziej uwikłana w osobistą Herbertowską duchowość43 .
Być może nie jest to tak osobliwe, jak na pierwszy rzut oka może mi się wydawać, potrafię jednak (z trudem, ale tak) wyobrazić sobie taki wiersz Herberta,
w którym Anhelli zajmuje miejsce Minotaura z Czułości dla Minotaura, Kordian
natomiast – miejsce Marsjasza w Apollu i Marsjaszu. Wyrasta to z wielokrotnie
artykułowanego w badaniach przekonania o „wyjątkowej zupełnie czułości” poety
„dla przegranych i skrzywdzonych”44, o tym, że jego twórczość „naszpikowana”
jest znaczącymi „figurami słabości”45 . Ostatnią operacją myślową, jaką należy
więc tu wykonać, jest podstawienie pod garnitur figur mitologicznych tak chętnie
(jak się wydaje) przez autora Struny światła eksponowanych oraz eksploatowanych postaci „polskiego kryzysu romantycznego indywidualizmu”46 – takich jak
Kordian albo Anhelli. Ich – inaczej niż bogów czy herosów – Herbert nie wyzyskiwał w charakterze bohaterów swojego poetyckiego teatrum, w pełni jednak
mógł wykorzystywać ich „intertekstualny potencjał”, dając im – w moim przekonaniu w odróżnieniu od figur mitologicznych – wymiar o wiele dłuższego, bardziej
wyrafinowanego i bardziej skomplikowanego rezonowania.
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Abstract
The article presents and compares historiosophical conceptions of Cyprian Norwid
and Zbigniew Herbert based on particular notes and pieces of both poets. It shows
that the author of Vade-mecum sees history by – say – methodology of Herodotus,
and the author of Pan Cogito creates vision of history like in Thucydides’s one.
Both perspectives are valuable and stem from different original presuppositions,
nonetheless both of them lead to the same aim, which is understanding of
mechanisms ruling human history.
Keywords
Cyprian Norwid, Zbigniew Herbert, Herodotus, Thucydides, history, historiosophy
W dorobku piśmienniczym Cypriana Norwida i Zbigniewa Herberta imiona
tytułowych historyków pojawiają się stosunkowo rzadko1 . Można powiedzieć, że
są wyłącznie wzmiankowane, i to w nielicznych miejscach. Tylko w jednym przypadku nieudana wyprawa autora Wojny peloponeskiej staje się motywem przewodnim całego utworu. Resztę stanowią luźne spostrzeżenia lub uwagi dotyczące
obu historiografów.
1
W Labiryncie nad morzem Herbert odwołuje się do Dziejów Herodota kilkunastokrotnie.
Przywołuje go też m.in. w „Mistrzu z Delft”... (Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa:
Zeszyty Literackie 2000; idem, „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, Warszawa: Zeszyty
Literackie 2008).
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Herodot i Tukidydes, którzy tak bardzo różnią się w swoich poglądach na temat roli historii, pełnią funkcję ścierających się, przeciwstawnych sił, ponieważ
ujmują minione zdarzenia w skrajnie odmienny sposób. Przyjmując kontrastujące postawy, wytyczają odrębne ścieżki, punkty wyjścia i zarazem fundamenty, na
których wybitni potomni wznosili światopoglądy historyczne bądź historiozoficzne. Do takich jednostek należą autor Vade-mecum i twórca Pana Cogito.
Obaj poeci stworzyli koncepcje dziejów, które nawet jeśli nie opierają się na
myśli spadkobierców logografów, to co najmniej traktują jej dziedzictwo jako
istotny element. Z całą pewnością wizja historii u Norwida i Herberta jest zbyt
bogata, by mogła ograniczać się do recepcji dwóch, nawet genialnych, postaci.
Nie da się jednak zaprzeczyć, że ramiona starogreckich „wielkoludów” posłużyły
polskim poetom do przyjęcia osobliwej perspektywy, dzięki której postrzegają
oni burzliwe dzieje jakby oczami poprzedników, na których się wsparli, lecz ich
wzrok sięga dalej. W ten sposób kronikarze wojen helleńskich odgrywają rolę
poniekąd inspiratorów.
Nie napisano dotąd pracy, która przedstawiałaby funkcjonowanie Herodota
i Tukidydesa w twórczości czy to spóźnionego romantyka, czy to jego dwudziestowiecznego, pod wieloma względami, spadkobiercy. Co prawda, w literaturze przedmiotu podjęto wątek ogólniejszy. To poglądy Norwida i Herberta na historię.
Szerzej ujęty temat opracowano w znacznym stopniu, choć nie w sposób wyczerpujący, ponieważ przeważająca część tekstów nie ma charakteru ani porównawczego, ani syntetycznego. (Jako wyjątek trzeba potraktować dwa rozdziały książek
Małgorzaty Mikołajczak i wtórujący im artykuł, również jej autorstwa2 ). Mimo
to należy przedstawić stan badań wątku, jak widać, istotnego, przejawiającego się
w całej spuściźnie literackiej obu poetów.
Zaczynając od Norwida, trzeba wspomnieć przede wszystkim monografię
traktującą o Grecji i jej historii w jego twórczości, autorstwa Macieja Junkierta3 .
Uwagę przykuwa początek rozważań wstępnych, drugi rozdział oraz zakończenie
wydanej kilka lat temu rozprawy. Poza nią powstało nieco tekstów o zbliżonej
problematyce, kolejno Marka Busia4 , Mariana Śliwińskiego5, Elżbiety Feliksiak6
czy Janusza Maciejewskiego7 . W mniejszym stopniu zagadnienie poruszyli –

2
Małgorzata Mikołajczak, „Oto żyję w różnych czasach”. Figury i tematy czasoprzestrzenne,
w: eadem, Pomiędzy końcem a apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007; eadem, Przemiana. Poezja Herberta wobec przeszłości i tradycji, w: eadem, Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta,
Kraków: Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk 2013; eadem, Oblicza historii w poezji Zbigniewa
Herberta, w: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje,
red. Wojciech Ligęza, Magdalena Cicha, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2005.
3
Maciej Junkiert, Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida, Poznań: Wydawnictwo
Naukowe UAM 2012.
4
Marek Buś, Historia i historyk w pismach Norwida, w: idem, Idee i formy. Studia i szkice
o Norwidzie, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014.
5
Marian Śliwiński, Naród i historia w myśli Norwida. Wokół „Promethidiona”, w: Czytając
Norwida 2, red. Sławomir Rzepczyński, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 2003.
6
Elżbieta Feliksiak, Człowiek i historia, w: eadem, Poezja i myśl. Studia o Norwidzie, Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL 2001.
7
Janusz Maciejewski, Czas i historia u Norwida, w: idem, Cyprian Norwid, Warszawa: Wydawnictwo PEN i KOS 1992.
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w niewielkich fragmentach tekstów – Maria Kata8 , Kazimierz Święgocki9 oraz
norwidolog Józef Fert10 . W kontekście historiozoficznym zinterpretowano również poszczególne utwory: wiersze Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie11 i Socjalizm12 oraz dyptyk dramatyczny Za kulisami. Tyrtej13 . Ostatecznie warto przytoczyć
artykuł Pauliny Abriszewskiej, która ujęła problem od strony metodologicznej –
przedstawiła możliwe postawy badawcze wobec wątku historycznego w twórczości Norwida14 .
Jeśli chodzi o Herberta, sprawa wygląda inaczej, choćby ze względu na
mniejszy odstęp czasu, jaki nas od niego dzieli. O historii widzianej oczyma
polskiego klasyka napisali wspomniana Mikołajczak oraz Jacek Brzozowski15, Anna
Szóstak16, Katarzyna Solecka17 i Józef Maria Ruszar18; o roli historii w jego twórczości – Agata Stankowska-Kozera19. W mniejszym stopniu temat poruszył Andrzej
Kaliszewski w książce Gry Pana Cogito20 .
Do tej pory powstały też dwa artykuły porównujące wizje Norwida i Herberta.
Ich autorkami są odpowiednio Joanna Zach i, ponownie, Abriszewska21 .
8
Maria Kata, „Sztuka w obliczu dziejów” Cypriana Norwida. Koncepcja pierwokształtów,
w: Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid, red. Tomasz Korpysz, Marta Ewa Rogowska, Karol
Samsel, Marcin Będkowski, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW 2012.
9
Kazimierz Święgocki, Motyw dziejów, w: idem, Norwid i poeci Powstania Warszawskiego,
Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2007.
10
Józef Fert, Materia i historia w pismach Norwida, w: idem, Poezja i publicystyka, Lublin:
Wydawnictwo KUL 2010.
11
Andrzej Fabianowski, Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie, w: Cypriana Norwida kształt prawdy
i miłości. Analizy i interpretacje, red. Stanisław Makowski, Warszawa: WSiP 1986.
12
Mieczysław Inglot, „Socjalizm” Cypriana Norwida w kontekście myśli historiozoficznej Augusta
Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego, w: idem, Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego wieszcza”, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.
13
A. Wolny, Historia i mit w dyptyku dramatycznym Norwida „Za kulisami. Tyrtej”, w: Cyprian Kamil Norwid w setną rocznicę śmierci, red. Stanisław Burkot, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991.
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Paulina Abriszewska, O badaniu wątku historii w utworach Cypriana Norwida. Konieczność
różnorodnych kontekstów i postaw badawczych, w: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Joanna Trzcionka, Warszawa: Wydawnictwo
UKSW 2008.
15
Jacek Brzozowski, Antyk Herberta, w: Poznawanie Herberta 2, red. Andrzej Franaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000.
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Anna Szóstak, Wielkie Teraz czasu mitycznego jako aktualizacja historii i poszukiwanie sensu
w poezji Zbigniewa Herberta, w: Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa
Herberta, red. Małgorzata Mikołajczak, Kraków: Wydawnictwo Platan 2011.
17
Katarzyna Solecka, „Ukrzyżowany wielokrotnie przez miejsce i czas”. Wobec historii, w:
eadem, Katedra na pustkowiu. Kategoria preparatio evangelica w świetle twórczości Zbigniewa
Herberta, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.
18
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Nie istnieje więc kompletna rozprawa zestawiająca poglądy historyczne obu
poetów. Nie skupiono się również w wystarczającym stopniu na ich stosunku do
greckich historiografów. Tymczasem wydają się im oni patronować, z jednym
wprawdzie zastrzeżeniem, o którym pisze Junkiert: „nie można jednocześnie podążać drogami wyznaczonymi przez Herodota i Tukidydesa”22 . Ojciec historii – słynny starożytny podróżnik do Egiptu i Babilonii, znawca cywilizacji perskiej –
odgrywa zdecydowanie większą rolę w twórczości późnego romantyka. I o ile
Herbert w swojej liryce nie poświęca Herodotowi wiele uwagi, o tyle Norwid,
przeciwnie, wpisuje się w krąg jego myśli jako patron historii ujmującej zjawiska
globalnie, tj. przedstawiającej rozmaite ludy, religie i kultury w całej okazałości,
a także jako zwolennik narracji opartej na opowieści (logoi) obfitującej w fantastyczne wydarzenia – relacjonowane z pełnym zaangażowaniem, i jeśli nie mówiące wprost o przeszłości, to przynajmniej ukazujące proces przemian ludzkiego
umysłu. U Herberta funkcję historycznego mentora pełni (obok Tacyta, Plutarcha,
Swetoniusza) Tukidydes, twórca dzieła, które sumiennie, w układzie annalistycznym, streszcza wydarzenia polityczno-wojskowe, równocześnie odrzucając jakiekolwiek elementy mityczne. Nie da się zaprzeczyć, że autor Wojny peloponeskiej
rewolucjonizuje pisanie o historii. Będąc człowiekiem solidnym i rzetelnym,
beznamiętnie zdaje dokładną relację z wydarzeń, których był obserwatorem i, siłą
rzeczy, uczestnikiem. Jego postawa momentami pasuje do Herbertowskiej wizji
dziejów. (Momentami, ponieważ twórca Pana Cogito kilkakrotnie wykazywał
się mimo wszystko inną, bardziej współczującą postawą – gdy pisał chociażby
o Etruskach, katarach czy o mieszkańcach wyspy Samos).
Celem artykułu jest przedstawienie oraz porównanie stosunku Norwida i Herberta do historii postrzeganej przez pryzmat powyższych historiografów, potraktowanych jako archetypy pisania o przeszłości i rozważania jej zagadnień.
*
Gdy spojrzy się na wszystkie pisma Norwida, okaże się, że Tukidydes pojawia się w nich kilka razy. Zdecydowanie więcej miejsca (choć nadal mało) poświęcono twórcy Dziejów. Obu historyków poeta przywołał przede wszystkim
w „dziele”, które znajduje się na marginesie jego twórczości: w notatniku.
Herodot i, w znikomym stopniu, Tukidydes stają się przedmiotem rozważań
właśnie i wyłącznie w Notatkach z mitologii, zbiorze początkowo porozrzucanych
zapisków zebranych przez autora w jeden zeszyt w 1865 roku23. Norwid pisze w nim
o wygnańcu miasta Amfipolis, że „mniema [on, tj. Tukidydes – T.B.], iż Wojna
Peloponeska więcej godną pamięci niźli wszystkie, co ją poprzedziły”24. Rzeczywiście, dla ówczesnych Greków konflikt domowy był największy, najdłuższy
ukrytą, oba w: Bór nici... Zob. też Małgorzata Mikołajczak, Światy z marzenia..., rozdz. Pod patronatem Norwida; Grażyna Halkiewicz-Sojak, Dialog wierszy czy dialog poetów? „Idee i prawda”
Cypriana Norwida oraz „Ścieżka” Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacja wierszy Zbigniewa Herberta, red. Józef Maria Ruszar, Kraków: Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk 2015.
22
Maciej Junkiert, Grecja i jej historia..., s. 330.
23
Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, t. 7, wstęp i oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa:
Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, s. 689.
24
Ibidem, s. 248. Zob. Emil Angehrn, Filozofia dziejów, przeł. Józef Marzęcki, Kąty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007.
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i najbardziej krwawy w całym okresie klasycznym25. Jedyna to opinia. Dwie pozostałe notatki są mniej istotne. Pierwsza, nieco enigmatyczna, łączy Tukidydesa
z Ammianusem Marcellinusem, autorem historii Rzymu; druga wspomina, że
nie zachowały się tzw. Introduction, czyli czasy pierwotne, rzekomo przez banitę opisane.
Tyle na temat rodowitego Ateńczyka. Zanim jednak przejdzie się do wzmianek o Herodocie, należy zwrócić uwagę na atmosferę intelektualną epoki, w której
żył i działał czwarty wieszcz, ponieważ stanowi ona istotny kontekst, gdy mowa
o jego recepcji Dziejów.
Życie Norwida przypada na czasy historyzmu romantycznego, opartego na
heglizmie kierunku filozoficznego, dominującego w XIX stuleciu, który wprowadził zasadniczą zmianę w metodologicznym podejściu do przeszłości. Przestano
rozumieć historię mechanicznie, w sensie zbioru zdarzeń, ponieważ zaczęto pojmować, że jej istota polega na ich procesualności26. Fundamentalną zmianę jakości
myślenia ukazuje pochodzący z Vade-mecum wiersz Historyk27. Podmiot przeciwstawia w nim badacza, który jedynie ustala sekwencję zdarzeń lub ją rekonstruuje, takiemu, dla którego podobne zabiegi są wyłącznie środkiem do osiągnięcia
celu – rozpoznania istoty człowieczeństwa. Heglistyczny nurt, pośrednio przejęty przez Norwida, z pewnością odcisnął piętno na jego poglądach zawieszonych
między poprzedzającym, XVIII-wiecznym erudycjonizmem a pozytywistycznym
ideałem preferującym model historii obiektywnej, wyczerpującej i logicznej; eksponującej pojęcie faktu historycznego oraz opartej na ideale matematycznego
wzorca28 . Między innymi dlatego Herodot, daleki od chłodnego rozumowania,
w przeciwieństwie do, choć to słowo etykietyzuje, racjonalnego Tukidydesa, wydaje się bliższy Norwidowi.
Autor Notatek z mitologii, pisząc o twórcy Dziejów, zaczyna od stwierdzenia
chyba entuzjastycznego. Jego zdaniem Ojciec historii jest „cały poetyczny”, nieustannie „podróżuje i doświadcza”; „pisze, aby pamięć wielkich i cudownych
(imprez – exploits) wypraw nie zatraconą była”. Dla kontrastu zaraz obok pojawia się oschłe, wspomniane już odniesienie do Tukidydesa i Marcellinusa, a brzmi
ono: „Tucydyd do Ammiana Marcellina – roczniki, biografie, komentarz”29. Już
na początku notatnika ilość i styl tekstu poświęconego zarówno jednej, jak i drugiej postaci dowodzą, że Herodot zdecydowanie bardziej interesuje Norwida.
Trzy strony dalej poeta przywołuje fragment drugiej księgi Dziejów w tłumaczeniu
francuskim, z którego wynika, że Egipcjanie wierzyli w metempsychozę. Kolejne notatki również funkcjonują, w większości, w kontekście wierzeń starożytnych
Egipcjan. (Zresztą niemal cała księga traktuje o ich religii, a informacje w niej zawarte uznano za podstawy współczesnej egiptologii30). Nieliczne adnotacje trzeba
25
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wojna-peloponeska;3997496.html [dostęp: 2.07.2019]. Zob. także
Ryszard Kulesza, Wojna peloponeska, Kraków: Wydawnictwo Attyka 2006.
26
Sławomir Rzepczyński, Aktualizacja i uniwersalizacja jako figury myślenia historycznego Norwida, w: Norwid wobec historii, red. Edyta Chlebowska, Łukasz Niewczas, Lublin: Towarzystwo
Naukowe KUL 2014, s. 11.
27
Cyprian Norwid, Vade-mecum, wstęp i oprac. Józef Fert, Wrocław: Ossolineum 1990, s. 168.
28
Paulina Abriszewska, O badaniu wątku historii..., s. 134.
29
Cyprian Norwid, Pisma..., t. 7, s. 247.
30
Renata Gadamska-Serafin, Świat arabsko-muzułmański w dziełach Norwida, w: Kulturowy
wymiar twórczości Norwida, red. Janusz Cyprian Moryc OFM, Ryszard Zajączkowski, Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL 2016, s. 52.
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traktować osobno, ponieważ za każdym razem poruszają one odrębne zagadnienie.
Brak spójności (cechujący również cały notatnik) powoduje, że dla celów pracy
trudno wyzyskać z nich cokolwiek cennego. Czytelnik dowiaduje się np., że Herodot miał napisać osobną historię Asyrii, ale ostatecznie zaniechał przedsięwzięcia,
albo że samo imperium asyryjskie według niego istniało 520 lat. W innym miejscu
starożytny pisarz podkreśla analogie między elementami kulturowymi i religijnymi
różnych cywilizacji oraz fenomen adaptacji ich dorobku przez Grecję. W jeszcze
innym traktuje wojnę perską jako zderzenie Wschodu z Zachodem, jak pod Troją31 .
Z przedstawionych notatek wyłania się pozorny chaos. Choć forma notatnika,
nawet z góry określona, sprzyja nieuporządkowanemu rejestrowi myśli, heterogeniczny charakter Notatek z mitologii nie wynika tylko z rozluźnienia reguł kompozycyjnych, ale również, a może przede wszystkim – z eklektycznego umysłu
poety. Nieład Norwidowskiego notesu niejednokrotnie podkreślał krakowski filolog Tadeusz Sinko. Nastawiony krytycznie badacz uważał, że sposób, w jaki poeta
kojarzy niektóre fakty ze starożytnego świata, budzi „zdziwienie i konfuzję wykształconego czytelnika”, ponieważ stanowi „przejaw intelektualnego dziwactwa”32.
Podane informacje faktycznie są wyrafinowane i erudycyjne. Stanowią jednak
zlepek nie byle jakich, bo smakowitych szczegółów, które wyłuskał sumienny autor,
i między którymi dostrzegł interesujące zależności. Całość przypomina kolaż
wycinków, wcale nie odtwórczy. Norwid, interpretując, rekonstruuje, aktualizuje
i uniwersalizuje zawarte detale33 , dzięki czemu próbuje odkryć niezmienne cechy
wspólne dla dawnego i współczesnego człowieka. U podstaw jego poglądów leży
przekonanie o konieczności badania dziejów po to, aby odnaleźć prawidłowości
wspólne dla każdej epoki. Poszukiwania poety dobrze oddaje znany wers z Vade-mecum: „Przeszłość [...] to d z i ś, tylko cokolwiek daléj”34 .
Z odkrywaniem ogólnych praw rządzących historią łączy się uniwersalizm
Dziejów. Herodota uważa się za badacza drobiazgowego, gromadzącego obszerną
wiedzę na temat okoliczności prowadzących do kluczowego wydarzenia. Jednym
z przejawów tej tendencji są rozbudowane opisy obyczajów wielu ludów z basenu Morza Śródziemnego. Nie przyćmiewając głównego przesłania dzieła – chęci
przekazania potomnym wydarzeń godnych pamięci35 – potwierdzają one, że Ojciec
historii, pisząc swoje opus vitae, brał pod uwagę cały dotychczas znany świat. Miał
w sobie „ów joński uniwersalizm, pragnący choćby pobieżnie poznać wszystko,
co ciekawe”36 .
Śladem historyka podążył Norwid. Wizja historii u wieszcza jest pandemiczna na wzór Dziejów, ponieważ jej istotną cechę stanowi – jak pisze Sławomir
Rzepczyński – myślenie uogólniające37. Autor Vade-mecum poszukuje tego, co
w dziejach łączy i zbliża poszczególne narody i cywilizacje, co sprawia, że tworzą

31
Cyprian Norwid, Pisma..., t. 7, s. 247, 250, 256, 257–263, 265, 270, 272, 275, 278, 280, 281,
289, 294, 307.
32
Maciej Junkiert, Grecja i jej historia..., s. 97.
33
Ibidem, s. 21 i 22.
34
Sławomir Rzepczyński, Aktualizacja i uniwersalizacja..., s. 15–16; cytat z wiersza Przeszłość:
Cyprian Norwid, Vade-mecum, s. 20.
35
Maciej Junkiert, Grecja i jej historia..., s. 132.
36
Herodot, Dzieje, przeł. i oprac. Seweryn Hammer, Warszawa: Czytelnik 2011, Wstęp, s. 15.
37
Sławomir Rzepczyński, Aktualizacja i uniwersalizacja..., s. 22 i 23.
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one jeden ludzki ród38. Na poczucie niedosytu czy niedopełnienia, tj. niespójności biegu dziejów, według niego nie ma miejsca. Postulat jednolitości ujawnia
wiersz Marmur-biały, notabene jedyny poza notatnikiem utwór poety, w którym
pojawia się imię Tukidydesa39. Koniec końców, w kontekście holistycznych zapędów historiografii warto zwrócić uwagę na żyjącego w oświeceniu, a odkrytego
przez romantyków historiozofa Giambattistę Vica, który stworzył własną teorię
historii uniwersalnej. Jego twórczość znał Norwid, o czym świadczą Notatki
z mitologii.
Opisy religijnych poglądów i kultowych zwyczajów rozmaitych kultur prowadzą do sakralnej sfery Dziejów. Metafizyczny wymiar dzieła świadczy o mitologiczno-religijnej interpretacji rzeczywistości40 , a wynika z faktu, że Herodot –
działający wprawdzie w okresie klasycznym, ale tkwiący jeszcze w mitycznej
naturze greckiego logosu – stoi na pograniczu mitu i nauki. W jego gawędziarskiej
opowieści, wzorowanej na podaniach ludowych, pojawiają się relikty kosmogonicznej wyobraźni: bogowie mieszają się do wydarzeń historycznych przeplatanych
fantastycznymi epizodami; o losach świata, finalnie i w sposób nieodwołalny,
decyduje fatum, a samemu autorowi zdarza się ufać bardziej legendom niż danym
statystycznym41 . W boski, już chrześcijański, charakter historii wierzy także Norwid,
czemu daje wyraz w Notatkach: „Gdyby historia (zdaniem moim) nie miała nic
boskiego w całokształcie ustroju swojego [...]”42. Poeta postuluje podporządkowanie aktywności człowieczej temu, by „odgadywać sprawy Boże pod powłoką spraw
ziemskich”43 . W studium Boga-rodzica powie zaś, że „pierwszymi historykami są
poeci”44 . Jego słowa znajdują potwierdzenie w postaci Herodota45 , któremu jest
do aojdów o wiele bliżej niż późniejszemu Tukidydesowi. Wojna peloponeska
to już bowiem nie opowieść, ale pierwowzór rozprawy historycznej, stanowiący
zresztą model metodologiczny dla nowożytnej historiografii.
*
W twórczości Herberta Herodot pojawia się sporadycznie; przede wszystkim – w Labiryncie nad morzem, w którym, jak u Ryszarda Kapuścińskiego
w Podróżach..., odgrywa rolę przewodnika po śródziemnomorskich krainach. Natomiast Tukidydes, mimo że jest przywoływany równie rzadko, mentalnie należy
do jednego z czołowych, obok Heraklita i Henryka Elzenberga, mentorów poety,

38
Piotr Chlebowski, O notatnikach i albumach Norwida (kilka uwag wstępnych), w: Genologia Cypriana Norwida, red. Adela Kulik-Kalinowska, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej 2005, s. 140.
39
Bernadetta Kuczera-Chachulska, Żywioł dyskursywny i liryczność jako podstawowe czynniki
modelowania kształtu gatunkowego w twórczości Norwida, w: Genologia..., s. 95–96.
40
Brigitte Gautier, Fabuły Zbigniewa Herberta, przeł. Judyta Zbierska-Mościcka, w: Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. Józef Maria Ruszar, Marek Zieliński,
Brigitte Gautier, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2006, s. 82.
41
Herodot, Dzieje, Wstęp, s. 12, 17, 15; Maciej Junkiert, Grecja i jej historia..., s. 330.
42
Cyprian Norwid, Pisma..., t. 7, s. 66.
43
Sławomir Rzepczyński, Aktualizacja i uniwersalizacja..., s. 21.
44
Ibidem, s. 14.
45
Iwona Wieżel, Narratywizacja doświadczenia w historii ustnej – przykład „Dziejów” Herodota, „Quaestiones Oralitatis” 2016, nr 1, s. 72–91.
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których znaczenia „nie można niwelować”46. Grecki kronikarz staje się nawet
centralną postacią, w badaniach już kilkakrotnie interpretowanego, wiersza Dlaczego klasycy – utworu będącego zwierciadłem historycznych poglądów poety oraz
pochwałą rzetelności i powściągliwości historyka. Według Józefa Marii Ruszara
ten liryk, pochodzący z wydanego w 1969 roku tomu Napis47, najpełniej ukazuje
metodę pisarską, w której „asceza ma druzgocącą przewagę nad butą i skomleniem”48 . Zdaniem Herberta wartość Dlaczego klasycy wynika przede wszystkim
z faktu, że jest on „prosty i suchy i mówi o sprawach, które istotnie leżą [mu – T.B.]
na sercu, bez zbędnych ozdób i stylizacji”49 . Jak mówi poeta, i co wyraźnie widać
dzięki ponumerowanym segmentom, wiersz dzieli się na trzy części. W pierwszej
podmiot nawiązuje do zdarzenia zaczerpniętego z Wojny peloponeskiej. Chodzi
o skazanego na wygnanie Tukidydesa, który spóźnił się z odsieczą dla miasta
Amfipolis. Dramatyczną historię (opisaną w czwartej księdze dzieła bardzo powściągliwie, krótko i w trzeciej osobie50 ) w drugiej części przeniesiono w czasy
współczesne, by w finale odnieść się do kondycji sztuki XX-wiecznej, ściśle – do
literatury i bijącego z niej egzystencjalnego pesymizmu, czy – jak napisał Stanisław Barańczak – do „sztuki płaczliwie ekspresjonistycznej”51 .
Tak wygląda „oficjalna”, autorska interpretacja. Warto zauważyć, że jej wątek
poboczny stanowi refleksja o heroizmie, w której poeta zawarł swój stosunek
do historii, tłumacząc, po co do niej sięga:
Do historii zwracam się nie po to, żeby czerpać z niej łatwą lekcję nadziei, ale aby skonfrontować swoje doświadczenie z doświadczeniami innych, aby zdobyć coś, co nazwałbym uniwersalnym
współczuciem, a także poczucie odpowiedzialności, poczucie odpowiedzialności za stan sumień52.

To, co najbardziej nasuwa na myśl Tukidydesa, ukryto jednak w innym zdaniu
Herberta:
Zawsze uważałem, że historia jest dziełem człowieka, a nie sił przyrody, nieubłaganej dialektyki, ducha dziejów czy czegoś podobnego53.

oraz we fragmencie Elegii na odejście pióra atramentu lampy:

46
Marta Wyka, Herbert korespondent, w: Herbert (nie)oswojony, red. Wojciech Browarny,
Joanna Orska, Adam Poprawa, Wrocław: Ossolineum 2008, s. 74.
47
Tekst wiersza podano na podstawie następującej edycji: Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane,
oprac. Ryszard Krynicki, Kraków: Wydawnictwo a5 2011, s. 359–360. Fragmenty innych wierszy
Herberta również pochodzą z tej edycji.
48
Józef Maria Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, posłowie ks. abp Józef Życiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 60.
49
Zbigniew Herbert, „Mistrz z Delft”..., s. 140.
50
Tukidydes, Wojna peloponeska, t. 2, przeł. Kazimierz Kumaniecki, oprac. Romuald Turasiewicz,
Wrocław: Ossolineum 2004, s. 374–376.
51
Stanisław Barańczak, Uciekinier z utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław: Towarzystwo
Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1994, s. 216.
52
Zbigniew Herbert, „Mistrz z Delft”..., s. 142.
53
Krystyna Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa: Czytelnik
1975, s. 281. Zob. także sceptyczne wypowiedzi Herberta dotyczące poglądów Hegla w wywiadach
z poetą.
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Nigdy nie wierzyłem w ducha dziejów
Wydumanego potwora o morderczym spojrzeniu
Bestię dialektyczną na smyczy oprawców54

Powtórzona teza znamiennie współgra z nieudaną odsieczą dla kolonii ateńskiej, uchodzącą za symbol zawodności człowieka, jego niemocy w obliczu wielkiej
historii. Przypadek Tukidydesa utwierdza w przekonaniu, że tak naprawdę dzieje
całych cywilizacji często zależą od decyzji pojedynczych jednostek. Czyn słynnego
exula pokazuje, jak z pozoru błahe wydarzenie, jednorazowy wybór – nawet nie
akt zła, lecz bylejakości, dokonanej kosztem tego, co szlachetne i wzniosłe – łatwo
obraca się przeciwko człowiekowi. Herbert odmitologizowuje największego historyka starożytności, a wraz z nim – historię w ogóle. W zamian przedstawia skromnego stratega, który potrafi zgodnie z prawdą mówić o swoim udziale w wojnie55 ,
i który oferuje realizm, uczy patrzeć trzeźwo i bez upiększeń, nie zacierając konturów rzeczywistości56 . Wyróżnia się chwalebną zwięzłością i spokojnym, obiektywnym tonem relacji57. Jego język, dzięki temu, że pozbawiony jakiegokolwiek
nacechowania mitycznego czy religijnego, odnosząc się do świeckiej rzeczywistości,
nie prowadzi do utraty nawet najmniejszej części tego, co dookreślone. Można by
powiedzieć, że podmiot kieruje się tu postulatem Ludwiga Wittgensteina:
Przywracamy słowom nadużytym metafizycznie ich codzienne użycie [...]. Wyjaśnianie powinno zniknąć zupełnie, jego miejsce powinien zająć tylko opis58.

Tematem sztuki nie ma być sentymentalny opis i użalanie się nad sobą, lecz
powściągliwa rejestracja zdarzeń, stoicki, beznamiętny stosunek do historii. Kilka
niezbędnych słów.
Pragmatyczna postawa Tukidydesa ściśle wiąże się z nową metodologią. Kronikarz wojny domowej jest pierwszym historykiem we współczesnym tego słowa
znaczeniu. Jego narracja wyrasta z dokładnej selekcji i interpretacji materiału źródłowego, który stanowią już, częściej niż u Herodota, akta i dokumenty archiwalne,
wpierw gruntownie przez autora zbadane. Do spreparowanej treści dochodzi ideowy
przekaz Wojny peloponeskiej jako dzieła opowiadającego o ludzkich motywacjach
i wyborach59 , w tonie dystansu i powagi (ale nie pokory!60 ) niemal doskonale skrywających cierpienie wygnańca.
Rzeczowy i oszczędny przekaz Tukidydesa (choć, według Marcina Jaworskiego, w utworze Herberta pozbawiony pierwotnej namiętności opisu61) sprzeciwia
54

Zbigniew Herbert, Wiersze..., s. 580.
Jacek Łukasiewicz, Przed „światem ciemnym, ciężkim, realnym…” Uwagi o podmiocie w poezji
Zbigniewa Herberta, w: Portret z początku wieku..., s. 52.
56
Katarzyna Solecka, Katedra na pustkowiu..., s. 44.
57
Stanisław Barańczak, Uciekinier z utopii..., s. 29.
58
Karl Dedecius, Uprawa filozofii. Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości, z j. niem. przeł.
Elżbieta Feliksiak, w: Poznawanie Herberta, red. Andrzej Franaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, s. 158.
59
Maciej Junkiert, Grecja i jej historia..., s. 133.
60
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się każdemu „nieklasycznemu” dyskursowi62. Od prezentowania zjawisk na wzór
Herodota odżegnuje się również Herbert, który w Raporcie z oblężonego Miasta
pisze:
wiem monotonne to wszystko nikogo nie zdoła poruszyć
unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach63

Klasyczność znajduje zresztą odzwierciedlenie już w samym tytule wiersza.
Podmiot, odpowiadając na pytanie, opowiada się po stronie klasyków nie tylko
dlatego, że uczą nas oni odpowiedzialności tragicznej (wszak podjęty zimą [sic!]
czyn wygnańca był, jak wskazuje Ruszar64, bohaterski, graniczył z szaleństwem),
lecz także ze względu na postulat demityzacji rzeczywistości, której niewątpliwie
patronowałby Tukidydes. Jego postawa wiąże się z umiarem, z harmonijną, niepoddającą się chwilowej emocji, treścią65. Po stronie przegranego staje polski poeta
i głosi pochwałę jego rzetelności.
*
Postawy historyczne Norwida i Herberta, mimo przedstawionych różnic, wykazują wiele podobieństw. O duchowej wspólnocie poetów przesądza pozytywny
stosunek do przegranych i cierpiących czy niezgoda na ich wykluczanie wskutek
dominacji historyków triumfalnych, utrwalających czyny zwycięzców66. Do tego
dochodzi nobilitacja przeszłości zapomnianej, nieobowiązującej w powszechnym
obiegu. Obaj poeci, interpretując jej meandry, doszukują się sensu historii i szukają w niej odpowiedzi na problemy nękające teraźniejszość67.
Natomiast rozbieżności przedstawione w pracy wynikają przede wszystkim
z kontekstu epok, w których żyli polscy twórcy. Norwid, wychowany w duchu
historyzmu romantycznego, odpowiada mitycznemu i poetycznemu Herodotowi;
Herbert – wyrosły w czasach trzeźwych, racjonalnych, doświadczonych przez wojny światowe – twardo stąpa po ziemi, tak jak Tukidydes, który, swoją drogą, nigdy
nie wierzył poetom (literatom) i logografom, albowiem uważał, że „upiększali
[oni] i wyolbrzymiali przeszłość”68 . W sceptycyzmie historyka bierze początek pozbawiony złudzeń i moralistyki pogląd na naturę ludzką. Z tej racji autor Wojny
peloponeskiej skupia się na pojedynczym człowieku, bo to jego decyzje tworzą
62
Grzegorz Jankowicz, Moralność formy. Zbigniew Herbert i hegemonia dyskursu poetyckiego,
w: Herbert (nie)oswojony..., s. 188, 190.
63
Zbigniew Herbert, Wiersze..., s. 530–531.
64
Józef Maria Ruszar, Dlaczego klasycy? Straszna cena odpowiedzialności, https://herbertguru.
wordpress.com/tag/dlaczego-klasycy/ [dostęp: 2.07.2019]. Zasygnalizowany przez Ruszara sąd wymaga rozwinięcia – zob. pojęcie mare clausum na temat nawigacji w starożytnej Grecji i Rzymie:
Stanisław Ducin, Mare clausum w rzymskiej żegludze, „Acta Societatis Philologiae Polonorum”,
W, 2000, s. 123–132.
65
Julian Kornhauser, Uśmiech sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, s. 59.
66
Paulina Abriszewska, Cyprian Norwid i Zbigniew Herbert – o wspólnocie poetyckiego ideału,
w: Cyprian Kamil Norwid – polskość, europejskość, uniwersalizm, red. Danuta Dąbrowska, Szczecin:
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 2006, s. 137.
67
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68
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historię (w przeciwieństwie do Herodota, dla którego liczą się losy całych narodów)69 . Jak twierdzi Grażyna Halkiewicz-Sojak, Herbert, choć obficie czerpie z tradycji romantycznej, jest nieufny m.in. właśnie wobec koncepcji wyjaśniających
całościowo sens dziejów70 . Trzeba dodać: również wobec romantycznej duchowości.
Dla twórcy Pana Cogito przedmiotowość, cielesność, rzeczowość, uchwytność
to cechy o wiele ważniejsze niż niejasne idee na ich temat71. Trzeźwość umysłu
wybija się tu na pierwszy plan i oddziela od Norwida i Herodota.
W konsekwencji występowania rozbieżności zarysowuje się dychotomia, która – jeśli sprowadzać zjawiska do binarnych podziałów – reprezentuje sobą, poniekąd, przeciwstawne poglądy na otaczający świat. Ponieważ wydają się one istnieć
od bardzo dawna, w ciągu wieków nadawano im odpowiednie pary pojęć. Były
to np. „dionizyjskość i apollińskość”, „serce i rozum”, „duchowość i cielesność”
albo słynne „romantyczność i klasyczność”. W krąg ogromnych pól semantycznych
można wpisać koncepcje Norwida i Herberta wsparte myślą starożytnych historyków. I tak zwolennikiem „serca” czy „duchowości” byłby autor Notatek z mitologii, postulujący historię kulturową, zajmującą się wszystkimi aspektami ludzkiego
doświadczenia: duchowymi, materialnymi, prywatnymi czy publicznymi. Naprzeciwko (w tym konkretnym przypadku) plasowałby się twórca wiersza Dlaczego
klasycy wraz z historią skupioną na wojnie i polityce, na materialnych interesach
oraz zagadnieniach wpływu władzy. Biegun poznania, raz ukazujący szerokie pole
ludzkich badań, raz wytyczany lub ograniczany przez tradycyjne czynniki wyjaśniające, odzwierciedla podział rodu ludzkiego. Rozziew dzieli również Norwida
i Herberta, którzy owszem, podążają odrębnymi ścieżkami, ale ostatecznie docierają na wspólny szczyt poznania historii.
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Abstract
The aim of the article is to analyse musical ways of creating a text. Based on the
prose of Bruno Schulz, the author examines the organization of the sound layer
in terms of sound techniques used in them (rhythm, lead motif, instrumentation,
anagram, situational rhythm, polyphony). Describing the musical entanglements
of the text not only shows Schulz’s ingenious writing technique, but also allows to
read his work anew – including the modestly discussed perspective of his work.
Keywords
literature, music, Bruno Schulz, comparative studies, musicality of literature

Analiza muzyczno-literackich filiacji w prozie Brunona Schulza zakłada, że
poetyka immanentna dzieła zawiera interdyscyplinarne aluzje i transsystemowe
powinowactwa – zakłada zatem muzyczny styl odbioru, czyli lekturę tekstu wyczuloną na obecność sztuki dźwięków, podyktowaną muzycznymi oczekiwaniami1 . Warsztat pisarski autora Sklepów cynamonowych pozwala dostrzec audialne
aspekty tej twórczości na wielu poziomach muzyki – Schulz sięga do kilku porządków muzycznych, takich jak musica mundana, musica humana, jak i musica
instrumentalis; jego proza rezonuje na wszystkie, nie tylko brzmieniowe, rejestry

1
Zob. Michał Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: idem, Style odbioru: szkice o komunikacji literackiej, Warszawa: Wydawnictwo Literackie 1978, s. 116–137.
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dzieła literackiego2 . Celem niniejszego artykułu jest przestudiowanie technik
językowo-muzycznych, które drohobycki pisarz zastosował w opowiadaniach,
tekstach krytycznych i korespondencji.
Badacze omawiający cykliczność w prozie Schulza zauważają przede wszystkim analogie do cyklów w Kabale. Andrea Meyer-Fraatz odnajduje w nowelach
kabalistyczną symbolikę liczb. Ironiczna wymowa dzieł, odwracanie porządku cyklu
z Księgi Rodzaju miałyby być buntem heretyka wobec tradycji ojcowskiej. Autorka wskazuje na kosmiczne aspekty teologii judaistycznej jako klucz do twórczości
Schulza. Cykliczność Sanatorium pod klepsydrą istnieje na zasadzie żydowskiego
kalendarza3. Schulz wykorzystuje istotną dla tradycji żydowskiej symbolikę dwójki
i trójki (w Księdze Rodzaju stworzenie świata mieści się w dwóch cyklach po trzy
dni, trzej praojcowie, dwuczłonowe opozycje). Według badaczki w subcyklu Sklepy
cynamonowe pisarz zawarł dziesięć opowiadań z Wtórą Księgą Rodzaju w centrum,
w analogii do dziesięciu dzieł stworzenia, opisanych w Biblii:
Nie licząc pierwszego i ostatniego opowiadania całego cyklu, obydwa jego subcykle zawierają
trzy razy po trzy i dwa razy po dwa teksty, więc obie zasadnicze liczby Księgi Rodzaju podniesione
do potęgi. W rozumieniu kabalistycznym znaczy to, że istnieją na wyższym poziomie doskonałości.
[...] Pierwszy subcykl dziewięciu opowiadań oraz pierwsze opowiadanie natychmiast czynią aluzję
do dziesięciu zefirot, wskazują więc na Kabałę. W ten sposób cała struktura cyklu podkreśla „heretyckie” traktowanie tradycji żydowskiej4.

Powtarzalność liczb, cykliczność świata natury oraz powracanie tematów mają
w twórczości Schulza istotne znaczenie. Oscylowanie wokół jednego motywu,
powtarzalność sytuacyjna i nastrojowa mogą być technikami wspólnymi dla muzyki
i literatury. Sam autor Wiosny recenzował wielokrotnie powieści innych twórców – w tym Niecierpliwych Zofii Nałkowskiej i Cudzoziemkę Marii Kuncewiczowej, dostrzegając w ich strukturach podobieństwa z zabiegami kompozycyjnymi
stosowanymi w muzyce5 . W twórczości zarówno eseistycznej, jak i epistolarnej
artysta zwraca uwagę na dźwiękowo-brzmieniowe aspekty literatury. W liście do
Stefana Szumana Schulz, komentując wiersze psychologa, recenzuje:
Cudowna jest Rozmowa, przypominająca najlepsze wiersze Rilkego. Pan operuje podobnie
rymem śródwierszowym oraz leitmotivem jednego rymu, jednego dźwięku przez kilka strof. To jest
niezmiernie skuteczna i twórcza metoda, rozwijająca słowo w jakąś nową dymensję, wprowadzającą
je w nowy wymiar dźwiękowoznaczeniowy6.

2
Zob. m.in. Jamie James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata,
przeł. Mieczysław Godyń, Kraków: Znak 1996, s. 37.
3
O związkach prozy Schulza z kabałą pisze także Panas, nie uwzględnia jednak cykliczności,
por. Władysław Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997.
4
Andrea Meyer-Fraatz, Zasady cyklizacji w twórczości narracyjnej Brunona Schulza, w: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, red. Mieczysława Demska-Trębacz, Krystyna
Jakowska, Radosław Sioma, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005, s. 327–336.
5
Bruno Schulz, Aneksja podświadomości (Uwagi o Cudzoziemce Kuncewiczowej) oraz Zofia
Nałkowska na tle nowej powieści, w: idem, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich 1989, s. 368–379, 389–407.
6
Bruno Schulz, List Brunona Schulza do Stefana Szumana, w: idem, Księga listów, oprac. Jerzy
Ficowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, s. 20.
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Tę szczególnie przychylną opinię sformułował Schulz w stosunku do wierszy znajomego, który jednak nie zasłynął później z kariery poety. Jednocześnie
jego analiza tekstów innych twórców może być autoanalizą – komentarzem do
własnej pracy lub przynajmniej ujawnieniem celu – rodzaju doskonałości, do której pisarz powinien dążyć. Komentarz Schulza na temat twórczości, zastosowany do jego własnych prac, znakomicie oddaje wykorzystane przez drohobyckiego
autora techniki pisarskie. Rym śródwierszowy, „leitmotiv jednego rymu i jednego dźwięku przez kilka strof”, „dźwiękowoznaczeniowość” to wszak cechy prozy
samego Schulza.
W cyklach opowiadań Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod klepsydrą (a także w twórczości plastycznej7) czytelnik odnajduje szereg obsesyjnie powielanych
zagadnień lub motywów, zwanych przez pisarzy i kompozytorów motywami przewodnimi (niem. leitmotiv). Są to pojawiające się wielokrotnie frazy lub tematy
związane z osobą, miejscem lub ideą8 . Termin stosuje się do określenia techniki
stosowanej w operach przez Richarda Wagnera, szczególnie w operze Pierścień
Nibelunga9. W swojej kompozycji Wagner wykorzystuje (za literaturą) leitmotiv –
technikę powracających motywów lub progresji harmonicznych. W kompozycji
powracają motywy postaci (Zygmunt) i przedmiotów (miecz, pierścień), a także
uczuć i pojęć (miłość, wierność). Te same wątki powtarzane są w różnych częściach
(np. motyw klątwy Alberyka ze Złota Renu powraca w Zmierzchu bogów). Schulz
odwołuje się do dzieła Wagnera w opowiadaniu Sklepy cynamonowe: „Lubiliśmy
nieraz podsłuchiwać pod drzwiami – ciszy, pełnej westchnień i szeptów tego kruszejącego w pajęczynach rumowiska, tego rozkładającego się w nudzie i monotonii
zmierzchu bogów”10. Niewykluczone, że pisarz widział dramat muzyczny podczas
pobytu w Wiedniu (1914–1918, 192311), mógł także znać kompozycje z nagrań
na płytach gramofonowych lub z filmu. Omawia technikę leitmotivu ponownie
w recenzji Cudzoziemki:
Kuncewiczowa oparła nieświadomie kompozycję tej książki na schemacie rozwiązania
symptomu neurotycznego, na zasadzie procederu psychoanalizy. To sprawia, że pewne motywy
przewodnie powracają w niej wciąż na nowo, zanikają i wynurzają się z powrotem, jak w swobodnym kojarzeniu, kierowanym podziemną dynamiką podświadomego. Nadaje to kompozycji pewien
charakter muzyczny. Falowanie motywów powracających wciąż w innej tonacji, oscylowanie narracji wśród ciągłych aluzji, myślowych asonansów, korespondencji i raportów daje w rezultacie
wrażenie budowy niezmiernie misternej, w różnych kierunkach powiązanej, wielokrotnie zdeterminowanej – jak fuga muzyczna12.

Włodzimierz Bolecki w Poetyckim modelu prozy w dwudziestoleciu międzywojennym tak komentuje obecne w pisarstwie Schulza motywy przewodnie:

7

Bruno Schulz, Księga obrazów, oprac. Jerzy Ficowski, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2012.
Michael Kennedy, Leitmotiv, w: The Concise Oxford Dictionary of Music, Oxford: Oxford
University Press 1987, s. 366.
9
Por. Robert Donnington, Wagner’s ‘Ring’ and its Symbols, London: Faber&Faber 1969.
10
Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, s. 64.
11
Wiedeń (Gdańsk, http://www.schulzforum.pl/pl/szukaj/wiedeń, Schulz Forum. Kalendarz życia,
twórczości i recepcji Brunona Schulza) [dostęp: 7.02.2018].
12
Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, s. 379.
8
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Obecność w powieści wielu „wątków-motywów”, a zarazem ich specyficzne opracowanie
narracyjne jest powodem wielokrotnych zachwytów Schulza. W płaszczyźnie narracji „wątkowi”
odpowiada kategoria „muzyczności”, za pomocą której Schulz oznacza autorski sposób opracowania „wątków”. Jak się zdaje, kategorii tej Schulz przypisywał wyjątkowe znaczenie, a zarazem uważał ją za najdoskonalszy wyznacznik doskonałej powieści. „Muzyczność” bowiem jest w systemie
Schulza synonimem poetyckości. Powieściowe „transpozycje muzyki” to według Schulza szczyty
najczystszej liryki; sam ekstrakt poezji13.

Schulz posługuje się wieloma rodzajami motywów przewodnich, najczęściej
wykorzystuje leitmotivy: 1) stylistyczne – powtarza wówczas formy wypowiedzi,
2) treściowe – kiedy powiela sceny, stosuje tzw. rym sytuacyjny, a także, 3) rytmiczne, kiedy powtarza elementy konstrukcji dzieła (niczym refren). Podobnie jak
Thomas Mann, korzysta ze strategii leitmotivu, łącząc ją niemal z mechanizmem
„śnienia”. Nielinearne wydarzenia zostają często „uspójnione” właśnie dzięki motywowi przewodniemu, który decyduje o koherencji, staje się symbolem, tematem łączącym. Czytelnik Schulza z łatwością wymieni powtarzające się w jego
twórczości tematy-motywy (na przykład: miasto, dzieciństwo, ojciec, dominująca
kobieta, ptak).
Należy zwrócić uwagę na powtarzalność – cykliczność motywów muzycznych
u autora Wiosny. Jeśli rozpatrywać cykl jako zabieg kompozycyjny14, występujący w twórczości z wielu dziedzin, realizujący się w odmiennych tworzywach,
polega on każdorazowo na porządkowaniu i powracaniu – oscylowaniu wokół
motywu15 , refrenicznym powtarzaniu czy – w ujęciu psychoanalitycznym – nerwicy natręctw, kompulsywnemu powielaniu. Cykliczność u Schulza realizuje się zarówno w mikroformie (powtarzalność motywów, wyrazów, paralelizmy składniowe,
powtórzenia brzmieniowe, stylistyczne), jak i w makroformie (uporządkowanie
większych części prozy i powielanie hierarchii, fabuły, opisy postaci etc.).
Genologia cyklu bądź cykliczności w literaturze to, zdaje się, obszar wciąż
nie najlepiej rozpoznany, należy do form gatunkowo „niepewnych”; jest określany
intuicyjnie. Janusz Sławiński definiuje cykl nowelistyczny jako zespół „powiązanych w nadrzędną całość wspólnotę elementów treściowych (postaci literackiej,
motywów, idei) bądź podobieństwem rozwiązań kompozycyjnych, ramą kompozycyjną, czy też jednością podmiotu literackiego”16 . Cykliczność jest także nieodłączną częścią utworu muzycznego. Wiąże się nieuchronnie z rytmem, z formą
zamkniętą, ale wiecznie odnawialną, z powracającymi w obrębie tej samej tonacji
formami i wariacjami, które na zasadzie różnicy w stosunku do tematu, w ramach
jednego utworu, składają się na integralną całość. Wariacje w muzyce, polegające
13

Włodzimierz Bolecki, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, w: idem, Poetycki
model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz, Kraków: Universitas
1996, s. 245.
14
Aleksandra Reimann przedstawia to zjawisko na przykładzie cyklu muzyczno-poetyckiego
Muzyka wieczorem Jarosława Iwaszkiewicza. Za: Ryszard Daniel Golianek, Cykliczny utwór muzyczny i cykl utworów muzycznych w perspektywie teoretycznej, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, red. Mieczysława Demska-Trębacz, Krystyna Jakowska, Radosław Sioma,
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005, s. 23–32.
15
Aleksandra Reimann, „Podsłuchać muzyczny motyw”. O cyklu muzyczno-poetyckim na przykładzie Muzyki wieczorem Jarosława Iwaszkiewicza, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15, s. 199–228.
16
Janusz Sławiński, Cykl nowelistyczny, w: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989, s. 79.
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na modyfikacjach rytmicznych, harmonicznych czy fakturalnych, pokazują, że
elementy kontrastowe są często częścią cyklu i to właśnie ich obecność paradoksalnie potwierdza spójność – ujętą choćby jako sposób odniesienia do idée fixe.
Nie ulega wątpliwości, że cykl i cykliczność wymagają badań o charakterze interdyscyplinarnym, gdyż na kanwie zaplecza teoretycznoliterackiego można odczytać
istotę powieleń w dziele artystycznym. Jakkolwiek próba przekładu intersemiotycznego wydawałaby się ograniczona, kontaminacja pojęć terminologii z wielu
dziedzin dowodzi wspólnego rdzenia, wspólnej natury zjawisk. Prace Andrzeja
Hejmeja, Adama Dziadka czy Stanisława Barańczaka dowodzą istnienia gatunków, które odbiegają od tradycyjnie pojmowanych genotypów17. Fugi literackie,
transpozycje tekstowe dzieł muzycznych, partytury literackie i inne formy z pogranicza dziedzin to tylko niektóre przykłady nowych, intersemiotycznych gatunków18 .
Czytanie „rytmiczności” czy „cykliczności” Schulza może pozostać strategią
lekturową, sposobem czytania dzieła, zawierającym świadomą refleksję nad kontekstem teoretycznym. Może także poddać się nowemu sposobowi odbioru, kiedy zastane metody pozwalają odebrać dzieło w sposób niesatysfakcjonujący. Czy
można zatem czytać tekst Schulza jako partyturę, domagającą się odegrania?
Czy można mówić o formule kompozycji wokalnej bądź o formule poematu
symfonicznego w Sklepach cynamonowych i czy taki styl odbioru – eksperyment –
byłby uzasadniony? Zuchwałego badacza mogą usprawiedliwiać w tym przypadku przywołane metatekstowe wypowiedzi pisarza, słowa samego autora na temat dążenia do uniwersum, tęsknoty za „praojczyzną słowną” potrzeba stworzenia
dzieła uniwersalnego, powrotu do początku, do pierwotnego sensu19.
Twórczość Schulza zaczyna się na przecięciu kilku kierunków: surrealistycznego, impresjonistycznego, neoromantycznego, psychoanalitycznego; istnieje na
tle wielu tradycji: polskiej, żydowskiej i niemieckiej. Jest tam, gdzie spotykają
się Rilke, Kafka, Gombrowicz i wielka tradycja starożytna, aspiruje do bycia pisarstwem nie tylko polskim, lecz także kosmopolitycznym. Chociaż posługuje się
narzędziem języka polskiego, sięga po tradycje i kultury wielu narodów, po
jungowskie archetypy i filozofie starożytne. Nie jest to bynajmniej próba ukrycia
własnej tożsamości20 . „Schulz muzyczny” także nie jest wyłącznie polski czy
wyłącznie żydowski. Korzysta ze światowego dorobku kulturowego i do tegoż
dorobku chciałby się zaliczać21. Powrót do arkadyjskiej krainy dzieciństwa sytuuje

17

Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego 2002; Adam Dziadek, Fuga Rafała Wojaczka, w: idem, Obrazy i wiersze, Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, s. 94–107; Stanisław Barańczak, „Poezja musi być
wieczną czujnością”. Rozmowa z Piotrem Wierzchowskim, w: Zaufać nieufności. Osiem rozmów
o sensie poezji 1990–1992, red. Krzysztof Biedrzycki, Kraków: Wydawnictwo M 1993, s. 59; idem,
Podróż zimowa: wiersze do muzyki Franza Schuberta, Poznań: Wydawnictwo a5 1994.
18
Powstają na ten temat liczne prace. Zob. Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze
europejskiej, red. Andrzej Hejmej, Tomasz Górny, Kraków: Universitas 2016.
19
Bruno Schulz, Mityzacja rzeczywistości, w: idem, Opowiadania. Wybór esejów i listów,
s. 365–366.
20
Już w pierwszym rozdziale Sklepów cynamonowych pojawiają się elementy kultury żydowskiej – „pachnące szabasem piętro”. Ibidem, s. 5.
21
Schulz próbuje zaistnieć nie tylko w polskim środowisku artystycznym, jego starania o przychylność pisarzy niemieckich, francuskich i włoskich ujawniają się w prywatnej korespondencji.
Zob. Bruno Schulz, Księga obrazów.
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bohatera opowiadań poza czasowością, w jakieś wspólnie zakorzenionej świadomości, świadomości zbiorowej. Pamięć autora-dorosłego nakłada filtry nasyconych
barw na jego wspomnienia. Opis labiryntu ulic w Drohobyczu jest wędrówką do
własnej pamięci, jest próbą ocalenia, zatrzymania lub choćby zrozumienia przeszłych wydarzeń. Jest być może w końcu jego twórczość autoterapią schorowanego nauczyciela, który pragnie uciec od szkolnej rzeczywistości, pogodzić się ze
stratą ojca, wrócić do stabilnego i beztroskiego dzieciństwa w chwiejnych i niestabilnych czasach czy odnaleźć źródło swoich seksualnych fascynacji.
Proza Schulza nie unika powtarzalności chwytów stylistycznych. Jak refren
powracają w opowiadaniach elementy opisu postaci. Kiedy narrator charakteryzuje ojca, mówi wielokrotnie o szaleństwie, gorączkowości, podnieceniu, wypiekach
na twarzy (opis ojca w tekstach: Nawiedzenie, Sierpień, Karakony, Noc Wielkiego
Sezonu). Tłuja i bezdomny wędrowiec wykazują podobne cechy, które powracają rytmicznie w kolejnych opowiadaniach – wiechcie czarnych włosów, barbarzyńskie grymasy, napięte twarze, wrzaskliwość, krzyk (Sierpień i Pan). Krzysztof
Miklaszewski w Zatraceniu się w Schulzu zauważa, że rym sytuacyjny albo raczej
rytm warstwy fabularnej to znacząca zasada prozy Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod klepsydrą22 . Szczegółowa analiza wersyfikacyjna fragmentów pozwala
zauważyć analogie rytmiczne, na które składają się celowe zabiegi językowe.
1. Na rytm prozy Schulza wpływają liczne powtórzenia wyrazowe. W opowiadaniu Sierpień tekst rytmizuje zastosowana wielokrotnie „maska”:
I wszyscy brodzący w tym dniu złocistym mieli ów grymas skwaru, jak gdyby słońce nałożyło swym wyznawcom jedną i tę samą maskę – złotą maskę bractwa słonecznego; i wszyscy, którzy
szli dziś ulicami, spotykali się, mijali, starcy i młodzi, dzieci i kobiety, pozdrawiali się w przejściu
tą maską, namalowaną grubą, złotą farbą na twarzy, szczerzyli do siebie ten grymas bakchiczny –
barbarzyńską maskę kultu pogańskiego23.

W Republice marzeń autor rozbudowuje opis wokół odmienianego wyrazu
„zieleń”. W opisie flory, zajmującym zaledwie dwa akapity, rdzeń ziel- pojawia
się aż jedenaście razy:
W tych dniach tylne okno magazynu sklepowego wychodzące na podwórze stawało się ślepe
od zielonego bielma, pełne zielonych lśnień, listnych refleksów, bibulastych łopotów, falujących płatów zieleni, monstrualnych wybujałości tej podwórzowej, potwornej abundancji. Schodząc w głęboki
cień, magazyn kartkował się migotliwie wszystkimi odcieniami zieleni, zielone refleksy rozchodziły
się w nim falisto przez całą głębokość sklepienia, jak w szumiącym lesie24.

W Sklepach cynamonowych zwielokrotnia się wyraz „ulica”, który rytmizuje
tekst:
Jest lekkomyślnością nie do darowania wysłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną?
i pilną, albowiem w jej półświetlezwielokrotniają się, plączą i wymieniają jedne z drugimi ulice.

22
Krzysztof Miklaszewski, Zatracenie się w Schulzu. Historia pewnej fascynacji, Warszawa:
Państwowy Instytut Wydawniczy 2009, s. 21.
23
Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, s. 5.
24
Ibidem, s. 326–327.
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Otwierają się w głębi miasta, żeby tak rzec, ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice kłamliwe
i zwodne [...]25.

2. Puls tekstu (pojmowany tutaj jako rytm muzyczny) wyznaczają u Schulza
nie tylko pojedyncze leksemy, lecz także całe wyrażenia, porównania, pojawiające się wielokrotnie na końcu zdań, a także paralelizmy składniowe. Wystarczy
zwrócić uwagę na powtarzalność wyrazu „jak”. Porównania występują cyklicznie,
najczęściej na końcu zdania:
Rynek był pusty i żółty od żaru, wymieciony z kurzu gorącymi wiatrami, jak biblijna pustynia.
Cierniste akacje, wyrosłe z pustki żółtego placu, kipiały na nim jasnym listowiem, bukietami szlachetnie uczłonkowanych filigranów zielonych, jak drzewa na starych gobelinach [...] Tak wędrowaliśmy z matką przez dwie słoneczne strony rynku, wodząc nasze załamane cienie po wszystkich
domach, jak po klawiszach. Kwadraty bruku mijały powoli pod naszymi miękkimi i płaskimi krokami – jedne bladoróżowe, jak skóra ludzka, inne złote i sine, wszystkie płaskie, ciepłe, aksamitne
na słońcu, jak jakieś twarze słoneczne, zadeptane stopami aż do niepoznaki, do błogiej nicości26.

Osobny artykuł można byłoby poświęcić paralelizmom składniowym w dziele
Schulza. W opowiadaniu Sierpień czytamy, że Adela przynosiła „surowy materiał
obiadu o smaku jeszcze nie uformowanym i jałowym, wegetatywne i telluryczne
ingrediencje obiadu o zapachu dzikim i polnym”27, w Republice marzeń znajdujemy bujność flory, płodną roślinność „o zapachu ostrym, chwastowym i polnym”28 .
3. Tekst rytmizuje także organizacja słów, opierająca się na zasadzie analogii
brzmienia sylab, np. „łu-łup-ba”: „Tam te wyłupiaste pałuby łopchów wybałuszyły się jak babska”29; „fa-fab-ba”: „fabryki fabulistyczne, mgliste fajczarnie fabuł
i bajek”30 . Mnogość i nasycenie środkami językowego wyrazu przybliża prozę
Schulza do utworu poetyckiego (można nawet pokusić się o próbę analizy języka
poetyckiego Brunona Schulza na wzór analiz tekstów poetyckich).
4. Jednak nie tylko powtarzanie wyrazów wpływa na rytmiczność. Poza budowaniem opisu zafiksowanego na jednym słowie, czytelnik znajduje liczne rymy
śródwierszowe. W poniższym fragmencie będą to na przykład rymy pokrzywach–
krzywe, omszone–spiętrzone, zielony–rozpłodzony–miliony–prześwietlonych itd.:
Z szczypty chlorofilu wyprowadza, rozbudowuje ona w pożarze tych dni tę tkankę wybujałą
i pustą, miękisz zielony, rozpłodzony stokrotnie na miliony blach listnych, prześwietlonych zielono
i pożyłkowanych, przeświecających wodnistą, wegetatywną krwią zielną, omszonych i włochatych,
o zapachu ostrym, chwastowym i polnym31.

Wielokrotnie Schulz-recenzent, omawiając poszczególne utwory, korzysta
z terminologii muzycznej, widząc w dziełach literackich ich potencjał muzyczny
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(wspomniana recenzja Cudzoziemki). Niecierpliwych Nałkowskiej interpretuje, posługując się metaforami muzycznymi:
Charaktery służą u Nałkowskiej tylko do orkiestracji bezosobistego dramatu, są rozłożeniem
polifonicznym jego treści, traktowanym muzykalnie. [...] Tło muzyczne powieści podbudowane jest
szeroko, a melodia wydziela się z trudem z mnogiego, wielogłosowego akompaniamentu32.

Podobne kategorie można zauważyć w twórczości samego Schulza (na przykład wielogłosowa forma muzyczna polegająca na powtarzaniu jednego tematu
przez różne głosy – imitatio). W analizach pobrzmiewa jego własna idea pisarstwa
– falowanie motywów, powracających w różnej tonacji, asonanse, budowa misterna powiązana, wielokrotnie zdeterminowana – te same podobieństwa do fugi
wykazywałyby zatem chociażby Sklepy cynamonowe, których budowę (powtarzalność motywów) można z pewnością porównać do struktury dzieła muzycznego czy właśnie fugi – kunsztownej struktury muzycznej, opartej na polifonii,
mistrzowskim popisie twórcy.
Ze względu na to, że budowa fugi jest ściśle określona, często porównywano
ją do wymagającej formy literackiej – sonetu. W średniowieczu pojmowana jako
kontrapunkt, w renesansie jako utwory pisane techniką imitacyjną, w XVII wieku
fuga otrzymała swoją kodyfikację. Na budowę tej formy składają się: 1. Temat,
decydujący o kształcie wszystkich kontrapunktów, łączników i wszelkiego rodzaju
motywów, które są wykorzystane w fudze; temat jest także odnośnikiem, punktem
orientacyjnym, determinuje cały utwór33. 2. Ekspozycja, czyli przeprowadzenie tematu kilka razy według ścisłych zasad tonacji: dux, kwinty lub kwarty i comes.
Schemat ten powtarza się w zależności od liczby głosów. 3. Kontrapunkt stały lub
swobodny – materiał muzyczny, towarzyszący tematowi, nie zawsze taki sam jak
temat. 4. Łączniki zewnętrzne lub wewnętrzne. 5. Coda, podsumowanie, zwieńczenie utworu, zawierające kontrapunkty, temat bądź jego fragmenty34 .
Terminologia określająca zabiegi literackie pozostaje wieloznaczna i metaforyczna, trudno w pełni utożsamić zabiegi takie jak kontrapunkt i polifonię ze
ścisłymi definicjami muzycznymi. Istnieje jednak wiele praktyk uszeregowania
materii słownej wykorzystujących muzyczne zasady organizacji. W takich przypadkach mówimy o niemetaforycznej polifonii w literaturze (rak, palindrom, anagram)35 . Trafnie podsumował tę sytuację Hejmej:
W kontekście jednocześnie literackim i kulturowym fuga raz oznacza muzyczny tekst literacki, innym razem interpretacyjną hipotezę, raz pojawia się w sensie bardzo bliskim muzycznej
32

Ibidem, s. 397.
Tematy można też podzielić na kolejne grupy w zależności od tempa, rytmiki, większe tematy
posiadają w fudze swoją mikroformę – motyw czołowy, charakterystyczny motyw, wybrzmiewający
na pierwszym planie od początku fugi, jego charakterystyczność można uzyskać poprzez zastosowanie figur rytmicznych, np. synkopy, trioli, przedtaktu, a także interwałów. Rozwinięcie tematu –
swobodną opowieść, wariację na temat, najmniej charakterystyczną i najmniej określoną.
34
Mark Devoto, Fugue, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/art/fugue [dostęp:
20.11.2018]. Zob. także Manfred Bukofzer, Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha,
przeł. Elżbieta Dziębowska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970.
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Zob. Tomasz Górny, Bach(tin), czyli polifonia muzyczna i literacka, „Ruch Literacki” 2016,
z. 2, s. 145–162.
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definicji słownikowej, innym razem metaforycznie i bez najmniejszych konsekwencji gatunkowych,
raz charakteryzuje język teoretyczny, innym razem język poetycki (czy artystyczny)36.

Prozę drohobyckiego twórcy i fugę łączyłoby swoiste „falowanie” – motywy,
które powracają, powtarzające się punkty fabularne, opisy, postacie, powielające niemal obsesyjnie tematy. Na uwagę zasługuję też fakt rozpoznawania przez
Schulza muzycznych uwikłań dzieł literackich, jego muzyczna świadomość oraz
wiedza teoretyczna z zakresu muzyki czy muzykologii, o której świadczą fragmenty recenzji. Miklaszewski podkreśla znaczenie rytmu w prozie Schulza, będącego
efektem wieloletniej tradycji światowej, odzwierciedlonej w twórczości polskiej.
Za symbolistami francuskimi czy rosyjskimi miałby Schulz udźwięczniać tekst, za
Husserlem miałby głosić powrót do początku, do istoty rzeczy i ich naoczności,
za Leśmianem przypisywać rytmowi właściwości fizykalne (rytmu świata) i psychologiczne (wewnętrzny rytm człowieka). Pisze Miklaszewski: „Funkcję wiatru, który
odświeżyć miał zaskorupiałą dziedzinę słów, powierzył autor Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą wszechobecnemu w jego myśleniu i twórczości
rytmowi”37 .
Opisane przez Schulza namnożenie tekstu i nadbudowanie („migotliwość”)
sensu, można dziś odczytywać jako oryginalną definicję intertekstualności, pojętej jako zbiór wyrazów, z których żadne nie jest już słowem pierwotnym, czystym,
archesłowem. „Poszczątkowane” słowa miałyby łączyć się w różne konstelacje,
stanowić nowe, odmienne sensy. Ten poetycki opis „sytuacji słowa”, jego miejsca
w świadomości odbiorcy realizuje także Jakobsonowa definicja funkcji poetyckiej, choć badacz przybliża zjawisko, operując odmiennym stylem językowym
(według Romana Jakobsona funkcja ta realizuje się poprzez projekcję zasady
ekwiwalencji (u Schulza „poćwiartowane słowa”) z osi wyboru na oś kombinacji
(słowa połączone w jeden sens, jedno „ciało słowa”)38:
Pierwotne słowo było majaczeniem, krążącym dookoła sensu światła, było wielką, uniwersalną
całością. Słowo w potocznym dzisiejszym znaczeniu jest już tylko fragmentem, rudymentem jakiejś dawnej, wszechobejmującej, integralnej mitologii. Dlatego jest w nim dążność do odrastania,
do regeneracji, do uzupełniania się w pełny sens. Życie słowa polega na tym, że napina się ono,
pręży do tysięcy połączeń, jak poćwiartowane ciało węża z legendy, którego kawałki szukają się
wzajemnie w ciemności39.

W Mityzacji rzeczywistości Schulz wykłada własną definicję literatury. Odwołując się do tekstu z Księgi Rodzaju, opisuje rolę słowa w poezji jako dążenia
do „sensu uniwersalnego”, „uniwersalnej całości”, „dawnej, wszechobejmującej,
integralnej mitologii”, powrotu do „sensu”, „praojczyzny”, „dawnych i wiecznych
historyj” – „Wszelka poezja jest – jak pisze – mitologizowaniem, dąży do odtworzenia mitów o świecie”40 . Odwrócony przez Schulza porządek idei i cieni ziszcza
36

Andrzej Hejmej, Literackie fugi, w: idem, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, s. 122.
37
Cyt. za Krzysztof Miklaszewski, Rytm jako światopogląd, w: idem, Zatracenie się w Schulzu.
Historia pewnej fascynacji, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2009, s. 24.
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Por. Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. Krystyna Pomorska, „Pamiętnik Literacki” 1960, t. 51/2, s. 431–473.
39
Bruno Schulz, Mityzacja rzeczywistości, w: idem, Opowiadania. Wybór esejów i listów, s. 365.
40
Ibidem, s. 367.
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się w akcie literackim – rzeczywistość jest odbiciem słowa, jeśli to słowo stwarza rzeczywistość, opisuje ją, tworzy, staje się wówczas taka, jaka jest w opisie,
odbiorze i interpretacji, jej sens zawiera się w słowie. Schulz z jednej strony dowodzi kruchości materii w nieustannych procesach życiowych i przemianach,
ukazuje jej śmieszność, błahość (przemiany ojca, obecność manekinów, opisy ciał
kobiecych, marna fizjonomia wycofanych mężczyzn), z drugiej strony to właśnie
cielesność i erotyzm, ciało kobiece jest przedmiotem kultu w jego licznych grafikach z Xięgi bałwochwalczej. Trudno odczytać wieczne przemiany, wieczną
wiosnę schulzowską jako pozytywną, jest w niej bowiem coś katastroficznego,
jakaś tęsknota do uchwycenia momentu, jakaś gorzka refleksja nad marnością
i przemijaniem. Miklaszewski, dowodząc teatralności prozy Schulza, zwraca znowu uwagę na rytm zdarzeń (i znaczeń):
Proza Schulza [...] swoją obrazowością kusi teatr, swoją muzycznością prowokuje głośną jej
artykulację, a za pomocą rytmu, całkowicie ją przenikającego, wzbogaca zapis prozatorski o cechy
sztuk czysto mimetycznych. A te – jak napisał nikt inny tylko sam Arystoteles – naśladują wiele
rzeczy, tworząc ich obrazy za pomocą głosu oraz posługują się w naśladowaniu rytmem, słowem
i melodią41.

Analiza systemu fonologicznego jest wciąż atrakcyjnym obszarem badawczym, tym bardziej jeśli badane dzieło dowodzi dbałości autora o warstwę brzmieniową tekstu. W prozie rzadziej niż w poezji zdarza się świadoma instrumentacja
głoskowa czy organizacja fonicznej warstwy leksykalnej. Schulz umiejętnie wykorzystuje brzmieniową warstwę języka, nie tylko w funkcji instrumentacji pojedynczych zdań, lecz także w szerszym – kompozycyjnym użyciu. Pisarz stosuje
środki językowe z pogranicza muzyki i literatury – w jego prozie obecne są metafory dźwiękowe42 , aliteracje, asonanse, powtórzenia głoskowe, onomatopeje43 .
Piotr Wróblewski, autor pracy Stylistyczne wykorzystanie brzmieniowej warstwy
leksyki (na przykładzie prozy Brunona Schulza), wyróżnia trzy grupy tematyczne
„do których ukazywania Schulz wykorzystuje dźwiękowe środki stylistyczne:
1) ukazywanie świata roślinnego, 2) przedstawianie zjawisk związanych ze zmianą aury, pory dnia i nocy, 3) onomatopeiczne naśladowanie zjawisk związanych
z działalnością człowieka”44. Należy jednak tylko częściowo zgodzić się z proponowanym zakresem tematycznym, w którym miałaby występować częściej organizacja brzmieniowa. Tematyzacja muzyki oraz dźwiękowe ukształtowanie tekstu
obejmowałaby ogólniej kilka zakresów: opis natury, charakterystykę bohaterów,
opis architektury, miasta45 . Motywy muzyczne, liczne instrumentacje i terminologia muzyczna przenikają całą twórczość pisarsko-artystyczną Schulza. Autor nie
unika nagromadzenia dźwiękowego głosek przy każdej ekspresyjnej możliwości
41

Krzysztof Miklaszewski, Zatracenie się w Schulzu..., s. 32.
Zob. Kazimierz Wóycicki Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960.
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Piotr Wróblewski, Stylistyczne wykorzystanie brzmieniowej warstwy leksyki (na przykładzie
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Ibidem.
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literackiego.
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wyrazu, motywy muzyczne często towarzyszą opisowi postaci. Wystarczy przytoczyć choćby opis kretynki Tłui:
I podczas gdy gałgany zsypują się na ziemię i rozbiegają po śmietnisku jak spłoszone szczury, wygrzebuje się z nich, odwija z wolna jądro, wyłuszcza się rdzeń śmietniska: na wpół naga
i ciemna kretynka dźwiga się powoli i staje, podobna do bożka pogańskiego, na krótkich, dziecinnych nóżkach, a z napęczniałej napływem złości szyi, z poczerwieniałej, ciemniejącej od gniewu
twarzy, na której, jak malowidła barbarzyńskie, wykwitają arabeski nabrzmiałych żył, wyrywa się
wrzask zwierzęcy, wrzask chrapliwy, dobyty ze wszystkich bronchij i piszczałek pół zwierzęcej, pół boskiej piersi. Bodiaki, spalone słońcem, krzyczą, łopuchy puchną i pysznią się bezwstydnym mięsem, chwasty ślinią się błyszczącym jadem, a kretynka, ochrypła od krzyku, w konwulsji
dzikiej uderza mięsistym łonem z wściekłą zapalczywością w pień bzu dzikiego, który skrzypi
cicho pod natarczywością tej rozpustnej chuci, zaklinany całym tym nędzarskim chórem do wynaturzonej, pogańskiej płodności46.

We fragmencie „słychać” szelest „zsypujących się” gałganów, porównany do
cichego, wysokiego i ostrego dźwięku szczurzych łap, małych pazurków rozbiegających się zwierząt i wówczas wydobywa się cały gwałt „rdzenia śmietniska”,
cisza zostaje przerwana głośnym, uderzającym obrazem kretynki; obrazowi wtóruje muzyczny opis – kretynka wrzeszczy, jest podobna do zwierzęcia, wrażenia
słuchowe intensyfikują się. Jak w formie muzycznej, opis rozpoczynają spokojne, niemal bezszelestne wrażenia („zsypywanie się gałganów”), prędko dołączają
do nich coraz wyraźniejsze elementy świata dźwiękowego. Autor wykorzystuje
instrumenty muzyczne (piszczałki), żeby oddać dysonanse tego „koncertu Tłui”
wydobywającego się z jej „bronchij”, z oskrzeli, z całego aparatu oddechowego
człowieka – jest to gwałtowny obraz krzyku, zwierzęcych instynktów. „Muzyczność” w przytoczonym fragmencie objawia się na dwa sposoby – po pierwsze,
autor stosuje narastające wrażenia słuchowe (canabasis i catabasis), scenę, której
bohaterką jest kretynka, można by rozpisać na formę muzyczną, która zgodnie
z tekstem rozwija się z wolna, natęża, aby dotrzeć do punktu kulminacyjnego
i wycisza pod koniec opisu (konsolacja). Po drugie, analiza organizacji głosek
pozwala dostrzec zabiegi rytmizujące wewnętrznie tekst (powtarzające się przyrostki na-na, po-po), autor nie unika także paronimii: ło-puch-y puch-ną py-sznią,
sprawiającej wrażenia akustyczne (poprzez wybuchowe „p” i bezdźwięczne „h”
powtórzone rytmicznie). Leksyka, którą stosuje autor, odwołuje do instrumentów
muzycznych – charakterystyka, plastyczność opisu została przez Schulza uzyskana dzięki odwołaniom do brzmienia, np. personifikacja „bodiaki krzyczą”. Płodność kretynki jest wszechobecna, katastroficzna, to „wynaturzona” kobiecość „pół
zwierzęca, pół boska”. Dynamikę sceny Schulz uzyskał, stosując kontrastowe
dźwięki – krzykowi kretynki i cicho odpowiadającą na wrzask naturą („uderza
mięsistym łonem z wściekłą zapalczywością w pień bzu dzikiego, który skrzypi
cicho pod natarczywością tej rozpustnej chuci”47). Natura zdaje się wtórować płodności kobiecej, przerażającej płodności; widać jednakże dominację kretynki nad
elementami przyrody (w Sierpniu powtarza się motyw płodności kobiecej, dominującej nad naturą i mężczyzną: „Było coś tragicznego w tej płodności niechlujnej i nieumiarkowanej, była nędza kreatury na granicy nicości i śmierci, był jakiś
46
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heroizm kobiecości triumfujący urodzajnością nawet nad kalectwem natury, nad
insufficjencją mężczyzny”48).
W innym fragmencie Sklepów cynamonowych autor posługuje się czasownikami wyrażającymi dźwiękowość w opisie (mikro)fauny i flory:
Splątany gąszcz traw, chwastów, zielska i bodiaków buzuje w ogniu popołudnia. Huczy rojowiskiem much popołudniowa drzemka ogrodu. Złote ściernisko krzyczy w słońcu jak ruda szarańcza; w rzęsistym deszczu ognia wrzeszczą świerszcze; strąki nasion eksplodują cicho jak
koniki polne49.

Nagromadzenie spółgłosek zwarto-szczelinowych i szczelinowych w przytoczonym fragmencie dowodzi, że autorowi nieobojętne są zjawiska audialne.
Plastycznemu obrazowi towarzyszą inne wrażenia zmysłowe. Tonacja tego fragmentu jest ostra, wysoka (za sprawą głosek syczących), tempo gwałtowne, akustyka wyraźna (świadczy o niej bogactwo nazw zjawisk dźwiękowych, np. „huczy”,
„krzyczy”, „wrzeszczą”, „buzuje”, oraz głosek wybuchowych). Wersyfikacja fragmentu pozwala zauważyć, że zestroje akcentowe, choć nie zawsze równe, przybliżają tekst do systemu tonicznego, stopa metryczna dąży do jambu. Co więcej,
we fragmencie wykorzystana została eufonia, paronimia i echolalia: (w-rzę-sistym
w-rze-szczą, (gąszcz) b-odiaków b-uzuje, ogni-u popoł-ud-nia). Można nawet zauważyć (tak jak we fragmencie cytowanym powyżej) crescendo – stopniowe narastanie, wzmacniania dynamiki aż do wyciszenia (diminuendo). W pierwszym
zdaniu autor wprowadza do opisu głoski szczelinowe i szumiące, na początku
dźwięki „buzują”, by chwilę później „huczeć”, aż do „ciszy konika polnego”
w ostatnim wersie. Cykanie świerszczy jest zatem hiperboliczne, wygrywają one
niejako głośny koncert, mikroświat owadów zostaje zwielokrotniony, wyjaskrawione są barwy, nagłośnione mikro-dźwięki, wrażliwa percepcja piszącego natęża
się, skupia na detalu. Bogactwo schulzowskiego języka widać w jednym choćby
wyimku – ziszcza się w nim i objawia także muzyczny potencjał tekstu. Wraz
z ustawaniem rytmu fragmentu ostre dysharmonie zmieniają się w harmoniczne
dźwięki, łagodniejszą tonację, w skupioną wokół głoski „ł” instrumentację. Głoska
ta zdaje się centrum całego fragmentu, na niej zbudowany jest pewnego rodzaju
„podkład muzyczny” opisu.
Pod-słuchiwanie Schulza pozwala dostrzec powtarzające się zmiany dynamiki
fragmentów (zabieg charakterystyczny dla kompozycji muzycznych). Do zaskakujących wniosków prowadzi analiza poniższego, niezwykle zrytmizowanego fragmentu:
A KU parkanowi KOżuch traw podnosi się wypukłym GARbem-paGÓRrem, jak gdyby
oGRÓD obrócił się we śnie na DRUGą stronę i GRUBe jego, chłopskie BARy oddychają ciszą
ziemi. Na tych BARach oGRODU niechlujna, Babska BUjność sierpnia wyolbBRZYmiała
w GŁUche zapadliska oGROmnych ŁOPUchów, rozpanoszyła się ozorami mięsistej zieleni. Tam
te wyłupiaste pałuby ŁOPUchów wyBAŁUszyły się jak BAbska szeroko rozsiadłe, na wPÓŁ
pożarte przez wŁAsne oszalałe sPÓDnice. Tam sprzedawał oGRÓD za darmo najtańsze krUPy
dzikiego bzu, śmierdzącą mydłem, GRUbą kaszę babek, dziką okowitę mięty i wszelką najgorszą
tandetę sierpniową. Ale po drugiej stronie parkanu, za tym matecznikiem lata, w którym rozrasta
się GŁUpota zidiociałych chwastów, było śmietnisko zarosłe dzikim bodiakiem. Nikt nie wiedział,
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że tam właśnie odprawiał sierpień tego lata swoją wielką, pogańską ORGię. Na tym śmietnisku,
oparte o parkan i zarośnięte dzikim bzem, stało ŁÓżko skretyniałej dziewczyny TŁUi50.

Subtelniejsze, choć ciągle ekspresyjne brzmienie uzyskuje autor dzięki powtórzeniu grup spółgłoskowych (konkatencja brzmieniowa) i paronomazji w wyrazach:
wypu-kŁy, obróci-Ł, g-Łu-che, Ło-p-uchy, wy-Łu-piaste, pa-Łu-by, wyba-Łu-szyć,
T-Łu-ja, g-Łu-pota, wpó-Ł, wy-ba-Łuszyły ba-bska, a także w całych grupach wyrazowych, np. „wyłupiaste pałuby łopuchów wybałuszyły”. Jeśli pójść śladami
analiz Adama Dziadka (Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata51 ) i poświęcić uwagę analizie anagramów u Schulza, okaże się, że
w jego tekstach pobrzmiewają zaskakująco trafne (w kontekście całej twórczości)
wyrażenia. We fragmencie analizowanym powyżej wybrzmiewają kukły, ród,
grób, rabb(i), pół, płód, gród, orgia, głóg (!).
Nieprzypadkowe wydaje się też mnożenie spółgłoski „f” we fragmencie będącym muzyczną metaforą falowania, gry na fortepianie, na które zwraca w swojej analizie Piotr Wróblewski52 :
Cień akacji przed domem, falujący jaskrawo na tych gorących powiekach, powtarzał na ich
powierzchni, jak na fortepianie, wciąż na nowo ten połyskliwy swój frazes, spłukiwany przez powiew – próbując nadaremnie wniknąć w głąb tego snu złotego. Płócienne story chłonęły poranny
pożar, porcja za porcją, i opalały się smagło, omdlewając w bezbrzeżnym blasku53.

Nagłosowe „f” powtarza się w tym fragmencie, podobnie jak „p”, np. falujący-fortepian-frazes; powieki-powiew-powierzchnia; połyskliwy-poranny-pożar-porcja za porcją. Brzmieniowości fragmentu dopełnia także składnia tekstu,
zastosowanie zaimków oraz porównania.
rosła pod oknem pustą, bibulastą paplaniną zielonych pleonazmów, lichota zielona, rozmnożona, stokrotnie w niewybredne, wierutne brednie – papierowa tandetna łatanina, tapetująca ścianę
magazynu coraz większymi szelestnymi płatkami, puchnącymi włochato, tapeta na tapecie54.

W przytoczonym tekście na formy brzmieniowe składają się nie tylko powtórzenia i rytm, lecz także w istocie rymy: zielona–rozmnożona, stokrotnie–niewybredne, niewybredne–wierutne–brednie, łatanina–magazynu, paplanina–łatanina.
Rym i rytm tekstu, nagromadzenie spółgłosek podkreśla rozmnożenie opisywanych
zjawisk, przedmiotów, elementów flory. Zjawiska przyrody determinują w opisie
wykorzystanie bogactwa języka polskiego – głosek imitujących dźwięki rzeczywistości. Schulz wykorzystuje ten potencjał, tworząc odmienne wrażenia słuchowe, zgodne z opisywanym fragmentem rzeczywistości. Istotną rolę odgrywa także
nastrojowość, kategoria wspólna dla muzyki i literatury. W tekście Wiosny gwałtowność zjawisk pogodowych naśladowana jest za pomocą nastrojowości – grozy,
ciemności, lęku. Bogate słownictwo i metaforyka konstytuują się wokół nadrzędnego celu – wrażeń dźwiękowych:
50
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Wreszcie przyszła ta noc, burzliwa i wezbrana wichurą, wstrząśnięta w głębiach swych aż do
dna przez to, co się w niej przygotowywało, ogromna i bezgraniczna. Błyskawice rozdzierały raz
po raz ciemności, świat otwierał się rozdarty aż do najgłębszych trzewi, ukazywał swe wnętrze
jaskrawe, przeraźliwe i bez tchu i zatrzaskiwał je z powrotem. I płynął dalej, z szumem parków,
z pochodem lasów, z korowodem krążących horyzontów55.

Schulz gromadzi układ sylab na zasadzie powtarzalności głosek wybuchowych i szczelinowych, które imitują gwałtowność burzy, wykorzystuje je w celu
spowodowania wrażeń słuchowych, akustycznych. Kiedy opisuje wiatr, nadużywa
głoski „h” (np. we fragmencie Komety: wicher, z hukiem, nad dachami, wydmuchiwał), kiedy naśladuje dźwięk bulgotania, łączy paronimiczne zestawienia (bełkotliwe bulgoty butli i baniek w Wichurze), kiedy chce uzyskać efekt dudnienia
o dachy bądź stukotu kopyt końskich, organizuje wypowiedź wokół spółgłosek dn,
nd, dr: „duDNiącDNami piętrzyły się wiaDRa, dyNDały się gliniaste stągwie
zDUnów, stare kapeluchy i cylindry daNDysów gramoliły się jedne na DRugie
rosnąc w niebo kolumnami, które się rozpadały”56. Miklaszewski w tekście Cena
świadomości odnajduje heksametryczną budowę zestrojów akcentowych, liczne
powtórzenia wyrazowe, symetrię w porządku składniowym oraz serie różnego
rodzaju enumeracji57 .
Charakterystyczna dla prozy Schulza jest także eufonia (piękne brzmienie),
czyli naddana organizacja tekstu w jego warstwie brzmieniowej, harmonijny dobór dźwięków, dzięki któremu autor uzyskuje przyjemną brzmieniowo wypowiedź
(np. „fabryki fabulistyczne, mgliste fajczarnie fabuł i bajek”58 ). Efekt ten osiąga
poprzez: 1) stosowanie głosek syczących lub szumiących w funkcji dźwiękonaśladownictwa („szelest olszyn przetykany świergotem ptaków”59 ), 2) opieranie się
na głoskach sonornych i samogłoskach („zaczynały znów miechy płuc wzbierać
inną melodią”60 ), 3) unikanie rozziewu (hiatusu), czyli sąsiedztwa samogłosek,
4) powtarzanie tych samych głosek w sąsiedztwie (konsonanse i asonanse) („wyłupiaste pałuby łopuchów wybałuszyły się”61 ), 5) aliteracje („pluszowe popioły
przebiegające pasażami”62), 6) eliminowanie trudnych do wymówienia połączeń
fonetycznych poprzez rozbijanie ich za pomocą innych głosek63 .
Jak starano się wykazać, Schulz zrealizował w prozie kilka strategii lub technik pisarskich, które można nazwać „muzycznymi”. Są to między innymi: cykliczność, leitmotiv, rym sytuacyjny, rytm (na który składają się powtórzenia wyrazowe,
paralelizmy składniowe oraz analogie brzmieniowe), liczne środki stylistyczne
(aliteracje, asonanse, powtórzenia głoskowe, konkatencja, paranomazja), a także
nastrojowość, eufonia, polifoniczność. Zagadnienie „muzyczności” tekstu literackiego to temat znacznie przekraczający rozmiary artykułu, zatem zaprezentowane w nim problemy muszą pozostać w formie szkicu. Warto mieć na względzie
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potencjał tego tematu, szczególnie że o języku Schulza nie powstały dotychczas
większe rozprawy (jedynie Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym... Włodzimierza Boleckiego, w którym autor Sklepów cynamonowych zajmuje
niewyłączne miejsce).
Muzyka przenika świat przedstawiony opowiadań Schulza na wielu płaszczyznach – tworzy metafory, służy opisowi zjawisk, organizuje język według
prymatu sfer dźwiękowych. Przede wszystkim stanowi adekwatne do opisywanych zjawisk tło muzyczne, współbrzmi z opisem, współtworzy go, staje się pewnego rodzaju instrumentarium tekstu. Analiza warstwy brzmieniowej jest nie tyle
istotna dla dowodzenia muzyczności tekstu (jest to bowiem tylko jeden z jej
elementów) czy poszukiwania związków autora ze światem dźwięków. Dowodzi przede wszystkim znakomitego warsztatu pisarskiego, naturalnych zdolności,
dzięki którym wszystkie elementy świata realnego przepuszczone przez filtr
zmysłów artysty współbrzmią harmonicznie w jednym świecie wyobrażeniowym,
tworząc synestezyjny obraz, niewyczerpanie inspirujący.
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Julian Przyboś – poeta nie-„prześnionej rewolucji”
Julian Przyboś – a Poet Not “Sleepwalking the Revolution”
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Abstract
Andrzej Leder’s monograph Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej
[Sleepwalking the Revolution. An Exercise in Historical Logic] allows us to look at
Julian Przyboś in a new perspective, which at least in part removes the communist
label from the co-author of the anthology of revolutionary poetry Wzięli diabli
pana [The devils have taken the lord] (1955) and thus forces us perhaps even to
abandon the “white and red” perception of the 20th-century life stories of Poles.
Aware of the historical significance, the poet would not say about the post-war
social revolution, “It just happened”.
Keywords
Julian Przyboś, sleepwalking the revolution, class struggle, the Polish People’s
Republic
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A ja lśniący sierp matki zawieszę na herbie.
Julian Przyboś, List do brata na wieś1
Nakaz wspominania może zostać przypadkiem zrozumiany jako
skierowana do pamięci zachęta do pokonywania na skróty pracy historii.
Paul Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie2

Mniejsza tu o to, czy tytułowa Prześniona rewolucja była może mniej poetycka, gdyż po prostu przespana? Z autorem monografii o takim właśnie tytule,
Andrzejem Lederem, siłą rzeczy dokonanej dyskusji już nie ma. Jednak zauważę, że przydawka „prześniona” nie jest trafna, gdyż może wywoływać pozytywne
(tzn. poetyckie) skojarzenia, toteż alternatywnym słowem byłaby „przespana” –
sen niczym narkoza? Może psychoanalitycznie „wyparta” rewolucja?
Jakakolwiek by ona nie była, szczególnie ta monografia (podtytuł: Ćwiczenie
z logiki historycznej) pozwala spojrzeć na Juliana Przybosia w nowej perspektywie – przynajmniej po części zdejmującej z współautora antologii poezji rewolucyjnej Wzięli diabli pana (1955 r.) odium komunistycznego zaangażowania i tym
samym nakazującej może nawet poniechać biało-czerwonej optyki patrzenia na
dwudziestowieczne historie Polaków. Liczba mnoga – historie – wskazuje na to,
że dalsza czy bliższa przeszłość z pewnością nie powinna być upraszczana (spłaszczana?) w jakimkolwiek jej wymiarze: społecznym (patrz film Pawła Brożka
Niepamięć z 2015 r.3), narodowym (w latach hitlerowskiej okupacji położenie
Polaków w Generalnej Guberni i na terenach wcielonych do III Rzeszy pozostawało z trudem porównywalne) czy religijnym (w stanie wojennym jednoznaczny
ks. Jerzy Popiełuszko versus rozdwojony prymas Józef Glemp i z nim związany
pejoratywny czasownik „glempić”).
Biografia Poety urodzonego w Gwoźnicy Dolnej w małżeństwie chłopa gospodarującego na pięciu hektarach (według Przybosia w 1951 r.: małorolnego4;
1
Cyt. za: Wzięli diabli pana. Antologia poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne
1543–1953, oprac. Stanisław Czernik, Julian Przyboś, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1955, s. 452. Niejako na marginesie tego, że „Przyboś znaczy prawie bosy”: „Nie
bez pewnej słusznej dumy ze swego pochodzenia «z bezimiennych chłopów» stwierdzał Julian po
latach i to, że «dziadek Damazy pracował jeszcze na pańskim». [...] Ostatnio [prawdopodobnie
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych – K.O.] doc. Feliks Kiryk powiadomił mnie [Adama
Przybosia – K.O.], że w znajdującej się w Archiwum Państwowym Miasta Krakowa i Województwa
Krakowskiego księdze miejskiej miasteczka Strzyżowa w r. 1592 (Varia, nr 99, s. 24) wymieniony
jest: «honestus Bartholomeus Pribosz civis Strzezoviensis», a więc możliwe, że już wtedy w tej okolicy osiedlili się nasi [Przybosiów – K.O.] przodkowie”. Listy Juliana Przybosia do rodziny 1921–1931,
oprac. Adam Przyboś, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, s. 91.
2
Paul Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. Janusz Margański, Kraków: Universitas
2006, s. 115.
3
Paweł Bohuszewicz, „Niepamięć” o niebezpieczeństwach klasowych utożsamień, „Teksty Drugie”
2019, nr 1, s. 384–401.
4
Mając zostać dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, Przyboś w życiorysie napisał: „Urodziłem
się 5 III 1901 roku w Gwoźnicy, woj. Rzeszów, jako syn chłopa małorolnego, który emigrował trzykrotnie do Ameryki, gdzie był robotnikiem fabrycznym”. Irena Bar-Święch, Julian Przyboś jako
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, w: Wspomnienia o Julianie Przybosiu, oprac., wstęp Janusz Sławiński, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, s. 227–228.
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według biografa: średniorolnego5 ) oraz córki wiejskiego nauczyciela dowodzi, że
Przyboś pozostawał świadomym podmiotem tego, co jest określane jako „prześniona rewolucja”6 :
– puer senex7
Dopiero w Szwajcarii, w czterdziestym dziewiątym przeczytałem bodajże u Sartre’a, że [pierwszy akt świadomości – K.O.] jest to ten naczelny akt egzystencjalny, który jest u początku Losu.
Tu duże litery nie są podejrzane. Od tego momentu dzieje się już świadomie jedyny Czas człowieka, JEGO czas czyli Los. Ale moją Trwogę przenikała nadzieja, obietnica siły i spokoju, a tego
aktu egzystencjalnego dokonałem boso, w samej koszulinie, uwalany w ziemi, z pośladkami zimnymi od klepiska pogródki...8;

– w roku 1908 rozpoczął edukację szkolną w rodzinnej wsi;
– już w dzieciństwie, podczas pasienia krów, zaczął tworzyć pierwsze utwory9;
– w 1912 został uczniem rzeszowskiego gimnazjum: „W Julku już wówczas
dojrzał laicki pogląd na świat”10 ; gimnazjalista „uczestniczy w pochodach pierwszomajowych, i to w mundurku, i to w pierwszych szeregach”11;
– debiut poetycki: sonet Wschód słońca w konspiracyjnym pisemku „Zaranie”
(1917 r.); jednak sam Poeta za faktyczny debiut poetycki uważał wiersz Cieśle
(1922 r.);
– członek „konspiracyjnego kółka o tendencjach socjalistycznych i anarchistycznych”, który „marzył o roli trybuna i rewolucjonisty”, toteż pochłonęła go „akcja
doraźna”: prowadzona nocami z bronią w ręce12 ;
5
Józef Duk, Kalendarium życia i twórczości Juliana Przybosia, w: Wspomnienia o Julianie
Przybosiu, s. 434 (ojciec Poety był właścicielem pięciohektarowego gospodarstwa rolnego).
6
Biografia Poety jedynie punktowo i „funkcjonalnie” zarysowana za dwiema publikacjami: Józef
Duk, Kalendarium życia i twórczości...; Edward Balcerzan, Wstęp, w: Julian Przyboś, Sytuacje
liryczne. Wybór poezji, wstęp Edward Balcerzan, wybór Edward Balcerzan, Anna Legeżyńska, komentarze Anna Legeżyńska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989, s. III–IV. Pierwsza publikacja jest znacząco bardziej szczegółowa, jednak uwarunkowana czasem jej powstania
(połowa dekady Gierka) i dlatego nie ma w niej informacji ani o tym, że po powieszeniu Imre
Nagya Przyboś wystąpił z PZPR, ani również o tym, że swoim wstępem opatrzył wydaną w emigracyjnym Londynie antologię wierszy młodych poetów polskich.
7
„[Chłopiec i starzec] jest to topos, który wyrósł z sytuacji psychologicznej późnego antyku.
Wszystkie wczesne i dojrzałe okresy w kulturze wychwalają młodość i równocześnie oddają cześć
starości. Jedynie późne okresy rozwijają ideał człowieka, w którym polaryzacja „młodość-starość”
dąży do osiągnięcia równowagi. [...] Puer senilis albo puer senex jest [...] jest wymysłem późnego
antyku pogańskiego. Jest to tym bardziej znaczące, iż Biblia miała przecież coś bardzo podobnego
do pokazania. O Tobiaszu czytamy, że był on najmłodszy ze wszystkich, lecz nigdy nie postępował
w sposób dziecinny [...]”. Ernst R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum.,
oprac. Andrzej Borowski, Kraków: Universitas 1997, s. 108.
8
Julian Przyboś, Zapiski bez daty, w: Sens poetycki, t. 2, wyd. 2 powiększone, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, s. 228; podkr. aut. – K.O.
9
Adam Przyboś, Wstęp, w: Listy Juliana Przybosia do rodziny 1921–1931, s. 8.
10
Idem, Julek, w: Wspomnienia o Julianie Przybosiu, s. 22.
11
Idem, Wstęp, s. 11.
12
Ibidem, s. 13–14. „Uzbrojony w ideologię Kropotkina, Bakunina, Proudhona i innych teoretyków (to te książki [Przyboś] znosił potajemnie do domu), uczestniczył w zbrojnych akcjach rzeszowskich studentów i robotników wykradania broni, w sabotażach, w zrywaniu rządowych orłów,
w kolportowaniu tajnych antyaustriackich ulotek, zresztą przez siebie redagowanych, za co tylko
cudem uniknął następstw śledztwa władz cesarskich”. Adam Przyboś, Julek, s. 28–29.

52

Krzysztof Obremski

– od 1918 r. członek Polskiej Organizacji Wojskowej;
– podczas walk o Lwów ranny w bitwie pod Sokolnikami (19.12.1918 r.);
– w 1919 r. odznaczony Dyplomem Odznaki Honorowej „Orląt Lwowskich”;
– ochotnik w wojnie polsko-radzieckiej (dwukrotnie dostawszy się do niewoli,
dwukrotnie uciekł);
– jak zauważył Adam Przyboś: zimą 1923/1924 poglądy Poety zmieniły się na
„zdecydowanie lewicowe”13;
– pod koniec lat trzydziestych dla biografii chłopskiego syna wydarzeniem przełomowym stały się wyjazdy do Francji i Włoch (1937–1939), poetycko zwieńczone
Równaniem serca (1938)14 ;
– po zajęciu przez armię radziecką Lwowa Poeta pracował w Bibliotece Ossolineum; pisywał do „Nowych Widnokręgów” (o których dostatecznie świadczy
to, że ich redaktorem była Wanda Wasilewska15); tłumaczył wiersze Włodzimierza
Majakowskiego; wstąpił do Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy;
– po 22.6.1941 r. w okupowanym przez hitlerowców Lwowie został uwięziony
przez gestapo pod zarzutem współpracy z NKWD (październik 1941 r.);
– po dwóch tygodniach „Przyboś zostaje wypuszczony z aresztu po uzyskaniu
przez gestapo wystarczających dowodów jego niewinności”16 ;
– zwolniony z aresztu, przedostał się do rodzinnej Gwoźnicy, gdzie pracował
na roli ojca Józefa i brata Władysława, oraz pisał wiersze; te zebrane w Póki my
żyjemy ukazywały się w obiegu konspiracyjnym (1943–1944) pod pseudonimem
Julian Wgłąbleski, Lesław Leski, Bolesław Skieteń, a także konspiracyjnie przygotowywał młodzież do matury17 ;
– po przejściu frontu z zaangażowaniem podjął działalność budowniczego
Polski Ludowej: w rzeszowskiej Wojewódzkiej Radzie Narodowej został kierownikiem Wydziału Informacji i Propagandy (sierpień 1944); członek KRN (wrzesień 1944); był współorganizatorem „Odrodzenia” (wrzesień 1944); brał udział
w reaktywowaniu ZZLP (wrzesień 1944); wstąpił do PPR (maj 1945);
13

Listy Juliana Przybosia do rodziny 1921–1931, s. 61.
Edward Balcerzan, Wstęp, s. V.
15
„W Związku Radzieckim poczyna wychodzić miesięcznik literacko-społeczny polskiej inteligencji zorientowanej lewicowo, pod nazwą «Nowe Widnokręgi», z redakcjami w Moskwie i we
Lwowie. [...] Drugi numer «Nowych Widnokręgów» ukazuje się z charakterystycznym napisem:
«Organ Związku Zawodowego Pisarzy Radzieckich ZSRR»”. Józef Duk, Kalendarium życia i twórczości..., s. 486–487.
16
Ibidem, s. 487. „Tyle wiem [Helena Blum], że aresztowanie nastąpiło wskutek nieporozumienia,
na skutek mylnych zeznań innego więźnia. Tę sprzeczność umiała Bronia [żona Bronisława] rozwikłać, nosiła na gestapo jakieś listy i papiery. Argumentacja jej trafiła do przedstawiciela gestapo,
który – jak Bronia mówiła – rzeczowo wysłuchiwał wywodów żony aresztowanego”. Helena Blum,
Aresztowanie Juliana Przybosia przez gestapo, w: Wspomnienia o Julianie Przybosiu, s. 147.
17
„Mniej więcej w tym czasie [luty 1942 r.] poznałem [wysiedlony z Poznania Mieczysław Marcinkowski] Juliana Przybosia, jednego z bardziej znanych ówczesnych polskich poetów, który uciekając przed aresztowaniem, powrócił do Gwoźnicy Dolnej, skąd pochodził. Był niskim człowiekiem
z przyjazną i inteligentną twarzą. Zawsze nosił beret, który podkreślał jego poetycką naturę. Przystaliśmy [przygotowujący się do konspiracyjnej matury bracia Marcinkowscy] na pomoc zaoferowaną
przez Przybosia w dokształcaniu z polskiej literatury. [...] Rozmowy z nim były pasjonujące”. Mieczysław Marcinkowski, Wbrew losowi: z partyzantki i tułaczki 1939–1945, oprac. Grzegorz Ostasz,
Marek Nalepa, Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej 2014, s. 64–65 (por. s. 341, 360). Por. Wiesław
Setlak, W sukurs pamięci. Kilka uwag o diariuszu i pamiętnikach Mieczysława Marcinkowskiego,
„Tematy i Konteksty” 2016, nr 6, s. 498–502.
14
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– w latach 1947–1951 poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski
w Bernie;
– w latach 1951–1955 dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej;
– w 1953 r. podpisał tzw. apel krakowski (rezolucję Związku Literatów Polskich
w Krakowie z poparciem kar wymierzonych księżom oskarżonym w tzw. procesie
krakowskim);
– w tymże 1953 r. została wydana Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej (drugie wydanie w 1955 r.):
Przemiana kulturalna, idąca w ślad za rewolucją społeczną, wydobywa pieśń ludową z głuszy
zapomnienia i na powrót wkłada ją w usta ludu. Polska śpiewa dziś tak powszechnie, jak nigdy
w dziejach swojej kultury. [...]
Spośród około dwudziestu tysięcy pieśni ludowych zapisanych w ciągu przeszło stu lat wybrałem sześćset siedemdziesiąt cztery. Za główną zasadę wyboru przyjąłem wartość poetycką pieśni,
włączając do książki tylko te osnowy słowne pieśni, które zwróciły moją uwagę swoim pięknem18;

– we współpracy ze Stanisławem Czernikiem przygotował antologię poezji rewolucyjnej Wzięli diabli pana (1955 r.);
– połowa lat pięćdziesiątych:
Wznowieniem pełnej aktywności pisarskiej, organizacyjnej, popularyzatorskiej (także turystycznej) stały się dla Przybosia miesiące Odwilży (1955) oraz czasy przełomu październikowego (1956)
i następstw tego przełomu. Zrezygnował z udziału w życiu politycznym, [kiedy Imre Nagy został
powieszony – K.O.] wystąpił z PZPR, poświęcił się sztuce, odnowie krytyki (festiwale i sympozja
poetyckie, konkursy recytatorskie, które nazywał Ruchem Twórczej Mowy, dyskusje redakcyjne,
kontakty z zagranicznymi pismami i nurtami w poezji, malarstwie)19;

– paradoksalnie: ideowy komunista był autorem takich wierszy, z powodu których „mógł być traktowany jedynie jako podejrzany formalista”, toteż „Jego poezja
czytana była jako odtrutka na socrealistyczną drętwą mowę”20 ;
– Marzec 1968: „wszyscy zawodowi odważnisie nabrali wówczas [po zakwestionowaniu w «Poezji» polskości poezji Leśmiana i Tuwima] wody w usta; odezwał
się tylko jeden [rzekomo] «ugodowy» Przyboś”21 ;
– w ostatnim okresie życia zamierzał nakręcić film o sobie w rodzinnej wsi;
– zgodnie z wolą Poety – chłopski pogrzeb w Gwoźnicy: „Za trumną «elitarnego»
poety szły tysiące prostych ludzi – wielka chłopska manifestacja”22.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o polityczny status Przybosia: w młodości patriota – w latach dojrzałych zaangażowany (stalinowski?)
komunista, któremu w połowie lat pięćdziesiątych niejako odwidziało się tak poważnie, że swoim wstępem poprzedził Antologię wierszy poetów „londyńskich”.
Kontekst polityczny splatał się z wyznaniowym: Przyboś nie skrywał swojego

18
Julian Przyboś, O pieśń ludową w Polsce Ludowej, w: Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni
ludowej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, s. 6. O psychogenezie Jabłoneczki:
J. Kurek, Z Gwoźnicy do Gwoźnicy, w: Wspomnienia o Julianie Przybosiu, s. 83.
19
Edward Balcerzan, Wstęp, s. VI.
20
Michał Głowiński, Spotkania i lektury, w: Wspomnienia o Julianie Przybosiu, s. 390.
21
Artur Sandauer, Korespondencje, w: Wspomnienia o Przybosiu, s. 273.
22
Ibidem, s. 281.
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(generacyjnego?23) ateizmu – ten byłby uwarunkowany również przedwojennym
chłopskim antyklerykalizmem?

Chamuły poezji – obrona ludowej pobożności i atak na chłopomanię
Kiedy w „Zwrotnicy” pojawiły się Chamuły poezji, Przyboś miał już dwadzieścia pięć lat i wypowiedział się jako rewolucjonista „podwojony”: materia
artystyczna i społeczna splatały się. Atak pozostawał sprzężony zwrotnie z obroną
(były niczym awers i rewers). To znaczy: uderzenie wymierzone w jedynie pozornie pobożną chłopomanię młodopolskich poetów stawało się obroną ludowej pobożności. W Chamułach poezji Przyboś z nieskrywaną pasją bronił Poezję przed
„tworzydłami” (dla Tadeusza Peipera „rozbijanie tworzydeł” było zasadniczym
zadaniem artysty) oraz lud wiejski przed pasożytami na ciele wiary tegoż ludu:
„Bezwstyd tych [chłopomańskich] poetów, trywializujących chamskim słowem
najdroższe sercu ludzkiemu świętości, przechodzi granice tolerancji”24. Skrajne
emocje negatywne współtworzyły relację sprzężenia zwrotnego z ekstremalnym
wysłowieniem – słownictwo Przybosia pozostawało bezkompromisowo rewolucyjne, żadnych eufemizmów: „obóz reakcji umysłowej”, „grafomania”, „chamstwo”,
„spóźniony produkt chłopomaństwa”, „ordynarność połączona bluźnierczo z tematami świętymi”, „skatologia pomieszana z Ewangelią”, „Łajniarz”, „tęposz”,
„głupota”, „cham”, „wieprzowatość”. Jan Kasprowicz i Mój świat: „Rymotwórstwo
opiera się wtedy [kiedy mowa o Jezusie] na prostackiej manierze stylizowania
postaci Chrystusa na wzór rzekomych wyobrażeń ludowych”25. Także dla innych
rewolucyjny obrońca chłopów nie miał jakiegokolwiek miłosierdzia:
Ludowa twórczość Emila Zegadłowicza pasożytuje na Ewangelii. Zestawianie najwyższej
mądrości Ewangelii z zakutą wiarą chłopa jest manierą tego pisarza. [...] Zegadłowicz schłopia Biblię i Chrystusa. Bezwstydny skatolog poezji udający poetę; bezczeszczący gadatliwą gwarą
słowa wielkie, które powinno wymawiać się szeptem z czcią i poszanowaniem ich odświętnej
niezwykłości!26.
Podobnie jak Kasprowicz i Zegadłowicz potwarzają Chrystusa, czyniąc zeń ordynarnego
prostaka, [Józef] Wittlin przez nietaktowne wmawianie swojej chrześcijańskości obniża wartość wyznawanej ideologii. [...] Jego nachalne chrześcijaństwo ma pianę na ustach, a program

23
„Lata te [dwudzieste] to czas wyzwania, w którym krytycyzm wobec przeszłości wiąże się
w sposób nierozerwalny z optymistyczną wiarą w nowy porządek nasycony elementami utopii. Przy
czym jest to najczęściej – choć nie zawsze – utopia «nowego początku», zmierzająca do wyznaczenia w dziejach jakiegoś «punktu zero». Tej utopii towarzyszy też najczęściej oderwanie się dwóch
sfer w przeszłości stanowiących w kulturze europejskiej nieodłączną całość: sfery oświecenia i sfery objawienia – ta druga poczyna znikać, by zostać zepchnięta w getto teologów”. Leszek Szaruga,
Juliana Przybosia miejsce na ziemi, „Ogród” 1992, nr 1(9), s. 116.
24
Julian Przyboś, Chamuły poezji, w: Artykuły programowe awangardy krakowskiej. II, wybór
Lothar Herbst, red. Władysław Floryan, Wrocław: Universitas Wratislaviensis 1984, s. [3].
25
Ibidem.
26
Ibidem; podkr. aut. – K.O.
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pacyfistyczny jest w praktyce objawem militaryzmu moralnego. [...] Ten syty chwalca „próżnego
brzucha”, św. Franciszka przybiera niekiedy maskę prawowiernego klechy z zapadłej parafii27.

Wiara chrześcijańska i nieskażona chłopomanią poezja to dwie idee zbrukane
w świecie, który stał się kloaką najwyższych wartości.
Jednak problematyki związanej z postawą Przybosia wobec Sacrum czy też
Transcendencji28 nawet wyłącznie w kontekście ówczesnej kultury ludowej niepodobna tu choćby cząstkowo podjąć. Tylko punktowym wskazaniem trudności
wyzwania może być to jedno zdanie listu do stryjostwa (pisanego w Gwoźnicy
28.03.1921):
Siedzę tu jak kwoka na jajach wielkanocnych i absolutnie spoczywam, nic nie czyniąc.
Nawet książek nie przeczytam. [...] Panajezusowe świątki wyleżałem ci na słońcu na zagrodziu
kościelnym i bardzok się żarliwie modliłem do nieba29.

Jaki sens zawierał się w tych słowach? Być może pośrednią odpowiedzią byłyby te słowa Jana Brzękowskiego: „Bo przy całym programowym materializmie
czasem odzywało się w nim jakieś dziwne echo zatrącające o mistycyzm”30 .
Dwudziestopięcioletni autor Chamuł poezji był – można powiedzieć – świętym gwałtownikiem, gdyż podjął wezwanie Ody do młodości „Gwałt niech się
gwałtem odciska”. Na chłopomańską profanację wiejskiego ludu odpowiedział
kontrprofanacją. Był rewolucjonistą świadomym artystycznej konieczności obrony
chłopów przed ich dwakroć – poetyckimi i religijnymi – pozornymi apologetami.
Ówcześnie Chamuły poezji to wypowiedź szokująco bluźniercza w jej świętokradczym odrzuceniu młodopolskiej chłopomanii, w której poezja i wiara religijna
stały się już tylko ich przepastnym zaprzeczeniem. Aby zmienić stan ekstremalnie przeczący temu, jak powinno być, Poeta wybrał pełne gniewu uderzenie bez
jakichkolwiek eufemizmów. Jako rewolucjonista autor Chamuł poezji przegrał –
doczekał się bojkotu księgarzy, jednak młodzieńczy bunt pozostanie trwałym
elementem postawy Poety wiernego swojej chłopskiej tradycji rodzinnej.

Proces księży kurii krakowskiej i rezolucja Związku Literatów Polskich
Właśnie również chłopski antyklerykalizm mógł być (zapewne raczej wtórną
niż pierwszorzędną?) przesłanką podpisania przez Przybosia tzw. apelu krakowskiego: rezolucji ponad pięćdziesięciu członków Związku Literatów Polskich
w Krakowie (8.02.1953) wyrażającej poparcie dla wyroku skazującego duchownych katolickich na karę śmierci w procesie pokazowym (zwanym procesem
księży kurii krakowskiej – chociaż jej pracownikami było tylko dwóch spośród
27

Ibidem, s. [4]; podkr. aut. – K.O.
Paweł Markowski, Czy Przyboś jest poetą metafizycznym?, w: Stulecie Przybosia, red. Stanisław Balbus, Edward Balcerzan, Poznań: Wydawnictwo UAM 2002.
29
Listy Juliana Przybosia do rodziny 1921–1931, s. 36.
30
Jan Brzękowski, Pół wieku z Przybosiem, w: Wspomnienia o Przybosiu, s. 110–111.
28
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kilkunastu oskarżonych). Nie miejsce tu na jakiekolwiek podjęcie wyzwania
stanowionego chłopskim antyklerykalizmem, którego najogólniejszą przesłankę
zwerbalizował jeszcze Mikołaj Rej w Krótkiej rozprawie między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem (1543): „Ksiądz pana wini, pan księdza, / A nam,
prostym, zewsząd nędza”. Dlatego poprzestańmy na jedynie punktowym wskazaniu propagandowego kontekstu podpisu Przybosia – w sprawozdaniu Urzędu
ds. Wyznań za pierwsze półrocze 1953 r. napisano:
Z nadesłanych meldunków wynika, że proces krakowski odbił się szerokim echem wśród całego społeczeństwa, przede wszystkim wśród kleru. Zdecydowana większość narodu polskiego
potępiła wrogą działalność księży, czego wyrazem były liczne zebrania i masówki, na których
potępiono działalność księży, współpracujących z podziemiem i zajmujących się szpiegowaniem
na rzecz amerykańskiego wywiadu31.

Zważywszy swoistą poetykę stalinowskiego wysłowienia, oczywiście można powątpiewać w słowa o „współpracujących z podziemiem i zajmujących się
szpiegowaniem na rzecz amerykańskiego wywiadu” – ostatecznie Amerykanie mieli
zrzucić stonkę ziemniaczaną na polskie pola. Tymczasem te słowa sprawozdania Urzędu ds. Wyznań pozostawały przynajmniej po części dorzeczne, ponieważ
w owym procesie:
Głównym oskarżonym był ksiądz Józef Lelito. [...] Tutaj [tzn. w Rabce] nawiązał kontakt
z konspiracją. Zbierał informacje o sytuacji w kraju, które następnie były przekazywane na Zachód
na użytek działającej na uchodźstwie Rady Politycznej. [...] W procesie krakowskim został skazany na karę śmierci. Taki sam wyrok otrzymały również dwie osoby świeckie: Michał Kowalik
i Edward Chachlica, którzy w czasie okupacji byli żołnierzami NOW [Narodowej Organizacji
Wojskowej], a po wojnie współpracowali ze wspomnianą Radą Polityczną32.

Ówczesnemu komuniście Przybosiowi wyroki śmierci oraz kary więzienia nie
musiały jawić się jako zbrodnicze zakończenie procesu, lecz przecież mogły być
postrzegane jako zasadny akt ludowej sprawiedliwości33 .
Tego, jak biegunowo przeciwne bywały oceny, dowodzi choćby jedno zdanie
książki Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej. Mianowicie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o aresztowanym w 1952 r. ks. Janie Baranie
napisał: „Nigdy nie zmienił swoich patriotycznych przekonań, co powodowało
kolejne [po aresztowaniu, procesie sądowym i wyjściu z więzienia] represje, tym
razem na drodze administracyjnej”34 . Ówcześnie to przecież były dwie Polski:
31
Jan Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa: Wydawnictwo
Neriton, Instytut Historii PAN 2003, s. 128.
32
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej,
Kraków: Wydawnictwo Znak 2007, s. 34.
33
„Wg donosu innego agenta Władysław Machejek, naczelny «Życia Literackiego», twierdził, że
«za łagodnie odniesiono się do dostojników Kurii, gdyż wina Baziaka i Rosponda jest bardzo widoczna, obaj bowiem nie udzielili Lelicie pomocy, ale nie dali o tym znać władzom bezpieczeństwa.
Wówczas Przyboś odparł mu, że w społeczeństwie polskim jeszcze tkwi to, że ludzie uważają
współpracę z władzami bezpieczeństwa za nieetyczną, więc sądzenie biskupów za to, że dali znać,
wywołałoby może złe wrażenie na społeczeństwie»”. Jarosław Szarek, Kościół zraniony (4). Propaganda w procesie kurii krakowskiej, w: Partia z narodem, naród z Kościołem, red. Filip Musiał,
Jarosław Szarek, Kraków: IPN Ośrodek Myśli Politycznej 2008, s. 79.
34
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki..., s. 39; podkr. wł. – K.O.
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„katolicka” i „socjalistyczna” – obydwie strony (Kościół i Państwo) sobie przypisywały patriotyzm i odmawiały go drugiej, toteż (w ich własnych sumieniach)
patriotami pozostawali absolutni wrogowie.
Podpis Przybosia pod rezolucją ZLP z pewnością nie był koniunkturalny czy
tym bardziej tchórzliwy, lecz ideologiczny: Poeta to znaczący współtwórca Polski
Ludowej35 i zarazem chłopski antyklerykał. Ten drugi to jednak tylko przypuszczenie – przecież dwakroć przynajmniej pośrednio dorzeczne: 1) we Francji w 1789 r.
uzbrojeni chłopi napadali i na posiadłości szlacheckie, i na kościoły – zabijali
tak panów feudalnych, jak księży; 2) w dokumentalnym filmie Niepamięć (2015;
zrealizowanym przez Stowarzyszenie Folkowisko; dostępny online: https://www.
youtube.com/watch?v=aDiVKzl9hTU) ówcześnie 88-letni dziadek Magdaleny Barteckiej („chłopki mieszkającej w Warszawie”) opowiada o przedwojennym marzeniu chłopów: „rzezać panów, rzezać panów. Księży i panów rzezać” [30:35]36 .
Zarazem w jego ówczesnym (1953) antyklerykalizmie Przyboś byłby bardziej
chłopski niż sami chłopi? Przecież po zakończeniu II wojny światowej przedwojenny konflikt „wsi z plebanem” znacząco osłabł z powodu tragicznej wspólnoty
losu Narodu i Kościoła – podobnie ciężko prześladowanych w okresie hitlerowskiej okupacji.

Wzięli diabli pana
Wstęp, jakim Stanisław Czernik i Julian Przyboś poprzedzili Antologię poezji
walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne 1543–1953, i w skali makro, i w skali
mikro w pełni należy do literaturoznawstwa lat realizmu socjalistycznego. Skala
makro? Już w pierwszym zdaniu:
Odrodzenie, będące – według F. Engelsa – „największym przewrotem postępowym, jaki ludzkość kiedykolwiek do owych czasów przeżyła”, było w zakresie literatury walką o świecką treść
i narodową formę37,

jeden z klasyków marksizmu-leninizmu-stalinizmu został imiennie przywołany,
a drugi z nim współbrzmiał – chociaż bezimiennie, to przecież (zważywszy ówczesny kult Józefa Stalina) bez wątpienia38 . Skala mikro? W pochwalnych zdaniach
35

„To [powojenne] zaplątanie twórczości [Przybosia] w ideologię nie było w żadnym wypadku
specyfiką wyłącznie polską czy należąca jedynie do kulturowych doświadczeń krajów, które po
wojnie znalazły się w obozie sowieckim. Zakorzenione było w rzeczywistości jeszcze międzywojennej całej ówczesnej Europy. Redukowanie owych artystycznych utopii wyłącznie do mechanizmów
strachu i uległości wobec rządzących partii komunistycznych jest niebezpiecznym dziś [publikacja
jeszcze z 1992 r. – K.O.] upraszczaniem złożonego w swej istocie zjawiska”. Leszek Szaruga, Juliana
Przybosia miejsce na ziemi, s. 120.
36
Agnieszka Dauksza, O pewnym chłopskim geście. Od rabacji do Zagłady, „Teksty Drugie”
2017, nr 6, s. 99–100.
37
Wzięli diabli pana. Antologia..., s. 5; podkr. aut. – K.O.
38
„Wskazanie Stalina, iż sztuka powinna być socjalistyczna w treści, zaś narodowa w formie,
pozwoliło w latach 50. rozstrzygnąć kwestię tego, jak ma się socrealizm do rodzimych złóż tradycji.
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poświęconych Adamowi Naruszewiczowi jako autorowi przekładu francuskiej
ody Do gminu pominięto milczeniem jednak przecież ważną okoliczność biograficzną: był on biskupem – ta informacja znalazła się jedynie wśród końcowych
objaśnień. Takie (antyklerykalne?) przejście nad zdawałoby się istotną sprawą
w kontekście ówczesnej praktyki literaturoznawczej nie było niczym nadzwyczajnym – kiedy Kazimierz Budzyk wydawał studia Stanisława Łempickiego Renesans
i humanizm w Polsce, opatrzono je nie tylko pomniejszającym ich status podtytułem Materiały do studiów (tzn. dla marksistowskich literaturoznawców), lecz
również pełnym milczeniem pominięto tegoż uczonego studium poświęcone Janowi
Kochanowskiemu – piewcy Boga w przyrodzie.
Autorom antologii Wzięli diabli pana ów szesnastowieczny Arcypoeta przynajmniej potencjalnie mógł stwarzać dwie trudności ideologiczne. Pierwszą było
mianowicie swoiste kościelne stypendium twórcze (o którym wspomniał Ignacy
Chrzanowski w ówcześnie przecież fundamentalnej Historii literatury niepodległej Polski (965–1795)39 ) dla posiadacza niższych święceń kapłańskich (jednak
na tyle niskich, że pozwalających bezproblemowo przejść do stanu świeckiego).
Probostwa w Poznaniu i Zwoleniu (przy czym w pierwszym mieście Kochanowski
nigdy nie był!) pozwoliły mu na dziesięć lat oddać się wyzwaniu, jakim podówczas
dlań był Psałterz Dawidów, i zarazem podwoić osobisty majątek.
Jak gdyby mało było tego klerykalnego problemu, to przecież pojawił się
jeszcze jeden – polityczny:
Dobrym przykładem upolitycznionego podejścia krytycznego jest artykuł Jana Aleksandra
Króla w tygodniku „Wieś”, poświęcony opisowi wsi przez Jana Kochanowskiego, który – jak inni
pisarze zachwycający się wsią i jej wartościami – korzystał z pracy chłopów, a właściwie z wyzysku feudalnej wsi. Za Kochanowskim ujęła się w „Warszawie” Maria Dąbrowska, której tekst
Obrona Kochanowskiego jest wyraźną odpowiedzią na napaść w tygodniku „Wieś”. Podczas gdy
Król argumentował, że ziemianie uciskający chłopów jednocześnie głosili w poezji ideały humanistyczne, Dąbrowska twierdziła, że źródłem inspiracji Kochanowskiego była nie tyle wieś, ile poezja
Horacego. Jeśli zaś chodzi o aspekty klasowe, to pisarka stwierdzała także, że Kochanowski „nie
tuczył się pracą chłopów”, ale zaczynał tworzyć i przez wiele lat pisał jako ubogi student40.

Jak z jednej strony niepodobna zaprzeczyć temu, że zazwyczaj to właśnie
Horacy był twórcą najchętniej imitowanym przez staropolskich poetów ziemiańskich, tak z drugiej strony Kochanowski owym „ubogim studentem” przecież nigdy nie był: jego ojciec, Piotr, to średniozamożny ziemianin. Jednakże dla
Realizm socjalistyczny, wyczytać można było w licznych komentarzach, wyrasta z rodzimego (narodowego) pnia, ale ze względu na wartości, jakie reprezentuje, jest zjawiskiem ponadnarodowym,
przekraczającym bariery kulturowe z taką samą swobodą, jak przekraczają je ludzkie marzenia o świecie sprawiedliwym i dostatnim”. Wojciech Tomasik, Ludowość, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Kraków: Universitas 2004, s. 135.
39
Ignacy Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski (965–1795), wstęp Jan Z. Jakubowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, s. 192. „[…] gdy «jutrzenka swobody»
zaświtała nad Polską, służyła ta książka nie tylko krzewieniu wiedzy o przeszłości, lecz i umacnianiu poczucia ciągłości historycznej narodu i uzasadnionej dumy z najcenniejszych jego osiągnięć
w dziedzinie kultury (ósme wydanie Historii literatury niepodległej Polski ukazało się w roku 1920,
dziewiąte – w 1923, dziesiąte – w 1930)”. Jan Z. Jakubowski, Słowo wstępne, w: Ignacy Chrzanowski, Historia literatury, s. 7.
40
Bożena Karwowska, Kultura chłopska w optyce prasy społeczno-kulturalnej lat 1944–1948.
„Warszawa” i dyskusje nad modelem kultury powojennej Polski, „Teksty Drugie” 2017, nr 6,
s. 214–215.
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autorów Antologii poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne 1543–1953
Arcypoeta z jego niższymi święceniami kapłańskimi, dochodowymi probostwami
i pracą chłopów na jego rzecz tak w kościelnych, jak w ziemiańskich dobrach nie
był jakimkolwiek problemem...
Zapewne podobnie jak każda antologia, również Wzięli diabli pana może
wywoływać pytania o zawartość tekstów oraz proporcje między jej częściami. Na
przykład Czernik i Przyboś nie włączyli do niej wierszy Klemensa Janickiego, co
raczej nie mogło pozostawać kwestią ich przeoczenia, gdyż w latach przedwojennych były one obecne w dziele ówcześnie wręcz kanonicznym: Historii literatury
niepodległej Polski (965–1795). Owa zapewne ich świadoma decyzja o pominięciu
Janickiego mogła wiązać się z tym, że co prawda jego chłopskie pochodzenie społeczne klasowo byłoby odpowiednie, to przecież był on może nawet zaprzedany
panom i swoją biografią przeczył propagandowemu obrazowi feudalnej Polski –
wbrew uciskowi chłopów wsparcie mecenasów (arcybiskupa Andrzeja Krzyckiego; wojewody krakowskiego i marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity)
pozwoliło chłopskiemu dziecku wyjechać na studia w ówcześnie najsławniejszym
europejskim uniwersytecie: padewskim. Jednak poważne różnice pomiędzy statusem polskiego chłopa w XVI i w XVII stuleciu pozostały poza marksistowskimi
(doktrynerskimi?) horyzontami autorów Wzięli diabli pana.
Gwoli sprawiedliwości czy też przynajmniej literaturoznawczej rzetelności
należy dopowiedzieć: Antologii poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne
1543–1953 nie należy oceniać ahistorycznie, chociaż marksizm ją determinujący
współcześnie może być postrzegany jako nawet wulgarny, a przynajmniej doktrynerski – wbrew jego podążaniu w stronę socjologii literatury i splataniu się z nią
(postmarksowskim?) problemem metodologicznym okazują się również wiersze
samego Przybosia41 .
Trudno powiedzieć, czy jako współautor Antologii poezji walczącej o postęp
i wyzwolenie społeczne 1543–1953 Przyboś stawiał sobie pytania związane z obecnością w niej jego własnych wierszy. Zapewne dostrzegał sposobność, aby nimi dowieść swojego (niekoniunkturalnego, gdyż jeszcze w latach przedwojennej Polski)
społecznego zaangażowania42 ? We wstępie poświęcono im dwa akapity:
41
„Gdzież jest tedy klucz do odczytania owej [w wierszu Chaty – K.O.] wstrząsanej eksplozjami drzew, kamieni, sumień ludzkich wizji świata: w socjologii czy w antropologii Przybosia? Dziś
nie sposób, i chyba nie trzeba na to pytanie odpowiadać kategorycznie, ani przyznawać racji którejś
ze stron tego sporu. Obie interpretacje informują nie tylko o «nagim», w pełni obiektywnym stanie
rzeczy w poezji Przybosia (choć pomagają nam w jej zrozumieniu), ale również są oznakami czasu,
w którym były formułowane. Lata 1945–1955 rozumują zgodnie z dyrektywami ówczesnej wersji
marksizmu, antagonizmy klasowe grożące wybuchem muszą tu być pierwszym fundamentem wyobraźni artystycznej oraz promieniującej z niej filozofii. Krytycy popaździernikowi, odwrotnie, żywią
niechęć do socjologizmu, który sprzyjał nie tak dawno żenującym uproszczeniom sztuki, i poszukują «bazy» w filozoficznej, antropologicznej, «kosmicznej» wreszcie wyobraźni twórcy. Dla poszczególnych, osobno analizowanych liryków Przybosia przydatna wydaje się raz jedna, a kiedy
indziej druga linia myśli. W rekonstrukcji całości obie są niezbędne – jednocześnie”. Edward
Balcerzan, Wstęp, s. LVII–LVIII.
42
„Przyboś jest bez wątpienia jednym z tych poetów, którzy w hasła «rewolucji» i «postępu»
wierzyli. Wierzył też w sprawczą, przekształcającą świat siłę wiersza [...]”. Leszek Szaruga, Juliana
Przybosia miejsce na ziemi, s. 117.
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Odczytanie Przybosia [tj. wierszy głównie z lat 1931–1934] może utrudniać jego zagęszczona, zmetaforyzowana forma. Ale nie jest to forma dla formy lub metafora dla metafory. Wyraźna
postawa w Drodze powrotnej: odwołanie się do 1918 roku, do początkowego silnego zrywu klasy
robotniczo-chłopskiej pod wpływem Wielkiej Rewolucji Październikowej. Droga „powrotna” to
regres Polski do dawnego stanu, do ojczyzny, „na której Purpuraci, Jaśni, brzuchy i zady siadły”,
co widzi poeta w krwawych represjach wobec robotników i w dążnościach imperialistycznych
państwa kapitalistyczno-obszarniczego.
Niedwuznaczna jest metaforyka wiersza Chaty. Jego wymowa nie budzi wątpliwości. Wyrażenie „kiedy niebo ponocne czerwień na wschodzie podnosi” nie jest ozdobnikiem literackim, lecz
celowym chwytem, zrozumiałym w kontekście utworu mówiącego o buntowniczych widłach i kosach
chłopskich. Wyraźnie poeta steruje ku realizmowi. Zupełnie już nie zamaskowany metaforyzacją
wstrząs wywołany zabiciem kilkudziesięciu chłopów w Rzeszowskiem – to pierwsze w poezji echo
strajków i buntów chłopskich – w Odjeździe z wakacji i podobna refleksja w pokrewnym Rapsodzie43,

a już w samej antologii znalazło się pięć wierszy (Chaty, Droga powrotna, Odjazd
z wakacji, Rapsod, List do brata na wieś).
Pierwszy z nich – Chaty (1931) – to obraz gotowości wsi do tego, co w szlacheckiej pamięci było znane jako rabacja galicyjska: „wieś znów człapie setkami
chodaków”, „błysk wideł”, „Każdy dom / kosę / na sztorc komina osadził”. Droga powrotna (1931) była zapisem osobistej tragedii Przybosia: karabinem wywalczył Niepodległość, a po kilkunastu latach „przeszywa cię huk / salwy w tłum
robotników”. Odjazd z wakacji (1934) i zabici chłopi rzeszowscy: „Znów muszę
z rozpaczy nienawistnej drżeć”. W Rapsodzie z tegoż 1934 r. rewolucyjna tożsamość społeczna Poety bez niedomowień została przynajmniej wskazana: „Ja, palby
karabinowej rozstrzelany pogłos”. Tak więc niepodobna zakwestionować prawa
Przybosia do włączenia swoich wierszy z lat trzydziestych w Antologię poezji
walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne. Ostatni wiersz – List do brata na wieś
(data pod tekstem: 4 kwietnia 1953) – to zapis spełnienia się rewolucyjnej idei:
dawne pytanie „jak zacząć jednym koniem wiosnę?...” stało się wręcz niedorzeczne, gdyż traktor, snopowiązałka i kombajn rewolucyjnie zmieniły chłopską pracę
(jednak postrzeganą w kontekście spółdzielni rolniczych). Przedwojenne chłopskie
sny stawały się jawą za sprawą powojennej reformy rolnej oraz industrializacji
z jej otwarciem przemysłu na potrzeby wsi (wprawdzie tymczasowym: co innego
plan trzyletni, co innego sześcioletni).

Poeta nie-„prześnionej rewolucji”
W książce opatrzonej tytułem Prześniona rewolucja Przyboś pozostaje nieobecny, chociaż to we wstępie jego współautorstwa (pochodzącym jeszcze z połowy lat pięćdziesiątych) wyraźnie pobrzmiewała główna idea o dziesięciolecia
późniejszej książki Andrzeja Ledera: „[Po powstaniu styczniowym] Uwłaszczenia
[chłopów] dokonał rząd carski [...]”, a „Rok 1944/45 przyniósł wyzwolenie narodowe, a dla chłopów również upragnioną reformę rolną, która stawiała wieś
43
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wobec nowych perspektyw rozwojowych”44. Najogólniejsza i zarazem zasadnicza
różnica ideologicznej wymowy wstępu poprzedzającego Antologię poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne 1543–1953 oraz Prześnionej rewolucji wiąże
się z odmiennymi interpretacjami znaczenia końca II wojny światowej dla Polski:
Przyboś i Czernik milczeli o tym, że również tym razem chłopi polscy ziem zaboru rosyjskiego ponownie są winni wdzięczność obcej władzy, tzn. wpierw rosyjskiej (ukaz cara Aleksandra II z 1864 r.), następnie radzieckiej (przynajmniej
w okresie jeszcze powojennym samoistności polskim komunistom niepodobna
jednak przypisać).
Motta, jakie poprzedzają wielorakie teksty, nie powinny być przypadkowe
czy jedynie efektowne. Tutaj takimi faktycznie nie są. „A ja lśniący sierp matki
zawieszę na herbie” – to słowa wiersza pt. List do brata na wieś (wiersza pochodzącego z Najmniej słów – tomiku wydanego w 1955 r.). Znaczenie owych słów
w ówczesnym kontekście mocno pobrzmiewało chłopską rewolucją: pod koniec
1944 r. PKWN wysyłał brygady usuwające z folwarków ziemian z ich administracją „najpierw do tych powiatów i wsi, gdzie miał najwięcej zwolenników i na
terenach których leżały folwarki powszechnie znanych rodów szlacheckich”45 .
Na ziemi najbliższej sercu Przybosia stało się coś symbolicznego:
nieprzypadkowo jednym z pierwszych parcelowanych majątków był Łańcut, dziedzictwo Potockich, i nieprzypadkowo w jednym z pierwszych aktów tej parcelacji „przedstawiciel władzy
wspiął się po drabinie ku wiszącej od 150 lat nad bramą pałacu tarczy z Pilawą. Własnoręcznie
odtłukł młotkiem jeden z najstarszych polskich herbów, który od XIII wieku służył dwudziestu
pokoleniom szlacheckim, a później magnackim”46.

Z kolei drugie motto – twierdzenie „Nakaz wspominania może zostać przypadkiem zrozumiany jako skierowana do pamięci zachęta do pokonywania na
skróty pracy historii” – swoją zasadność znajduje również za sprawą Prześnionej rewolucji:
Wydarzenia okresu 1939–1956: hitlerowska okupacja, najazd Armii Czerwonej, wojna domowa i czas stalinowskiego terroru, dotknęły w sposób straszny większość ludzi, którzy wówczas
w Polsce żyli. Jednak uznanie mrocznej strony pewnych okresów nie zwalnia nas z wysiłku rozumienia i związanego z tym trudu zadawania nieoczywistych pytań47.

Wśród owych „mrocznych stron” należy postrzegać (jak tego dowodzi nawet
tylko spis treści Prześnionej rewolucji) tak wojenną eksterminację Żydów i powojenny splot terroru z industrializacją, jak też właśnie reformę rolną, a wraz z nią
te słowa Przybosia:
O roku ów, kto nie przeżył tego wielkiego podniesienia uczuć, kiedy każdy uczniak dął
w złoty róg i czuł się „orlątkiem”, niewiele pojmie z uczuć i ze sprzeczności myśli politycznej Polaków, którzy się bili o wolność i granice Drugiej Rzeczypospolitej.
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Ibidem, s. 15, 29.
Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014, s. 135.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 10–11.
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Trzeba było, aby potem minęły lata, trzeba było, abym ujrzał rzecz straszną: „ten sam karabin,
oczyszczony z wyobraźni”, w rękach policji strzelającej do zbuntowanych robotników. A parę lat
później do chłopów w Rzeszowskiem. Wtedy dopiero zacząłem swą Drogę powrotną, zobaczywszy
groźną Rzeczywistość. Zgasł Mit – i stała się oczywista walka o inną Polskę48.

Tak więc po kilkunastu latach istnienia własną krwią wywalczonej Niepodległej Polski przyszło Poecie stwierdzić, że dla chłopstwa 1918 r. okazał się czymś
jedynie iluzorycznym: już nowe, polskie państwo okrzepło, a krzywda klasowa
trwa tak jak w czasie zaborów. Skoro nawet po zniesieniu poddaństwa i pańszczyzny niesprawiedliwość społeczna postawiła znak zapytania nad patriotyzmem, należy niejako przejść nad nim do porządku i walczyć o to, czego chłopi
dotąd nie zdołali dla siebie wywalczyć. Takie żądanie elementarnej sprawiedliwości ówcześnie mogło pobrzmiewać nawet zdradą narodową. Ta niejako siłą rzeczy stawała się „mroczną stroną” międzywojennego dwudziestolecia – podobnie
jak „katastrofizm radosny” Przybosia.
[W Równaniu serca (1938)] Katastrofizm Przybosia to „katastrofizm radosny”. Dla jasności
terminologicznej trzeba tedy nazwać katastrofizm faktyczny, antywojenny i antyrewolucyjny,
„katastrofizmem czarnym”. Rozróżnienie to może budzić sprzeciwy natury logicznej: wszak „katastrofizm czarny” ma kształt tautologii, a „katastrofizm radosny” brzmi jak oksymoron. Nie jest jednakże winą historyka literatury, iż literackie kolizje poetyk i ideologii powodują nierzadko takie
właśnie, jak to, zakłócenia porządku logiki formalnej. Podstawowa różnica między „radosnym”
katastrofizmem Przybosia a „czarnymi” katastrofizmami innych twórców ówczesnych (Witkacego,
Czechowicza) polega na tym, iż Przyboś uchyla jedną ważną regułę myślenia katastroficznego –
regułę solidarności. (Pozostałe akceptuje.) Reguła solidarności oznacza, iż „czarny” katastrofista
szanuje wartości ginące i utożsamia się ze zbiorowością, która jest ich nosicielem. Przyboś, jak powiedzieliśmy już, nie broni bytu skazanego na zagładę. Identyfikuje się z żywiołem zagłady, gdyż
jest on dla niego siłą moralnie słuszną i w pełni sprawiedliwą49.

Tak więc nadchodzący koniec ówczesnej Rzeczpospolitej dla chłopów będzie
aktem sprawiedliwości dziejowej. Tym samym ich klasowe dobro już nie jest
tożsame z dobrem całego narodu polskiego (nawet jeśli takie współbrzmienie
interesów było dane Polsce w 1918 r.). W „katastrofizmie radosnym” chłopskie
dobro przeważyło nad dobrem pozostałej części obywateli Polskiego Państwa. Nie
przyrodzone (ta przydawka może pobrzmiewać chrześcijańską religią), lecz uniwersalne prawo ludzi do sprawiedliwości społecznej50 splotło się z chłopskim
egoizmem klasowym? Ten zaś pobrzmiewał zdradą narodową?
Andrzej Leder tytuł swojej książki wyjaśnia tymi słowami:
Ten okres [1939–1956], jak twierdzę [Andrzej Leder – K.O.] został prześniony. To właśnie
określiło niezwykle ważny moment rewolucji, która się wtedy dokonała. Przeprowadzona została
48

Julian Przyboś, Zapiski bez daty, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, s. 190.
Edward Balcerzan, Wstęp, s. LIX–LX.
50
„Jego [komunizmu – K.O.] uniwersum symboliczne zostało zbudowane nie tyle przez przekalkowanie jakiegokolwiek istniejącego modelu narodowego, co przez zanegowanie wszystkich.
Uniwersalizm praw ludzkich, a przede wszystkim praw człowieka skrzywdzonego, a więc takiego,
który miał moralne prawo domagać się sprawiedliwości, stało się osią i kamieniem węgielnym tego
imaginarium. Na bazie tej pozycji ów człowiek skrzywdzony uzyskiwał absolutny mandat polityczny, jego prawo do suwerenności było niewątpliwe i – co więcej – naukowo dowiedzione”. Andrzej
Leder, Prześniona rewolucja, s. 65; podkr. aut. – K.O.
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przez Innych, bez tego, żeby najbardziej podmiotowe części narodu utożsamiły się z decyzjami,
działaniem i odpowiedzialnością za to, co się stało. W efekcie rewolucja została doświadczona
przez polskie społeczeństwo niczym koszmarny sen; sen, w którym spełniają się najskrytsze
i najokropniejsze marzenia i lęki. Sen jednak, w którym to spełnienie marzeń i lęków doświadczane
jest pasywnie, bez podmiotowego udziału, jakby wszystko zdarzało się samo. To nie ja podpisałem wyrok, to nie moje oczy widziały śmierć, to nie moje usta wypowiadały przekleństwa, to nie
ja wszedłem do cudzego domu... To się jakoś stało samo51.

W kontekście tego wyjaśnienia można i należy powiedzieć to, co w tytule
tegoż tekstu: Przyboś był poetą nie-„prześnionej rewolucji”, ponieważ ta dla niego stała się realizacją społecznie zasadnych pragnień „katastrofisty radosnego”,
a wojenne i powojenne52 spełnianie się chłopskich marzeń było przez niego świadomie przeżywane – na jawie! On nie śnił ani nie spał. Swoje marzenia aktywnie
wcielał w życie poprzez zaangażowane budowanie Polski Ludowej – dla niego:
państwa chłopskiej sprawiedliwości dziejowej. Nie był pasywny: w Gwoźnicy
co prawda schronił się przed hitlerowskimi represjami, ale zarazem tamże wysiedleńców z Wielkopolski przygotowywał do konspiracyjnej matury. Nawet jeśli
nie podpisał się pod jakimkolwiek wyrokiem śmierci, to przecież był jednym z podpisanych pod tzw. apelem krakowskim: rezolucją Związku Literatów Polskich
w Krakowie (8.02.1953) wyrażającą poparcie dla wyroku skazującego duchownych katolickich na karę śmierci. Co prawda nie widział eksterminacji rzeszowskich Żydów, ale uwiecznił ich wierszami Miejsce dwóch mórz i Wiosna 63 (por.
wspomnienie Mój Rzeszów – miasto przed wojną nieprzypadkowo zwane „Mojżeszowem”). Nawet jeśli nie rzucał przekleństwami i nie wchodził do cudzego
(tzn. ziemiańskiego czy poniemieckiego) domostwa, przecież nie mógłby powiedzieć „To się jakoś stało samo”.
Wiersze Przybosia przynajmniej tymczasem muszą zastępować nienapisaną
epopeję „prześnionej rewolucji”53 i zarazem mogą stawać się liryczną materią literaturoznawczych Ćwiczeń z logiki historycznej54. A o samego Poetę nie-„prześnionej
rewolucji” przychodzi zapytać: niezależnie od tego, czy powieszenie Imre Nagya
dożywotnio wyleczyło go z „choroby na panów”, w 1956 r., oddawszy partyjną
legitymację, wybrał to, co w latach stanu wojennego będzie znane jako emigracja
wewnętrzna? Nie. Pozostał zaangażowany nawet wbrew PRL. To on bowiem napisał Słowo wstępne do antologii wierszy „londyńskich” – wydanej w politycznej
stolicy powojennej emigracji i to w 1965 r., a więc już w poodwilżowych latach
rządów „towarzysza Wiesława”. W uszach pryncypialnych komunistów, nie zaś
tylko twardogłowych, antysocjalistycznie mogły zabrzmieć te słowa niegdyś członka
Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy oraz Krajowej Rady Narodowej:
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Ibidem, s. 17, por. s. 21, 199.
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Jestem nawet pewien, że więcej miłośników poezji i z większym zajęciem i zrozumieniem czytać będzie wiersze młodych „londyńczyków” nad Wisłą niż nad Tamizą. Nie tylko ze względu na
tę jedność [literatury polskiej], której nie naruszają granice państw i ideologii55.

Ta nadzieja jednak pozostała tylko iluzją, przy czym owe słowa pobrzmiewały
i rewolucyjnie, i kontrrewolucyjnie: postawa Przybosia wobec PRL teraz stała się
zdystansowana, wszak nad socjalistyczną Polską Ludową z jej swoiście urazową
pamięcią rządu londyńskiego przeważyła w nim polszczyzna i literatura polska, co
miało uzasadnienie już ponadklasowe: „Poeta piszący po polsku jest tym lepszym
Polakiem, im lepszym jest poetą”56 .
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Abstract
The work aims to show a peculiar perspective of looking at photographs taken
on the eve of the broadly understood disaster, which is specified in a slightly
different way in each of the literary texts (Stefan Chwin’s autobiographical novel
Krótka historia pewnego żartu [The brief history of a certain joke], a poem
by Ryszard Kapuściński Na wystawie „Fotografia chłopów polskich do 1944 r.”
[At an exhibition “The Polish peasants in photographs to 1944”] and Wisława
Szymborska’s Fotografia z 11 września [Photograph from September 11]) – as death
in a concentration camp, a general concept of the First World War or a terrorist
attack. Upcoming tragic events – of which the photographed people are not yet
aware – become for the subsequent recipient an inseparable element of reality
contained in the frame. For the later observers, privileged with time perspective,
the characters captured in the photograph are already victims of the catastrophe,
which in reality was not yet recorded by the camera. It is a work about coexistence
of the past and future in the field of photography.
Keywords
photography, time perspective, Chwin, Kapuścinski, Szymborska, Barthes, Sontag,
war, memories

66

Magdalena Strąk

Fotograficzna prezentacja cierpienia, która stanie się przedmiotem moich
rozważań, jest dość osobliwa. Nie skupię się na zdjęciach pełnych gwałtu, krwi
i przemocy – takich, które kazałyby oglądającemu w przerażeniu odwrócić wzrok
– wręcz przeciwnie: praca poświęcona będzie fotografiom wykonanym w przededniu katastrofy, w każdym z omawianych zapisów literackich posiadającej inny
stopień zawężenia, przybierającej postać wojny, zagłady, ataku terrorystycznego.
Cierpienie na tego rodzaju fotografiach nie jest przedstawione dosłownie, a dopowiedziane i wykreowane przez późniejszych widzów tych zdjęć, uprzywilejowanych perspektywą czasową, głęboko wpływającą na odbiór uchwyconych
w kadrze wydarzeń, teraz rozpatrywanych jako preludium do nadchodzącej katastrofy. Oglądający fotografie przyjmują inny, osobliwy punkt widzenia, każący
myśleć o dokonanych wydarzeniach w czasie przyszłym. Refleksja na temat tej
sprzeczności jest jedną z kluczowych dla książki Rolanda Barthesa Światło obrazu.
Uwagi o fotografii:
Odczytuję jednocześnie: to będzie i to już było. Zauważam ze zgrozą ten czas przeszły-przyszły,
którego stawką jest śmierć. [...] Wobec zdjęcia mojej matki jako dziecka mówię sobie: ona umrze
i drżę jak psychotyk opisywany przez Winnicotta, przed nieszczęściem, które już zaistniało1.

To tak, jakby w jeszcze monumentalnej fasadzie budynku widzieć gruzy, które
po niej pozostaną, to „sytuacja podobna do oglądania gwiazdy, o której wiadomo
dzięki ustaleniom nauki, że wygasła”2, jak napisze Edouard Pontremoli. Fenomen
takiego oglądu fotografii przedstawię na przykładzie trzech tekstów literackich –
powieści Stefana Chwina Krótka historia pewnego żartu oraz dwóch wierszy:
Na wystawie „Fotografia chłopów polskich do 1944 r.” Ryszarda Kapuścińskiego
oraz Fotografii z 11 września Wisławy Szymborskiej.

I. Spectatorzy. Ekspozycja
Już na pierwszych stronach swojej rozprawy Widok cudzego cierpienia Susan
Sontag stawia fundamentalne pytanie o spójność postaw ludzkich rodzących się
w zetknięciu z krzywdą i bólem innych. Czy tytułowy widok cudzego cierpienia
automatycznie wytwarza jednolitą, absolutnie słuszną reakcję i rodzaj zachowania, które reprezentowałyby nas wszystkich? John Berger twierdzi, że fotografie
przedstawiające cierpienie wywołują w człowieku rozpacz lub oburzenie. Pierwszą
z tych postaw, którą definiuje jako „przyjęcie na siebie części cierpienia innych”3 ,
uważa za bezcelową, podczas gdy druga według badacza pobudza nas do działania.
Ten dysonans podkreśla również Sontag, pisząc: „Zdjęcia okrucieństw mogą sprowokować skrajnie różne reakcje. Wołanie o pokój. Wezwanie do zemsty. Lub po
1
Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008, s. 171.
2
Edouard Pontremoli, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności,
tłum. Marian Leon Kalinowski, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2006, s. 81.
3
John Berger, Fotografie cierpienia, w: idem, O patrzeniu, tłum. Sławomir Sikora, Warszawa:
Fundacja Aletheia 1999, s. 57.
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prostu obudzenie się niejasnego poczucia, nieustannie karmionego fotograficznymi
informacjami, że dzieją się rzeczy potworne”4 . Właśnie różnorodność tych postaw
w obliczu cierpienia każe zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na spectatorów
(jak Barthes nazywa ludzi patrzących na fotografię5 ) każdego ze zdjęć w wybranych
przeze mnie utworach. Spełniają oni podwójną funkcję kreacyjną względem obecnej w tekście fotografii, zarówno odczytując jej naddany, metaforyczny sens, jak
i odwzorowując ją czytelnikowi w sposób bardziej podstawowy: nakreślając kompozycję zdjęcia, osadzając w nim poszczególne elementy, wyznaczając jego ramy.
Jesteśmy zatem zmuszeni do przyjęcia optyki spectatora obecnego w tekście
literackim, do podążania za jego wzrokiem. Mierzymy się z fotografią przez pryzmat
cudzej wrażliwości, która wymusza zauważenie konkretnych, z jakiegoś powodu istotnych dla bohatera elementów kadru oraz przymusowego pominięcia tych,
które on ignoruje. Obecność tej dodatkowej soczewki, jaką jest figura spectatora,
zdaje się zatem kluczowa dla refleksji na temat fotografii opisywanych w dziełach literackich, zwłaszcza że obraz przedzierający się przez ową soczewkę może
być daleki od obiektywnego. Potwierdzają to dobitnie słowa Sontag: „Gdy chodzi
o oglądanie cudzego cierpienia, żadnego my nie wolno uznawać za oczywiste”6 .
Spectatorem, który spośród wszystkich trzech omawianych przeze mnie
utworów literackich najbardziej daje się poznać czytelnikowi, jest główny bohater
i jednocześnie narrator autobiograficznej powieści Stefana Chwina Krótka historia pewnego żartu. To mały chłopiec, dorastający na jeszcze nieuprzątniętych
ruinach drugiej wojny światowej: „pogrobowy wychowanek Hitlera i Stalina” –
napisze o nim Jan Błoński7 . Urodzony w powojennym Gdańsku bohater, otoczony
jeszcze nieokrzepłymi śladami wojennej tragedii, ma do nich specyficzny stosunek: zło jest przez niego w osobliwy sposób oswojone, co nie dziwi, biorąc pod
uwagę, że wychowuje się pośród jego pozostałości. Inicjacja chłopca w okrutny
świat terroru wojny dokonuje się stopniowo, jakby niezauważalnie, każdego dnia,
od urodzenia. Widmo niedawnej wojny przenika codzienność chłopca, ukierunkowuje poznawanie siebie i świata, wymusza dużo szybsze postawienie sobie
fundamentalnych pytań o teodyceę i istotę zła, które w rozumieniu dziecka nie
zawsze jest jednoznacznie złe, często fascynuje, często jest piękne. Jak te wartości
mogą koegzystować, skoro powinny się wykluczać? Bohater zadaje sobie te pytania za każdym razem, kiedy patrzy na monumentalne poniemieckie kamienice
swojego miasta. Wychowując się w tak skonstruowanym świecie, dojrzewa i buduje własną tożsamość na okrutnych obrazach i wycinkach rzeczywistości noszących stygmat śmierci, wojny. Całość tych doświadczeń zbiega się w kluczowym
dla moich rozważań fragmencie książki: zetknięciu chłopca z fotografiami nagich
kobiet zamkniętych w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych. Bohater
w towarzystwie matki przypadkowo odwiedza Strzelnicę św. Jerzego, gdzie wystawiono zdjęcia:

4

Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum. Sławomir Magala, Kraków: Karakter 2016,
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Roland Barthes, Światło obrazu..., s. 21.
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Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, s. 13.
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Jan Błoński, Przedmowa, w: Stefan Chwin, Krótka historia pewnego żartu, Gdańsk: Tytuł
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Mama przez moment się zawahała, czy zawrócić, ale potem weszliśmy do środka. Gdy podszedłem do pierwszej fotografii, poczułem w sobie dziwną mieszaninę strachu, wstydu oraz pragnienia,
żeby patrzeć. Chodząc w milczeniu od jednego zdjęcia do drugiego o nic nie pytałem. Mama była
wstrząśnięta. Żeby przerwać nasze straszne milczenie, pochylała się ku mnie i szeptem odczytywała objaśnienia wypisane na wąskich paseczkach papieru przypiętych szpikami pod każdym zdjęciem. [...] Najbardziej przerażało to, że one zupełnie nie zdawały sobie sprawy z tego, co z nimi
robiono. [...] Wiedziałem, co się działo w obozach z takimi, którzy zgłaszali się do lekarza. I co wtedy
robili doktorzy. Sławek P. odgrywał wszystko szczegółowo, bo dopiero to, co zostało odegrane,
nabierało mocy wiarygodnego świadectwa8.

Choć prowadzony przez matkę, bohater zdaje się doświadczać i przeżywać
to, co ukazuje się na fotografiach zupełnie sam. Żyjąc w świecie przesiąkniętym
ciągle jeszcze ożywioną ikonografią wojenną, bezbłędnie odczytuje kontekst zdjęcia, momentalnie przewidując, jaki los czekał na kobiety tuż po wyjściu z kadru.
Ma świadomość, że przedstawienia te są kondensacją wszelkiego zła: tego Zła
oczywistego i bezdyskusyjnego – bo niemieckiego. Mimo to reakcja chłopca na
oglądaną scenę nie jest tak jednoznaczna, jak reakcja jego matki. Kotłują się w nim
różne emocje, sprzeczności, jakaś nieposkromiona i niewytłumaczalna fascynacja,
której jest świadomy. Widzi na fotografiach echa własnych zabaw dziecięcych,
wygłupów starszych kolegów – autorytetów małego chłopca, którzy poprzez harce
i figle opowiadali mu wojnę i wartościowali rzeczywistość historyczną.
W pozornie podobnej sytuacji daje się poznać podmiot liryczny wiersza Ryszarda Kapuścińskiego Na wystawie „Fotografia chłopów polskich do 1944 r.”,
pochodzącego z tomu Notes. Osoba mówiąca w wierszu to człowiek przyglądający się jednemu z wyeksponowanych na tytułowej wystawie zdjęć. Tak samo więc
jak bohater powieści Chwina, obcuje z fotografią w sztucznie do tego celu wypreparowanej przestrzeni. Oglądane zdjęcie jest częścią czyjejś koncepcji, zamierzenia artystycznego lub dydaktycznego. W przeciwieństwie jednak do małego
chłopca z Krótkiej historii... – obecnego w tekście jako narrator i główny bohater,
podmiot liryczny w wierszu Kapuścińskiego nie mówi o sobie nic. Całość wiedzy
o nim możemy czerpać jedynie na podstawie kontaktu, jaki nawiązuje z uwiecznioną na jednej z fotografii starą kobietą. Staruszka siedząca pod skromną wiejską
chatą jest nieświadoma nieuchronności zbliżającej się wojny, która już za rok unicestwi cały znany jej świat. Prawie cały utwór jest apostrofą skierowaną do owej
kobiety, monologiem przybysza z przyszłości, który z troską i obawą spogląda na
elementy rzeczywistości wkrótce mającej przestać istnieć.
Wpatruję się w ciebie
Babciu
Kiedy tak siedzisz
W sztywnych koronkach
W długiej spódnicy
Przed chatą w Rakocicach
Data pod fotografią
1913

Pierwszy wers utworu to jeden z trzech zaledwie momentów, gdy podmiot
liryczny objawia się w wierszu – dość krótkim i zdawkowym – bezpośrednio: czyni
8
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to jeszcze w formach czasownikowych wiem i słyszę. Wszystkie one razem są
jednak bardzo symptomatyczne dla prób poznania osoby mówiącej w wierszu:
wskazywać mogą na jej spostrzegawczość, wnikliwość, zaangażowanie w przeżywaną chwilę. Spectator zdaje się osobą doświadczoną, patrzącą na wydarzenie
pierwszej wojny z dużego dystansu czasowego, o czym świadczyć może wers,
w którym podmiot liryczny zwraca się do kobiety:
jeszcze nie wiesz
o czym wiem od dawna
za rok wszystko trzaśnie
ruszą armie

To mężczyzna bez wątpienia współczesny, z czasów, kiedy zwyczajne fotografie sprzed wojny nabrały nowego znaczenia, które nobilituje je do prezentacji
w galeriach: są już reliktami, okrzepłymi w czasie i odbiorze na tyle, by być
źródłami historycznymi. O wartości tego zdjęcia nie przesądza już teraz to, że
pozwoliło uwiecznić konkretną, znaną nam osobę, którą możemy wspominać.
Jest wartościowe jako pozostałość ze świata innej epoki, tak odległej od rzeczywistości przestrzeni wystawienniczej, w której znajduje się podmiot liryczny.
Jeszcze mniej o podmiocie lirycznym dowiadujemy się z wiersza Wisławy
Szymborskiej Fotografia z 11 września, wydanego w tomiku Chwila: obecność
osoby mówiącej objawia się tam dopiero w trzech ostatnich wersach utworu.
Wiersz Szymborskiej jest opisem fotografii ludzi skaczących z płonącego
budynku World Trade Center, fotografii, która zdążyła uchwycić ich w ostatnim
„locie” z przerażającą wyrazistością. Małgorzata Czermińska pisze: „Stylistycznie
rzecz biorąc, nie jest to opis przedmiotu, ale dynamiczne opowiadanie o rozgrywającym się właśnie zdarzeniu”9 , choć w moim odczuciu zarówno treść, jak
i wydźwięk wiersza wykluczają wszelki dynamizm. Utwór naśladuje fotografię
właśnie w jej zdolności do uwiecznienia konkretnego momentu, do jego zamrożenia i sztucznego wypreparowania z szybkiego rozwoju szeregu następujących po
sobie wydarzeń. Podmiot liryczny opisuje rzeczywistość zawieszoną w próżni: ludzi
lecących z pięter wieżowca, którzy nigdy nie mają dotknąć bruku. Choć obecność
podmiotu lirycznego zarysowuje się w całości utworu bardzo późno, nie można
uznać, że jego osoba jest nieistotna – wręcz przeciwnie, zaakcentowanie figury
spectatora jest puentą wiersza i osadza poetycki opis tragicznej katastrofy w innym, bardziej empatycznym i ludzkim kontekście.
Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić
– opisać ten lot
i nie dodawać ostatniego zdania.

To opozycja do świata przedstawionego w utworze i uchwyconego na fotografii – zawieszonego między życiem a śmiercią, a przez to nienależącego do
żadnej z tych sfer. Przebija się z całości treści wiersza jako świadectwo żywej, konkretnej osoby.

9
Małgorzata Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej, „Teksty Drugie” 2003,
nr 2/3, s. 241.
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II. Punctum dla nadchodzącej katastrofy
W przywoływanym już Świetle obrazu Barthes wyróżnia dwa odmienne obszary odbioru fotografii: studium i punctum. Definiuje je jako pojęcia komplementarne, dopełniające się: studium w leksykonie badacza oznacza tyle, co „spotkać
się z intencjami fotografa, wejść z nimi w porządek harmonii, przyjąć je lub
odrzucić”10 , podczas gdy punctum:
przełamuje studium lub poddaje je rytmowi. Tym razem to nie ja go szukam (ponieważ
moja świadomość zajmuje się polem studium), to on [ten element] wybiega ze sceny jak strzała
i przeszywa mnie. Po łacinie znów istnieje słowo dla wyrażenia tej rany, tego użądlenia, tego znaku
uczynionego przez zaostrzony przedmiot. To słowo odpowiadałoby mi tym bardziej, że odsyła
także do znaku kropki, a zdjęcia, o których mówię, są rzeczywiście jakby zaznaczone punktami,
czasem nawet usiane tymi wrażliwymi miejscami11.

Punctum, w przeciwieństwie do studium, nie jest kodowane. Jest indywidualne. Jego lekturę Barthes przyrównuje do drapieżnego zwierzęcia – jest tak szybka
i aktywna. Tymczasem studium to „pewien rodzaj ogólnego wciągnięcia się w coś,
krzątanina, oczywiście, ale bez szczególnego zapamiętania”12 .
Choć czytelnik może jedynie domniemywać, czym byłoby punctum oglądanych zdjęć dla każdej z przywoływanych postaci, termin Barthesa wydaje się ciekawym sposobem interpretacji spotkania z fotografią bohatera literackiego lub
podmiotu lirycznego.
Trudno obiektywnie zweryfikować spojrzenie spectatora, nie mając dostępu
do widzianej przez niego fotografii. W dziele literackim otrzymujemy ją zmodyfikowaną, poddaną dwukrotnemu przekształceniu: fotograficzny kadr przełożony jest
z warstwy obrazowej na tekstową, z autonomicznego przedstawienia przechodzi
do większej, artystycznej konwencji – staje się elementem innej, tym razem literackiej całości. Zdjęcie otwiera swoje ramy, dotąd sztywne i niewzruszone, by
móc swobodnie spleść się ze strofami wiesza lub linią fabularną powieści.
Wiersz Kapuścińskiego, choć w całości poświęcony jednej fotografii, nie oddaje przecież jej wyglądu. Nie wiemy, w jakim kontekście osadzić elementy wymienione w poszczególnych wersach. Obecne w nich zdawkowe informacje pozwalają
zapełnić kadr zdjęcia jedynie chatą i sylwetką starszej kobiety. Czy to już wszystko?
Nie wiemy, jak bardzo wybiórcze jest spojrzenie podmiotu lirycznego. Czy babcia,
do której zwraca się w wierszu, była jedyną postacią zarejestrowaną przez aparat,
czy też może spectator wybrał ją spośród innych, również obecnych na fotografii?
Nie możemy wiedzieć, jak dużym zbliżeniem on operuje, na które plany zdjęcia
kieruje swoją uwagę. Może wskazówką ku temu powinien być początek wiersza – podmiot liryczny „wpatruje się”, niewykluczone więc, że wysila wzrok, by
skupić go na jakimś odległym, mało wyraźnym punkcie. Równie możliwe jest
jednak, że czasownik ten jedynie podkreśla intensywność odbioru fotografii, uważną i szczegółową lekturę zarejestrowanego obrazu.
10
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Choć ustalenie wyglądu i kompozycji zdjęcia opisywanego przez podmiot
liryczny nie jest kluczowe dla zrozumienia treści utworu, to jednak pozwalałoby
stwierdzić, przez jak grube sito przepuszczony został obraz, by wydobyło się z niego
swoiste punctum: sylwetka i ubiór starej kobiety oraz znajdująca się za nią chata.
Czy są to elementy subtelne, na fotografii mało zauważalne, które nobilituje dopiero duża wrażliwość podmiotu lirycznego, czy przeciwnie – stanowią istotę
zdjęcia, dominując w uchwyconym kadrze? Punctum może przecież być tożsame
z całym zdjęciem, co podkreśla Barthes: „Jest również inny rozwój punctum (mniej
proustowski): gdy – pozostając paradoksalnie „szczegółem” – zajmuje całą fotografię”13 . Nie znając odpowiedzi na to pytanie, warto jednak zastanowić się, dlaczego akurat te detale przykuwają tak silnie uwagę patrzącego na zdjęcie, dlaczego
to przez ich pryzmat interpretuje w wierszu całą fotografię. Babcia, chata, sztywne
koronki, długa spódnica. To relikty dawnej epoki, oznaka przepaści pokoleniowej
między bohaterką fotografii a spectatorem. To symbole starego świata, który ma
przepaść bezpowrotnie, wraz ze swoimi konwenansami i systemem wartości. Świadomość rychłej zagłady tego porządku uderza w podmiot liryczny, wypełniając cały
wiersz zadumą i melancholią.
Na fotografii opisanej w wierszu Szymborskiej już nie miesiące, a milisekundy
dzielą bohaterów zdjęcia od nieuchronnej tragedii.
Każdy to jeszcze całość
z osobistą twarzą
i krwią dobrze ukrytą.
Jest dosyć czasu,
żeby rozwiały się włosy,
a z kieszeni wypadły
klucze, drobne pieniądze.
Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza,
w obrębie miejsc,
które się właśnie otwarły.

Występuje tu jednak pewna sprzeczność, widoczna w wyrazach „jeszcze”,
„dosyć czasu”, „ciągle” – paradoksalnie bohaterowie fotografii mają czas. To
wartość, którą nabyli przez zamrożenie na fotografii. Ludzie oddaleni milimetr
od śmierci – w pełni życia. To na ich zatrzymanych sylwetkach koncentruje się
spectator. Z punktu widzenia konstrukcji wiersza punctum dla podmiotu lirycznego mogą więc stanowić sfotografowani ludzie, wszystkie uwiecznione na zdjęciu
oznaki życia i człowieczeństwa, które jeszcze w sobie mają. Spectator kurczowo
chwyta się każdego śladu ich przynależności do sfery żywych. Pragnie dopatrzeć
się jak najwięcej, ponieważ wie, że jest to ostatni moment, zanim zderzą się
śmiertelnie z brukiem. Spojrzenie podmiotu lirycznego chce przeniknąć fotografię
co do piksela, spenetrować sylwetki spadających. Chce zobaczyć więcej, niż aparat
fotograficzny był w stanie zarejestrować.
Raz widziane zdjęcie może powracać do bohatera we wspomnieniach. Po latach może on stwierdzić, że w zapamiętanym kadrze światłocień rozkłada się
zupełnie inaczej, naświetlając inne aspekty zdjęcia. Tak też dzieje się w powieści
13
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Chwina, której bohater reinterpretuje fotografie kobiet z obozu koncentracyjnego
po kilku latach od ich zobaczenia:
a mnie znowu stawały przed oczami zdjęcia ze Strzelnicy św. Jerzego. Przedtem straszyły cudzym bólem zamaskowanym pod szwami, teraz był w nich jakiś bezwstyd upokarzanej nagości,
bo wtedy, tamtego dnia w Strzelnicy, [...] chciałem odwrócić głowę, policzki paliły, nigdy dotąd
nie widziałem z tak bliska kobiecych ud i łydek, a tu wszystko było widać dokładnie, w ogromnych zbliżeniach. Miałem parę lat i tak poznawałem owoc zakazany – ale kobieca skóra, którą
widziałem na fotografiach, była poszarpana, blizny czarne, koślawe numery wykłute w mięśniach
wyglądały jak sinofioletowe pieczątki na kawałkach [mięsa], które pan P. rozłożył na marmurowej ladzie14.

W kobiecych ciałach, których widok peszył go jako małego chłopca, nie widzi już „jedynie” reminiscencji bólu fizycznego zadawanego przez okupantów.
Dostrzega nagle, że wstyd nie towarzyszył tylko jemu – dziecku przyglądającemu
się po raz pierwszy nagości – lecz przede wszystkim uchwyconym na zdjęciach
kobietom. Ich nagie ciała, brutalnie uosabiające terror psychiczny, któremu były
poddane, mogą być interpretowane jako punctum fotografii dla dorastającego bohatera, który po latach w bezwzględnej ekspozycji upokorzenia kobiet dostrzega
główny temat oglądanych zdjęć.
na tych fotografiach rozebrane dziewczyny czekały na uduszenie gazem przed ceglanym domem, podobnym do starej piwnicy. One tłoczyły się przy żelaznych drzwiach, miały zostać za chwilę
uduszone, ale najważniejsze dla nich było to, żeby zasłonić ręką włochaty trójkąt w dole brzucha
[...], zupełnie tak samo jak dziewczyny z kolonii z Katowic w chwili, gdy zauważyły, że podpatrujemy je przez uchylone okno w sali z prysznicami15.

Cały dramat wojny, odarcie ludzi z podmiotowości i godności przejawia się
w tym mimowolnym odruchu kobiet idących na śmierć – geście chronienia siebie i swojego ciała, ostatniej próby zachowania swojego człowieczeństwa. Zmiana perspektywy odbioru fotografii wyrasta ze zmiany w psychice dorastającego
chłopca. Jest dowodem jego dojrzewania, kształtowania stosunku do historii, rzeczywistości, innych ludzi.
Czy można znaleźć wspólną definicję dla owego Barthesowskiego „użądlenia”, „rany” fotografii, w których przywoływani spectatorzy dostrzegają piętno
nadciągającej katastrofy? Częścią kompozycji zdjęcia, która może być interpretowana jako punctum, zdaje się zawsze człowiek. To w starszej kobiecie z początku
wieku, spadających z wieżowca ludziach, kobietach czekających na zagazowanie
spectator dostrzega bliskość tragedii. W sfotografowanym człowieku okazuje się
być zamknięte widmo katastrofy, która stanie się jego udziałem. To ludzie są wyznacznikiem mijającego czasu, który za ich pośrednictwem może stać się punctum
fotografii. Do takiego jego rozumienia dochodzi zresztą sam Barthes, pisząc:
„Wiem teraz, że istnieje inne punctum [...] niż «szczegół». Tym nowym punctum,
nie należącym do formy, lecz do intensywności – jest Czas, rozdzierająca przesada
noematu «to-było»”16 .
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15
16

Stefan Chwin, Krótka historia..., s. 76.
Ibidem, s. 77.
Roland Barthes, Światło obrazu..., s. 168.
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III. Katastrofa w soczewce momentu historycznego spectatora
Każdego z trzech spectatorów dzieli od katastrofy inna rozpiętość czasu, gdy
pamięć o terrorze minionych wydarzeń była w zróżnicowanej fazie krzepnięcia.
W wierszu Kapuścińskiego wspomnienie pierwszej wojny światowej wyraźnie kontrastuje z galerią sztuki, jej ciszą i spokojem, przestrzeń wystawiennicza –
z biedną chatą kobiety. Choć nie wiemy dokładnie, jaki dystans czasowy oddziela bohaterkę uwiecznioną w 1913 roku na fotografii od podmiotu lirycznego, to
zdaje się, że jest znaczny: dzięki niemu stare, dość zwykłe i anonimowe zdjęcia
zyskały przecież wartość wystawienniczą. Warto zwrócić uwagę, że zawarta w tytule wiersza nazwa wystawy – Fotografia chłopów polskich do 1944 r. – każe
włączyć opisywane przez podmiot liryczny zdjęcie w szerszy kontekst: taki, przez
który zostało umieszczone w galerii. Jest ono więc częścią retrospektywnego,
historycznego przeglądu sfotografowanych mieszkańców polskich wsi początku
dwudziestego wieku. Wypreparowanie przedstawień najbiedniejszej grupy społecznej sprzed kilkudziesięciu (kilkunastu?) lat w obcej przestrzeni wystawienniczej z pewnością pogłębiało dystans między bohaterami zdjęcia a zwiedzającymi.
Mimo to spojrzenie podmiotu lirycznego jest pełne wrażliwości i empatii wobec
bohaterki fotografii, której już za rok przyjdzie żyć w rzeczywistości wojennej.
Co ciekawe, na opisywanej fotografii nie ma żadnych oczywistych i jednoznacznych znamion nadciągającej tragedii. To odróżnia wiersz Kapuścińskiego
od dwóch pozostałych utworów, w których powiązanie zdjęcia z mającym się
rozegrać dramatem przychodzi naturalnie. Tutaj – nic go nie zwiastuje, wręcz
przeciwnie: zarejestrowany przez aparat obraz uderza prostotą i zwyczajnością.
Wizja katastrofy jest w całości narzucona przez perspektywę spectatora. Jedynie
data wykonania fotografii budzić może niepokój. Podmiot liryczny patrzy na zdjęcie właśnie przez pryzmat tej naddanej informacji, która jednak dla Barthesa jest
integralnym elementem fotografii. „Data jest częścią zdjęcia [...] dlatego, że każe
unieść oczy i myśleć o życiu, śmierci, nieodwołalnym wygasaniu pokoleń”17 – pisze
badacz. Nadciągająca wojna to dla spectatora załamanie starego porządku świata,
wszystkiego, co zdaje się reprezentować oglądana fotografia. Spectator styka się
z wątłymi pozostałościami świata, który nie przetrwał.
W wierszu da się wydzielić występowanie dwóch perspektyw czasowych:
przyszłej, odwołującej się do nadchodzącej wojny, i teraźniejszej, „ciszy przed
burzą”. Co ciekawe, podmiot liryczny łączy zawieszoną teraźniejszość fotografii
z momentem oglądania przez siebie zdjęcia:
za rok wszystko trzaśnie
ruszą armie
ale na razie cisza
mało ludzi
tylko słyszę
dziewczyna do dziewczyny:
– ten w austriackim mundurze
wykapany Bogdan

17

Ibidem, s. 48.
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Mały chłopiec z Krótkiej historii pewnego żartu oddalony jest od kobiet
na oglądanym zdjęciu o kilkanaście lat, a jednak przedstawienie obozu koncentracyjnego zdaje się pochodzić z zupełnie innej epoki, znanej dziecku jedynie
z opowieści. Okres dzieciństwa bohatera to czas nachodzenia na siebie dwóch
perspektyw czasowych – współczesnej i historycznej. Okrucieństwa i szlachetne
czyny nie zdążyły jeszcze przybrać rangi mitów, ludzie, którzy wojnę przeżyli, byli
zbyt jeszcze namacalni i prawdziwi, by wznosić im pomniki i czcić jak bohaterów. Trudno więc zaklasyfikować, na ile wojna jest wydarzeniem historycznym,
a na ile niedawnym. Perspektywa dziecka jest jeszcze nieukształtowana, opiera
się na niesprecyzowanych, rodzących się pragnieniach młodego chłopca, naturalnym pociągu ku rzeczom innym i zakazanym. Choć przecież wie o okrucieństwach wojny, nie zawsze w pełni rozumie, co one oznaczały. Próbuje rozszyfrować
meandry wielkiej polityki i historii, przez które burzono piękne miasta i zabijano
ludzi. Nie chce, by okazało się, że życie ludzkie i zawiłości historii sprowadzają
się do dziecięcych, podwórkowych porachunków. Wojna w rozumieniu dziecka
to jednocześnie synonim świata dorosłych, dlatego chciałby ją widzieć jako ważną
i doniosłą. Chłopiec mityzuje wydarzenia wojenne sprzed kilkunastu lat, bo ich
doniosłość jest dla niego pewnym punktem odniesienia, wyznacznikiem powagi
świata – gdyby one nie były poważne, cóż by było?
W jeszcze bardziej zawężonej perspektywie czasowej obraca się podmiot
liryczny wiersza Szymborskiej. Poetka opisuje współczesne sobie wydarzenie, do
bólu aktualne. Bohaterowie zdjęcia żyją w tym samym momencie dziejowym
co spectator. Brak więc perspektywy historycznej w oglądzie fotografii; zamiast
niej jest dynamiczna perspektywa „tu i teraz” i wyrastające z niej silne poczucie
wspólnotowości i solidarności z osobami uwiecznionymi przez aparat. Warto
zauważyć, że fotografia opisywana przez poetkę jest najbardziej dosłowną – spośród wszystkich omawianych – zapowiedzią katastrofy. Spectator ma świadomość, że oglądane zdjęcie jest ostatnim uwiecznieniem przedstawionych na nim
postaci. To ostatnie uchwycenie ich wizerunku. Bliskość katastrofy jest wręcz
namacalna, da się ją odmierzyć w piętrach budynku dzielących spadające postaci
od bruku.

IV. Relacja spectatorów ze sfotografowanymi

Spotkanie bohaterów-spectatorów z fotografią okazuje się przede wszystkim
spotkaniem z zatrzymanym w kadrze człowiekiem. „Dzięki fotografii przekonaliśmy się po raz pierwszy bezpośrednio, iż przed nami żyli ludzie do nas podobni”18 , stwierdza Pontremoli. Uwiecznione na zdjęciu osoby stają się dowodami
historycznymi, reliktami przeszłości, jednak literalnie eksponującymi swoje podobieństwo do teraźniejszości; są elementem zaprzeszłej rzeczywistości, poświadczającym jej istnienie. („Fotografia uznawana jest za niepodważalny dowód, że
coś się wydarzyło”19 – napisze Sontag.) Naturalna nić pokrewieństwa między „nimi”
18
19

Edouard Pontremoli, Nadmiar widzialnego..., s. 13.
Susan Sontag, O fotografii, tłum. Sławomir Magala, Kraków: Karakter 2009, s. 13.
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– uchwyconymi na zdjęciu – a „nami” zmienia perspektywę patrzenia na historię,
teraz bardziej wiarygodną i prywatną, niesprowadzającą się jedynie do sztywnych
dat i podręcznikowych tabel. Rodzące się poczucie wspólnotowości, podobieństwa jest cechą charakterystyczną właśnie dla fotografii. Nie obejmuje ono każdej
sztuki mimetycznie odwzorowującej człowieka i jego otoczenia – więzi tego rodzaju nie buduje przecież oglądanie dawnych płócien przedstawiających postaci
ludzkie, nawet tych, które namalowane były bezbłędnie i do złudzenia realistycznie. Utożsamienie się z osobami portretowanymi na obrazach nie przychodzi tak
naturalnie jak w przypadku fotografii, bardzo dosłownej, odbijającej rzeczywistość
w skali jeden do jednego.
Dzieło malarza, nawet najzręczniejszego, było zawsze naznaczone nieuniknionym subiektywizmem. Obraz z reguły mógł nasuwać wątpliwości, z powodu istnienia człowieka, który go
namalował. [...] Oryginalność fotografii w stosunku do malarstwa polega tedy w swej istocie
na obiektywizmie. [...] Obiektywizm fotografii nadaje obrazowi siłę wiarygodności, nieistniejącą
w innych utworach plastycznych. Nasz zmysł krytyczny może nam podsunąć różne zastrzeżenia,
lecz musimy wierzyć w istnienie przedstawionego na fotografii, to znaczy obecnego rzeczywiście
w czasie i przestrzeni20.

Każda osoba i każdy przedmiot znajdujące się na fotografii poświadczają
tym samym, że istniały naprawdę, były częścią tej samej rzeczywistości, w której
obraca się spectator. To poczucie wspólnotowości oglądającego i oglądanego jest
przyczyną wytwarzania między nimi więzi. Spectator wchodzi w relację z osobami przedstawionymi na zdjęciu. Przywraca je do życia, doszukując się w ich
spojrzeniu i postawie nici kontaktu, której mógłby się chwycić.
Świat spectatora – żywy, dynamiczny, przeobrażający się – zdaje się pozostawać w całkowitej opozycji do martwego świata fotografii. Mimo to zdjęcie
również naznaczone jest życiem: Pontremoli uważa, że zachowuje obecność
przedstawionego na nim człowieka21. „Sfotografowany obiekt porusza się nadal
w swojej strefie czasowej”22 , pozostaje więc w niej żywy. Dlatego relacja spectatora z bohaterami obserwowanej fotografii tylko pozornie może wydawać się jednostronna. O wzajemnym przenikaniu tych dwóch rzeczywistości pisze Barthes:
Na tej ponurej pustyni nagle pojawia się przede mną zdjęcie: ożywia mnie, a ja też użyczam
mu życia. Bo tak muszę nazwać siłę przyciągania, która sprawia, że zdjęcie istnieje: ożywianie.
Zdjęcie samo w sobie nie jest ożywione [...], ale mnie ożywia23.

Wytworzenie osobistej relacji między spectatorem a sfotografowaną osobą pogłębia się również przez haptyczność zdjęć: można je przecież dotknąć, przybliżyć
do ust, schować przy sobie, podrzeć, przytulić. Można je przybliżać i zanurzać się
w uwiecznionej na nich rzeczywistości. Można spojrzeć w oczy sfotografowanej
osobie i doszukać się blasku niepochodzącego od farb i werniksów.

20

André Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów
z socjologii wizualnej, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, tłum. Bolesław Michałek, Kraków: Znak 2012, s. 423–425.
21
Vide: Edouard Pontremoli, Nadmiar widzialnego..., s. 31.
22
Ibidem, s. 108.
23
Roland Barthes, Światło obrazu..., s. 40.
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Podmiot liryczny wiersza Kapuścińskiego poprzez wpatrywanie się w fotografię nawiązuje bardzo intymny kontakt z przedstawioną kobietą. Świadczy o tym
przede wszystkim sposób, w jaki się do niej zwraca. Pomija wszystkie grzecznościowe formuły i mówi do niej: „babciu”. W tym określeniu zamyka się wiele
czułości, empatii i troski. Jakby podmiot liryczny zdawał sobie sprawę z kruchości
i nieporadności kobiety, jej bezradności wobec rozmiarów katastrofy, która nadciąga. Jakby czuł się z nią spokrewniony, jakby był jej potomkiem. Jednak można
by się w tym określeniu dopatrzeć również rysu protekcjonalności: podmiot liryczny, uprzywilejowany perspektywą czasu, ma wiedzę o wydarzeniach, których
ta kobieta nie może sobie nawet wyobrazić. Żyje spokojnie i zwyczajnie, nieświadoma biegu historii, który dotrze nawet do chaty w Rakocicach.
Warto zwrócić uwagę, że fotografia raczej nie została zrobiona przypadkowo i niespodziewanie. Na początku XX wieku aparaty fotograficzne na polskich
wsiach były przecież dość egzotyczne, robienie zdjęć było wydarzeniem społecznym, rzadkim, a przez to niezwykle podniosłym i ważnym. Kobieta miała więc
świadomość, że jest fotografowana, że błysk aparatu konserwuje jej postać dla
przyszłych pokoleń i zapewnia kontakt z nimi. Być może swoją pozą, gestem,
wyrazem twarzy chciała im przekazać jakąś prawdę o sobie? Jednakże perspektywa mających rozegrać się za rok wydarzeń całkowicie zawłaszczyła całość uchwyconego na fotografii obrazu i sprawiła, że postać babci zaczęła być odczytywana
głównie przez pryzmat nadchodzącej wojny.
Co ciekawe jednak, dalszy los kobiety – zupełnie przecież anonimowej – nie
jest znany podmiotowi lirycznemu. Nie jest ona tak ściśle powiązana z nadchodzącą tragedią, jak bohaterowie innych omawianych zdjęć. Samo rozumienie katastrofy jest zresztą w wierszu Kapuścińskiego najbardziej szerokie i pojemne –
sprowadza się do ogólnego pojęcia wojny. Babcia uwieczniona na fotografii jest
świadkiem historii, przedstawicielem konkretnego momentu dziejowego, niekoniecznie zaś – konkretną ofiarą. Nie wiadomo, czy ucierpiała w wyniku katastrofy. Być może chata w Rakocicach zniosła burze początku wieku i zachowała się
jeszcze wiele lat. Być może kobieta w ogóle nie dożyła wojny.
Człowiek oglądający babcię na fotografii nie jest jednak jedynym spectatorem
w wierszu Kapuścińskiego. Ostatnie wersy szkicowo nakreślają postaci dwóch
innych uczestniczek wystawy.
tylko słyszę
dziewczyna do dziewczyny:
– ten w austriackim mundurze
wykapany Bogdan

Dziewczęta budują relację z nieznanym austriackim żołnierzem poprzez nałożenie na niego cudzej tożsamości. Stworzenie więzi opiera się na przeniesieniu
anonimowej rzeczywistości fotografii w bardzo osobistą rzeczywistość spectatora. Znalezienie cech wspólnych przeszłości i teraźniejszości pozwala oswoić
historię i spojrzeć na nią bardziej personalnie, jednocześnie jednak odziera bohatera zdjęcia z jakiejkolwiek indywidualności. Żołnierz w austriackim mundurze
jest dla oglądających go dziewcząt interesujący, ponieważ kogoś przypomina.
Jego wartością jest podobieństwo do zupełnie innej osoby.
W podobny sposób ze zdjęciem obchodzi się bohater Krótkiej historii pewnego
żartu, kiedy wstydliwy gest więźniarek zasłaniających swoje nagie ciała przyrów-
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nuje do reakcji koleżanek podglądanych przez chłopców na kolonii. Uchwycone
przez aparat kobiety – tak jak kolonijne koleżanki – nie chcą być obserwowane,
w fotografie i późniejszym spectatorze zrobionej fotografii widzą wroga i oprawcę. Dostrzegając tę analogię, chłopak uświadamia sobie nieodpowiedniość przyglądania się tego rodzaju zdjęciom. Jego spojrzenie również narusza prywatność
uwięzionych kobiet, okazuje się nie być oglądaniem, a podglądaniem.
Kontakt z tymi zdjęciami onieśmiela i zawstydza bohatera – to pierwsze zetknięcie się małego przecież jeszcze chłopca z kobiecą nagością. („Widziałem
przed sobą pierwszy raz w życiu kobiety w całości, zupełnie gołe, które szły do
kąpieli”24 ). Jego matka reaguje w sposób bardziej oczywisty – pełen przerażenia,
empatii. Główny bohater, choć onieśmielony widokiem nagich kobiet, w rozmowach z równolatkami traktuje je dość protekcjonalnie:
Czuliśmy się mądrzejsi od tych kobiet, które każdego doktora traktowały jak doktora? W każdym razie wiedzieliśmy jedno: w obozie nawet w najcięższej chorobie nigdy by nam do głowy nie
przyszło, zgłosić się do lekarza25.

Mały chłopiec uważa się za dojrzalszego i bardziej racjonalnego niż naiwne
jego zdaniem więźniarki, które nie przeczuwały nadchodzącego zagrożenia. Dziwi
się, jak mogły nie przewidzieć – dla niego tak oczywistego – biegu wydarzeń.
W bohaterze gotują się różne, właściwie wykluczające się postawy. Nawarstwia
się perspektywa historyczna, dziecięca, ale także i męska, którą po latach określi
jako analogiczną do perspektywy oprawców podglądających rozebrane kobiety:
Patrzyłem na moment, w którym były okradane z chwili panicznego kobiecego wstydu, i wiedziałem, że patrzę na nie tak jak on patrzył. Patrzyłem na te kobiety przez wizjer kamery filmowej
jakiegoś esesmana, a one „szły się kąpać”, jak te nagie kobiety z obrazu Ingresa Łaźnia turecka, ale
tamte nagie kobiety u Ingresa były dziwnie martwe, sztuczne, nienaturalne, te zaś, które widziałem na fotografiach były naprawdę żywe i podniecające, bo za moment miały się udać na ostatnie
„badanie u doktora”, po którym mężczyźni w pasiakach mieli je wynieść na drewnianych noszach
pod płot, ułożyć w stos, oblać benzyną i podpalić26.

Chłopak ma pełną świadomość, że seksualizuje przedstawione kobiety, nawet
mimo tego, że zna doskonale kontekst całej fotografii. Nazywa podniecającymi
ciała, których przeraźliwy los opisuje szczegółowo już w następnym zdaniu. Świadomość okrucieństw obozu nie przeszkadza mu jednak w więźniarkach widzieć
przede wszystkim nagich kobiet, uderzająco prawdziwych – w przeciwieństwie do
tych namalowanych, zamkniętych na płótnach Ingresa.
Bohater powieści Chwina mimowolnie utożsamia się z fotografem – czyli
esesmanem. W swoim spojrzeniu na sfotografowane więźniarki dostrzega przedłużenie obiektywu oprawcy. Czuje, że oglądając fotografię, poniekąd przyjmuje
punkt widzenia hitlerowca i uznaną przez niego narrację historii, z jej podziałem
na katów i ofiary, na ludzi lepszych i gorszych.
Ten gest niedopowiedzenia charakteryzuje również postawę osoby mówiącej
w wierszu Szymborskiej, która „nie dodając ostatniego słowa” pragnie na zawsze
utrzymać nad ziemią sylwetki spadających ludzi. Uchwycone przez aparat osoby są
24
25
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dla niej zupełnie anonimowe nie tylko dlatego, że autorka nie zna ich osobiście,
lecz także z tego powodu, że fotografia nie rejestruje jakichkolwiek śladów ich
indywidualności, a jedynie zarysy spadających ciał. Spojrzenie poetki oddaje ludziom godność – w przeciwieństwie do bohatera powieści Chwina, który swoim
wzrokiem po raz kolejny odbiera ją więźniarkom obozu. Pisanie wiersza jest próbą
przywrócenia ofiarom podmiotowości. Szymborska robi to jakby wbrew fotografii, która tę podmiotowość gubi. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na różnice między robieniem zdjęcia a pisaniem wiersza: choć fotograf i poetka zrobili
właściwie to samo – zatrzymali w wiecznym locie mających za chwilę umrzeć
ludzi – to jednak ich postawa etyczna odbierana jest skrajnie różnie. „Fotografowanie to w gruncie rzeczy akt nieinterwencji”27 – pisze Sontag, podczas gdy
tworzenie utworu poetyckiego wydaje się w jakimś sensie czynną postawą wobec
tragedii. O tym dysonansie pisze Iwona Gralewicz-Wolny:
Porządki poezji i fotografii, do których Szymborska odwołuje się w wierszu w sposób niejako
równoległy, prowokują odmienne reakcje odbiorców. O ile bowiem literatura potrafiła za sprawą
metafory sprostać powadze sytuacji [...], o tyle fotografia z racji swej dosłowności i realizmu spotkała się z ostrą krytyką. Mam tu na myśli głośne zdjęcie Richarda Drew „The Falling Man” opublikowane na łamach „The New York Times” nazajutrz po zamachu. Przedstawia ono mężczyznę,
który w akcie desperacji zdecydował się na samobójczy skok z płonącej wieży. Swobodna, pozornie zrelaksowana poza, w jakiej został uchwycony na zdjęciu, dramatycznie kontrastuje z nieuchronnością jego okrutnego losu. Tego typu kontrowersji oczywiście w wierszu Szymborskiej nie
znajdziemy. Zatrzymani w locie mocą poetyckiego słowa bohaterowie „żyją” w wierszu celowo
pozbawionym puenty28.

Pomimo tego, że żaden gest i czyn fotografa nie mógł zapobiec śmierci skaczących osób, to rejestracja ich ostatnich sekund życia wydaje się zupełnie bezduszna. Napisanie wiersza na temat ofiar jawi się za to jako postawa szlachetna
i empatyczna, przez kontakt z fotografią każdy spectator wchodzi w relację z jej
bohaterami. Nie musi ona być zakorzeniona w rzeczywistości, wynikać z rozpoznania sfotografowanej osoby, czego najdobitniejszym przykładem może być
wiersz Szymborskiej: do wytworzenia więzi potrzebna jest po prostu obecność
drugiego człowieka na zdjęciu, nawet ziarnista, pełna pikseli i półtonów.
***
Fotografie opisywane w omawianych dziełach literackich są bardzo zróżnicowane: odmienny jest kontekst poszczególnych zdjęć, inny jest również sposób ich
wykonania: czasem cały kadr jest starannie zaplanowany, a znajdujące się w nim
postaci mają pełną świadomość tego, że są fotografowane, jak zdaje się jest
w przypadku starej kobiety opisanej w wierszu Na wystawie „Fotografia chłopów polskich do 1944 r.”. Inaczej jest w powieści Chwina: więźniarki z obozu
koncentracyjnego są fotografowane wbrew własnej woli. Robienie im zdjęć to
kolejny akt terroru i upodlenia skierowany w ich stronę. Z kolei ofiary nowojorskiego zamachu skaczące z płonącego wieżowca nie są świadome setek obiektywów rejestrujących z oddali ich śmierć. Różne są także czas i miejsce, w których
27

Susan Sontag, O fotografii, s. 19.
Iwona Gralewicz-Wolny, Poetka i świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej,
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 65–66.
28
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przyszło żyć bohaterom fotografii. Staruszka z Rakocic oddalona jest przecież
od tragicznych wydarzeń jedenastego września o niemal sto lat.
Na tle wszystkich tych różnic jedyną cechą, która te postaci ściśle jednoczy,
wydaje się nieuchronna tragedia czyhająca poza ramami fotografii. Choć w każdym przypadku katastrofa konkretyzuje się w inny sposób, to jednak doświadczenie
zła i cierpienia jawi się jako uniwersalne i ponadczasowe; nie czyni rozróżnienia
na mieszkańców niepozornych Rakocic i kosmopolitycznego Nowego Jorku. Refleksja o równości wszystkich ludzi wobec śmierci, dość przecież truistyczna,
bo wyrażana przecież już w średniowiecznych danse macabre, powraca ze zdwojoną siłą podczas oglądania rzeczywistych wizerunków osób żyjących w bliższej lub dalszej przeszłości. W sposób niezamierzony i nieświadomy wpisują one
swoje wizerunki w bogatą ikonografię cierpienia i śmierci. Jest ona jednoznacznie czytelna dopiero dla spectatorów, uprzywilejowanych perspektywą czasu, która pozwala im ustawić się w pozycji nadrzędnej względem sfotografowanych.
Jednocześnie jednak wzmaga poczucie empatii i jedności, wytwarza więź z nieżyjącymi już osobami. Więź, która – tak jak fotografia – utrzymuje przy życiu
ludzi z przeszłości.
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Monika Kulesza w książce Słowacki medytacyjny. Późny etap życia i liryki
Juliusza Słowackiego w świetle medytacji1 sytuuje twórczość poety poza dominującym nurtem. Uznaje, że interpretowanie jego późnych utworów w kontekście
systemu genezyjskiego jest tylko jednym z możliwych sposobów ich odbioru. Jej
poszukiwania – mające „w wielu miejscach charakter pierwszych rozpoznań bądź
koniecznych rozstrzygnięć” (s. 27) – wyrastają ze szkoły Czesława Zgorzelskiego
i nurtu egzystencjalnego. Odpowiadają też potrzebie „przekroczenia progu interdyscyplinarności badań nad Słowackim” (s. 10). To propozycja spojrzenia na jego
życie wewnętrzne i odczytania jego późnych wierszy w perspektywie teologicznej
i religioznawczej. Interdyscyplinarność nie funkcjonuje tu więc jako ornament,
co widać w obszernej bibliografii, w której osobny dział tworzą „Opracowania
związane z duchowością chrześcijańską i medytacją”.
Praca składa się z czterech części, a jej cel jest wyrażony we Wstępie: autorka
chce przekonać czytelnika, że Słowacki był poetą medytującym i że na jego lirykę można spojrzeć w świetle medytacji – co istotne, a niezapowiedziane w tytule:
chrześcijańskiej.
Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia medytacji. Autorka po omówieniu różnych definicji decyduje się na powrót „do pierwotnego i starożytnego rozumienia
medytacji jako ćwiczeń duchowych mających zasadnicze przełożenie na życie
praktyczne” (s. 68), będących przede wszystkim szukaniem Boga. Podstawowe
cele tej części to odróżnienie tak rozumianej medytacji od innych aktywności
umysłowych oraz zarysowanie jej relacji z kontemplacją czy mistyką (to pojęcia stosowane wymiennie, nazywające zjawisko krótkotrwałej milczącej adoracji
przedmiotu – w odróżnieniu od systematycznej jego analizy pod kątem pojęciowym, której towarzyszy wysiłek utrwalenia w języku). To wszystko daje obraz

1
Monika Kulesza, Słowacki medytacyjny. Późny etap życia i liryki Juliusza Słowackiego
w świetle medytacji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, 402 s.
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właściwości tekstu medytacyjnego, których autorka będzie poszukiwała w lirykach Słowackiego.
Dalej skupia się już ona na poecie, by dowieść, że w świadectwach jego duchowości można dostrzec ślady regularnych medytacji. Przede wszystkim proponuje
alternatywny proces jego przemiany: zamiast gwałtownego przełomu mistycznego
– długoletnią drogę rozwoju medytacyjnego.
Rozdział trzeci zawiera interpretacje pięciu utworów (Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi..., Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają..., Jest najsmutniejsza
godzina na ziemi..., Jeżeli ci Pan nie zbuduje domu..., Panie! Jeżeli zamkniesz
słuch narodu...). W znacznej mierze polegają one na odnajdowaniu w nich kategorii medytacyjności (sytuacja i przeżycie medytacyjne, podmiot liryczny jako homo
meditans) i „dynamizmów”, czyli pewnego rodzaju schematów medytacyjnych.
Wybór materiału uznaję za dość arbitralny, niewystarczająco uargumentowany.
Ostatnia część mówi o medytacji śmierci. Autorka śledzi wielowiekową tradycję meditatio mortis i zestawia z nią podejście Słowackiego, utrwalone również w lirykach.
Zakończenie i Wstęp są symetryczne, co nadaje pracy spójność, choć wywołuje
poczucie wtórności – nie tylko przez podobne tytuły fragmentów (Medytacja jako
przeżycie wewnętrzne, s. 10 – Medytacja jako doświadczenie wewnętrzne, s. 343),
lecz także treść. Wydaje się, że punkt dojścia książki nie różni się od punktu
wyjścia, a jej właściwa część – interpretacyjna – to jedynie ilustracja wiedzy zakładanej już na początku: odczytania nie modyfikują wstępnych założeń, a utwory
wydają się potraktowane egzemplifikacyjnie. Czy udaje się zrealizować zamierzenia metodologiczne: prześledzić literaturę dotyczącą medytacji i zbudować narzędzia służące do wyodrębnienia jakości medytacyjnych w życiu i twórczości?
Autorka nie tworzy własnych kategorii, bazuje na wcześniejszych ustaleniach,
trudno to więc uznać za pełny sukces.
Wartościowa jest natomiast już sama próba przybliżenia historykom literatury kontekstu duchowości (przede wszystkim ignacjańskiej, eksponowanej tu bez
podania przyczyn), chociaż subtelne rozróżnienia mogą się okazać dla nich zbyt
hermetyczne. Miejscami książka przeradza się bowiem w podręcznik medytacji,
a jej styl wydaje się czerpać zbyt wiele z języka religijnego, podniosłego. Badaczka także – wbrew deklaracjom – niedostatecznie naświetla medytację inną
niż religijna, a gdy w listach poety próbuje znaleźć świadectwo jego regularnych
praktyk medytacyjnych, jej konkluzje mogą sprawiać wrażenie wymuszonych.
Książka pomija też aspekt autokreacji.
Imponująca jest erudycja badaczki, choć jej własne spostrzeżenia zanikają
wśród cudzych. To rozczarowuje, ponieważ pozwala domniemywać, o ile bogatsza stałaby się publikacja, gdyby jej autorka pozwoliła sobie na więcej swobody.
Świadomość dokonań poprzedników i umiejętność odnoszenia się do ich ustaleń
przeradza się w manierę zapośredniczania nawet cytatów ze Słowackiego (s. 149)
czy sądów estetycznych (s. 210). To przyćmiewa przytaczane teksty literackie
i utrudnia odbiór ich analiz, które giną w gąszczu odniesień.
Przy takiej liczbie wtrętów z innych prac autorka dba o zachowanie spójności.
Nie szczędzi sformułowań autotematycznych, które jednak nie przeszkadzają
w lekturze, a stanowią przeciwwagę dla ustaleń innych badaczy. Ciekawym zabiegiem jest podział podrozdziałów na krótkie fragmenty – tytułowane, skrupulatnie podsumowywane i zapowiadające dalszą treść. Ułatwia to poruszanie się po
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tekście, który jest przejrzysty, ale też rozczłonkowany, z nieuniknionymi redundancjami. Przy takiej kompozycji – kojarzącej się z encyklopedią – oczekiwałabym bardziej przemyślanego układu „haseł”. Można też zapytać o arbitralność
wyróżnienia niektórych kwestii.
Badaczka nie daje konkretnych definicji medytacji i medytacyjności, przydatnych na potrzeby badań literackich. Pozwala się zorientować w różnych podejściach badawczych w teologii czy religioznawstwie i zaznacza wyraźnie, jakie
stanowisko sama prezentuje, niemniej nie konstruuje na tej podstawie instrumentarium możliwego do zastosowania w filologii. Daje dla niego co najwyżej
doskonałą podbudowę, tym bardziej że coraz częściej w badaniach kwestionuje
się mistyczność dzieła genezyjskiego, a jednocześnie nonszalancko operuje kategorią medytacyjności.
Dużą wartością publikacji jest ukazanie Słowackiego jako człowieka związanego z duchowością zgodną z doktryną, a nie heretyka. Cieszą rezygnacja z retoryki przełomu i spojrzenie na poetę jak na spójny podmiot. Autorka harmonijnie
łączy jego życie z twórczością. Tym samym znosi jeden podział, ale wprowadza
drugi: jest nim granica między tym, co genezyjskie, a tym, co osobiste. Według badaczki w systemie genezyjskim nie ma miejsca na nastrój wyciszony, refleksyjny.
Widzi ona ten system dość wąsko: jako przestrzeń do opisu krwawego, triumfalnego pochodu ducha. Z tego bardzo płodnego okresu analizuje zaledwie kilka
utworów lirycznych i na ich podstawie wnioskuje, że „między przesłaniem późnej twórczości a ostatnimi latami jego życia istnieje zauważalna wyraźnie spójność, synergiczność” (s. 146). System genezyjski badaczka określa jako naukę
oficjalną i wystudiowaną, stojącą w opozycji do – należy uznać – autentycznych,
bo wynikających z głębi, przemyśleń, należących do sfery osobistej poety. Można
zapytać, dlaczego swoje badania autorka prowadzi „obok” kategorii genezyjskości, a nie w jej ramach. Dlaczego w lirykach medytacyjnych nie można widzieć
innego oblicza systemu genezyjskiego – zaprojektowanego przecież tak, żeby tłumaczył całe ludzkie dzieje i pomieścił całe ludzkie doświadczenie?
Sytuowanie medytacji – jako skupionej na przeżywaniu rzeczywistości tu
i teraz oraz dowartościowującej zmysły – poza systemem genezyjskim nie byłoby
takie łatwe, gdyby istniał nurt badań podnoszących rolę materii w tym systemie,
sprzyjających postrzeganiu świata duchów jako niemożliwego do zaistnienia bez
świata ciał, czy też: ludzi. Jest to nisza, którą należy zagospodarować, by zrewidować pogląd o całkowitym zarzuceniu „spraw ciała” przez Słowackiego i o tym,
że w polu zainteresowania jego późnej twórczości jest miejsce tylko dla ducha,
a nie – dla człowieka.
Niewątpliwie Słowacki medytacyjny... to pozycja wnosząca wiele cennych
spostrzeżeń i skłaniająca do ponownego przemyślenia kwestii, które wydawały
się już dawno opracowane. Uwagi krytyczne na jej temat w znacznej mierze wynikają z jej potencjału polemicznego i mogą zostać przekute na nowe badania –
scalające twórczość intymną Słowackiego z „systemową” i przywracające go
„zwyczajności, małym ziemskim sprawom” (s. 340) również na gruncie systemu genezyjskiego.
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Książka Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje1 stanowi kontynuację
pierwszej pracy Jakuba Kornhausera poświęconej awangardzie2 . Autor korzysta
z tej samej optyki badawczej: kluczem do rozumienia literatury awangardowej
jest skupienie się na przedmiotach, rzeczach, inspirowane nowszymi teoriami,
m.in. Hartmuta Böhmego, według którego awangardowe „odkrycie” przedmiotów
kwestionowało „reżim użyteczności”, jaki narzucili im ludzie; na zasadzie eksperymentu myślowego możemy wyobrazić sobie „bunt przedmiotów”, a różnorodne praktyki awangardy byłyby jego wyrazem. W tym kontekście nieprzypadkowo
pojawia się nazwisko Wiktora Szkłowskiego i innych teoretyków łączących obserwacje przedmiotów z dezautomatyzacją widzenia (będącą jedną z motywacji
powstania awangardy). Według wstępu zamieszczonego w książce Całkowita rewolucja taki „reistyczny” punkt widzenia dotyczy całego projektu badawczego
realizowanego przez Kornhausera. Projekt ten wykracza poza jedną książkę i obejmuje oprócz wspomnianych pozycji także współredagowaną przez Kornhausera
antologię manifestów awangard środkowoeuropejskich Głuchy brudnopis3 .
Zgodnie z obecną w podtytule Strajki, zakłócenia, deformacje (zaczerpniętym od André Bretona i Erharta Kästnera) liczbą mnogą, autor nie stara się o podejście syntetyzujące, raczej prowadzi rekonesans w artystycznych praktykach,
nieraz luźno ze sobą powiązanych, co nie powinno dziwić, zważywszy na mnogość form literatury eksperymentalnej. Książka podzielona jest na dwie sekcje:
Problemy i Portrety. W pierwszej zarysowane są takie zagadnienia, jak obraz
miasta w europejskim modernizmie i literaturze awangardowej (przy czym jest
1
Jakub Kornhauser, Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, Kraków: Wydawnictwo UJ
2017, 221 s.
2
Jakub Kornhauser, Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu, Kraków:
Wydawnictwo UJ 2015.
3
Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. Jakub Kornhauser,
Kinga Siewior, Kraków: Wydawnictwo UJ 2014.
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to jeden z nielicznych tematów wspólnych dla tych formacji: autor konsekwentnie podkreśla, że awangardy nie należy utożsamiać z modernizmem, zamieniającym się w kategorię-worek), eksperyment w literaturze rumuńskiej, dadaizm
w Polsce, nieobecność surrealizmu w Polsce, metodologia tłumaczenia poezji
konkretnej. Studia włączone do drugiej sekcji dotyczą wybranych przedstawicieli
awangardy polskiej i środkowoeuropejskiej lub autorów, którym związki z awangardą Kornhauser przypisuje: znajdziemy tu omówienie presurrealistycznych cech
najwcześniejszych, dziecięcych dramatów Witkacego, surrealistycznych inspiracji
próz poetyckich Zbigniewa Herberta, „rumuńsko-żydowskich korzeni dadaizmu” Tristana Tzary, wprowadzenie w twórczość Jiříego Kolářa, analizę jednego
z utworów Stanisława Dróżdża (między). Krótkie, kilku- lub kilkunastostronicowe rozdziały także ze względu na swobodny dobór przykładów i skłonność autora
do podążania za jednym lub kilkoma inspiratorami wywodu zdradzają wyraźne
nastawienie eseistyczne.
Poszczególne eseje mają indywidualną strukturę: na przykład rozdział poświęcony awangardowemu – jak twierdzi autor, cytując Herberta – „sfalsyfikowanemu” miastu odwołuje się do najważniejszych przedstawicieli światowej
i rodzimej literatury modernistycznej i futurystycznej: pojawiają się tu Charles
Baudelaire, Filippo Tommaso Marinetti, Franz Kafka, Bruno Schulz. Następnie
Kornhauser nawiązuje do mniej znanych w Polsce lokalnych kontekstów (np. rumuńskich czy węgierskich), klamrą całości czyni rozważania Josefa Kroutvora
o specyfice środkowoeuropejskiej cywilizacji i środkowoeuropejskiego miasta,
które zdaniem czeskiego eseisty było labiryntem banału. Z kolei rozdziały poświęcone np. prowadzonym w Rumunii dyskusjom o tamtejszej awangardzie albo
powstającym w Serbii projektom artystycznym, które przypominają liberaturę
Zenona Fajfera, mają raczej charakter wprowadzenia i przeglądu, przy czym narzuca się bardziej podręcznikowa formuła tekstu.
Myślę, że taki eseistyczny sposób pisania o literaturze awangardowej jest
pomysłem dobrym. Zastosowałem się do sugestii, żeby czytać poszczególne rozdziały w dowolnym porządku, niekoniecznie jeden po drugim. Rozpiętość omawianych zjawisk wpływa na pewne cechy pracy Kornhausera. Krótkie rozmiary
wstępu wskazują, że należy zaglądać jednocześnie do książki Całkowita rewolucja, żeby w pełni zrozumieć intencje autora. Jest to drobny niedostatek na tle
satysfakcjonującej kompozycji Awangardy. Omawiana praca ma charakter fragmentu, wycinka, pozwala sobie na niedopowiedzenia, zachęca do kontynuacji,
stawiania pytań. Podczas lektury odkryjemy, że portrety twórców „nierzadko
kwestionują uprzednio wytyczone tropy teoretyczne i domagają się odrębnej uwagi” (s. 8). Kornhauser, jak przystało na poetę i zarazem nowoczesnego badacza,
nawiązał w metodologii swojej pracy do swobodnej wyobraźni, którą tak chętnie posługiwali się rewolucjoniści sztuki. Czytelnik doceni jasny i wyważony styl.
Znać rękę poety, który sprawnie operuje metaforą: mówi na przykład o „inkubacji
nowego sposobu komunikacji” u Kolářa (s. 184), o braku „chęci do koagulacji”
w kolażach Gellu Nauma (s. 89). Rozdziały nie są przeładowane odniesieniami,
co również stanowi zaletę Awangardy.
Do najciekawszych analiz zaliczyłbym badanie inspiracji surrealistycznych
w twórczości Herberta. Kornhauser odnajduje te sygnały przede wszystkim w prozach poetyckich z tomów Hermes, pies i gwiazda oraz Studium przedmiotu.
„Bohaterami” tych utworów często są przedmioty codziennego użytku – krzesło,
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stół, wnętrze szafy – zazwyczaj wykonane z drewna, przez ironiczną animizację
wynoszone na poziom nadrzeczywistości. Podobne inspiracje przeważnie są pomijane przez badaczy twórczości Herberta (który zresztą jakoby surrealizmem
gardził, jak wynika z paru jego wypowiedzi; nie jest to sensu stricto trop tekstowy, być może raczej świadectwo niechęci poety do przyznania się, że prowadził intertekstualny dialog z tradycją awangardy). Choćby były to tylko „dalekie
echa” surrealizmu – jak przypomina Kornhauser, w literaturze polskiej mieliśmy
do czynienia tylko z echami surrealizmu – interpretacje twórczości autora Pana
Cogito bez tego dopowiedzenia kuleją, pozostają fragmentaryczne, zbyt szybko
przypinają tej bardzo przecież bogatej i zróżnicowanej działalności twórczej etykietki klasycyzmu czy moralizatorstwa. Podkreślenie prawdopodobnych surrealistycznych inspiracji stanowi dużą zasługę Kornhausera.
Napisałem o niektórych zaletach pracy, wspomnę teraz o wątpliwości. O ile
przedmioty, znajdujące się w centrum uwagi autora, doczekują się satysfakcjonującego omówienia, o tyle moim zdaniem kategoria Europy Środkowej nie zostaje tak precyzyjnie wyjaśniona. Najważniejszym źródłem, na które powołuje
się Kornhauser w tej materii, jest napisany w 1979 r. esej wspomnianego już
Kroutvora Europa Środkowa: anegdota i historia. Esej ten ma dużą wartość literacką, trzeba jednak pamiętać, że został napisany w okresie, kiedy lansowanie
tezy o odrębności kulturowej tak zwanej Europy Środkowej spełniało także funkcje
polityczne. Przedstawiona w nim wizja kultury regionu wymaga skorygowania.
Czy miałoby wystarczyć czytelnikom książki Kornhausera samo tylko przywołanie stwierdzenia czeskiego eseisty, że Europa Środkowa była właściwie mitem
i nie istniała jedna jej definicja? Kornhauser z erudycją i znawstwem porównuje nieraz bardzo od siebie odległe twórczości i literatury, powstałe w obrębie
tego „regionu”, jednak – zarówno w Awangardzie, jak i pozostałych wspomnianych publikacjach – nie wyjaśnia wprost, według jakiej dokładnie optyki określa
„środkowoeuropejskość”.
Autor podkreśla różne przypadki niepewnej tożsamości – jak fakt, że dadaizm i surrealizm zainicjowało kilku rumuńskich Żydów, którzy wyemigrowali
do Francji (i którym zależało na ukryciu swojego pochodzenia przez stosowanie
pseudonimów). Wynika z tego, że główne europejskie ruchy awangardowe dążyły do stworzenia „sztuki autonomicznej, ponadnarodowej i w dużej mierze ponadjęzykowej” (s. 126). We wstępie do antologii Głuchy brudnopis Kornhauser
i Kinga Siewior zauważają: „Kto wie, czy wyjście z postkolonialnych paradygmatów centrów i peryferii w kierunku autonomizacji lokalnych środowisk nie byłoby słuszniejsze nie tylko ze względów metodologicznych, ale przede wszystkim
poznawczych” (s. 12–13). Te trafne uwagi nie zostały jeszcze przez Kornhausera
zebrane w jedną wyraźną propozycję badawczą. Biorąc pod uwagę, że sens
stworzenia takiej propozycji nie został przez autora zakwestionowany, domyślam
się, że musi go intrygować.
Czy ruchy artystyczne, zwłaszcza te istniejące „na wschód od Paryża”, należy
porządkować według poszczególnych krajów i języków, czy starać się o uchwycenie kontekstu ponadnarodowego i ponadregionalnego? A może taka opozycja
nie wyraża istoty problemu? Sądzę, że przed Kornhauserem otwiera się pełna
rozpiętość tego zagadnienia. Będę czekał na kolejne części jego cennego przewodnika po zarówno bardziej, jak i mniej znanych zagadnieniach i twórcach dwudziestowiecznej awangardy.
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