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A R T Y K U Ł Y  

 

Tomasz MARKIEWKA 

 

Filozoficzne podstawy kierunków 

poststrukturalistycznych w badaniach literackich 

 

Reprezentanci dekonstrukcjonizmu (czy szerzej – poststrukturalizmu) 

w badaniach literackich, w przeciwieństwie do strukturalistów, bardzo chętnie mieszali 

rozważania literaturoznawcze z problematyką przypisywaną zazwyczaj filozofii. 

Strukturalizm można zrozumieć, a nawet go uprawiać, bez zbytniego wnikania w 

filozoficzne zagadnienia. Strukturaliści próbowali uczynić swój dyskurs możliwie 

naukowym, a odcinanie się do wszelkiej filozofii z pewnością pomagało tworzyć 

wrażenie, że ich teoria opiera się nie na metafizycznych założeniach, które zawsze są 

kontrowersyjne, lecz na mocnych naukowych podstawach (szczególnie na 

językoznawstwie strukturalnym, uważanym za wzorcowy przykład unaukowionej 

dyscypliny humanistycznej). Wystarczy przejrzeć chociażby teksty Janusza Sławińskiego 

zebrane w Próbach teoretycznoliterackich – nie znajdziemy w nim zbyt wielu odwołań 

do filozoficznych dociekań1. Dekonstrukcjoniści poszli inną drogą. Dlatego też 

zrozumienie tego kierunku, bez chociażby pobieżnego zapoznania się z filozoficzną 

tradycją, jaka za nim stoi, wydaje się zadaniem karkołomnym. Bez filozoficznego 

kontekstu wiele dekonstrukcjonistycznych tez musi się wydawać niezrozumiałych czy 

wręcz bełkotliwych. Celem tego tekstu jest właśnie rekonstrukcja podstawowych 

założeń filozoficznej tradycji stojącej za nurtem poststrukturalistycznym, którego 

dekonstrukcjoniści są przedstawicielami.  

Na początek wypada jednakże powiedzieć parę słów na temat różnicy między 

dekonstrukcjonizmem, dekonstrukcją oraz poststrukturalizmem. Są to dosyć pożyteczne 

rozróżnienia, pozwalające uniknąć wielu nieporozumień. Za dekonstrukcję uważa się 

filozofię uprawianą przez Jacques’a Derridę i jej w dużej mierze jest poświęcony ten 

tekst. Dekonstrukcjonizm zaś to, mówiąc najoględniej, kierunek zajmujący się 

                                                 
1 Zob. J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.  
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problematyką związaną z literaturą, np. sposobem interpretowania tekstów literackich, 

zainspirowany m. in. filozofią Derridy, a także rozważaniami Martina Heideggera, 

Fryderyka Nietzschego czy Michela Foucaulta 2. Jego przedstawicielami są m. in. Paul de 

Man, John Hillis Miller oraz Barbara Johnson. To dekonstrukcjoniści propagowali słynną 

metodę czytania tekstów literackich, którą najbardziej chyba przejrzyście wyłożył 

Jonathan Culler3. Mówiąc w skrócie (a więc także i w uproszczeniu), polega ona na 

odnalezieniu w tekście uwikłanej filozoficznie opozycji, wskazanie, że jeden z członów 

tej opozycji jest w tekście faworyzowany (w zgodzie z filozoficzną tradycją), a następnie 

w trakcie dekonstrukcjonistycznego odczytania udowodnienie, że ten sam tekst w 

pewien sposób dowartościowuje drugi z członów opozycji kosztem tego pierwszego. 

Takie odczytanie prowadzi do uznania, iż (1) tekst literacki jest wewnętrznie sprzeczny, 

(2) nie można go zatem nigdy w pełni zinterpretować, (3) co więcej, podważa on 

podstawowe intuicje wielu filozofów, ponieważ wywraca do góry nogami hierarchie 

panujące wewnątrz filozoficznych opozycji.  

Często właśnie metodę wymienia się jako podstawową różnicę między 

dekonstrukcją oraz dekonstrukcjonizmem. Nie licząc oczywiście tej różnicy, że ta 

pierwsza porusza się po polu filozofii (jednakże często wkraczając na grunt literatury), a 

ta drugie jest kierunkiem literaturoznawczym (bardzo jednak uwikłanym w filozoficzne 

rozważania). Mówi się, że o ile dekonstrukcjonizm posługuje się dosyć schematyczną w 

gruncie rzeczy metodą, o tyle dekonstrukcja Derridy jest niemetodyczna. Tak właśnie 

postrzegał tę różnicę Richard Rorty – wielki zwolennik Derridy, a jednocześnie często 

krytyk dekonstrukcjonizmu. Jednakże sprawa nie jest taka prosta, ponieważ 

dekonstrukcjoniści swoją metodę wzięli nie od kogo innego jak od Derridy właśnie, 

który przynajmniej we wczesnych swoich tekstach, po pierwsze, stosował ją do analizy 

tekstów teoretycznych (choćby analiza opozycji mowa – pismo u de Saussure’a w O 

gramatologii), a po drugie opisywał ją w podobnych sposób do tego, jaki można znaleźć 

w tekście Cullera. Choć trzeba przyznać, że kiedy Derrida sam zabierał się za czytanie 

tekstów literackich, to raczej wierny był założeniu, iż nie istnieje jakaś jedna metoda, 

                                                 
2 Na temat różnicy między dekonstrukcją i dekonstrukcjonizmem zob. M.P. Markowski, Efekt Inskrypcji. 
Jacques Derrida i literatura, Kraków 2003, s. 44–46; tenże, Dekonstrukcja, [w:] A. Burzyńska, M.P. 
Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s. 361-363  
3 J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań naukowych, [w:] Dekonstrukcja w badaniach 
literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.  
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którą można by przyłożyć do różnych dzieł literackich4. Z drugiej stronny nie można 

sprowadzać całego dekonstrukcjonizmu do wiernego stosowania zarysowanej powyżej 

metody, więc ta opozycja „Derrida bez metody” – „dekonstrukcjoniści z metodą 

dogmatyczną” nie jest taka jasna.  

Poststrukturalizm z kolei jest nazwą najszerszą, która obejmuje swoim zasięgiem 

zarówno dekonstrukcję, dekonstrukcjonizm, jak i filozoficzno-literaturoznawczo-

socjologiczo-antropologiczne rozważania takich myślicieli, jak Roland Barthes oraz 

Michel Foucault. Wszystko to są kwestie, które wymagałyby szerszego omówienia – w 

tekście tym poprzestaję jednak na tych podstawowych dystynkcjach. Filozoficzne 

zaplecze, o którym piszę poniżej, odnosi się co prawda zarówno do dekonstrukcjonizmu, 

do interpretacji tekstów literackich dokonywanych przez Derridę, jak i – w pewnym 

przynajmniej stopniu – do wszystkich poststrukturalistycznych odczytań literatury, więc 

te rozróżnienia nie są w tym kontekście może tak ważne, warto jednak o nich pamiętać, 

aby nie przyjmować zbyt pochopnie tezy, że z zarysowanych przeze mnie w tym tekście 

tez filozoficznych w sposób oczywisty wynika jedno jedyne podejście do tekstów 

literackich. 

Jak zatem przedstawia się filozoficzny kontekst dekonstrukcjonizmu tudzież 

poststrukturalizmu w literaturoznawstwie? Oczywiście, kluczową postacią jest tu 

Derrida. Richard Rorty w swoim tekście na temat dekonstrukcji pisze, że wczesne teksty 

Derridy „stanowiły kontynuacje i intensyfikację Heideggerowskiego ataku na 

platonizm”5. Być może słowo „atak” jest zbyt mocne6 – powiedziałbym raczej o 

krytycznym przemyśleniu – ale amerykański filozof ma bez wątpienia rację w dwóch 

kwestiach. Po pierwsze wtedy, gdy wpisuje Derridę w linię myślenia 

Heideggerowskiego, a po drugie, kiedy zwraca uwagę na polemiczny stosunek wobec 

tradycji platonizmu. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na to, co rozumie się tutaj przez 

„platonizm”. Nie chodzi bynajmniej tylko o tę tradycję filozoficzną, która wprost 

odwołuje się do dokonań Platona. Już Heidegger sugerował, że cała filozofia, nawet ta 

                                                 
4 Odrzucenie metody wiąże się z przekonaniem Derridy o niepowtarzalności, jednostkowości czy, jak sam 
lubił mówić, idiomatyczności każdego dzieła, której żadna metoda (która z istoty swojej musi być ogólna i 
powtarzalna) nie jest w stanie uchwycić. Zob. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą (wywiad D. 
Atrridge’a), przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11-12. 
5 R. Rorty, Dekonstrukcja, przeł. A. Grzeliński, M. Wołk, M. Zdrenka „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 183-184.  
6 Sugeruje ono bowiem jednoznacznie negatywny stosunek Derridy do tradycji logocentryzmu, a francuski 
filozof podkreślał, że jego krytyczna postawa wobec niej, nie oznacza, że nie dostrzega on w 
logocentryzmie istotnych i cennych myśli. Zob. np. J. Derrida, A conversation with Jacques Derrida, [w:] J. 
Caputo, Deconstruction in a nutshell, Fordham 2004, s. 8-11.  
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deklarująca się jako antyplatońska, mówi językiem Platona. Język ten zaś Derrida zwie 

logocentrycznym. I podobnie jak Heidegger, francuski filozof jest przekonany, że w 

mniejszym lub większym stopniu są od niego uzależnieni wszyscy filozofowie, w tym 

również Heidegger oraz on sam. Derrida sugeruje nawet więcej – cała nasza kultura jest 

zależna od tego sposobu myślenia. Według francuskiego filozofa od logocentryzmu, od 

języka metafizyki, nie ma ucieczki, ponieważ „zawsze trzeba pożyczać [...] syntaktyczne i 

leksykalne środki języka metafizyki w tym właśnie momencie, kiedy ten język 

dekonstruujemy”7. Nie znaczy to, że nie da się dominacji tego języka tu i ówdzie 

naruszyć. Trzeba to jednakże robić z jego wnętrza, ponieważ żadne usadowienie się na 

zewnątrz nie jest możliwe. Co prawda w cytacie, który przytaczam poniżej, Derrida 

mówi o semiologii, ale jego rozważania da się odnieść do całej filozofii, semiologia jest tu 

tylko szczegółowym przypadkiem:  

 

Bez wątpienia wewnątrz semiologii trzeba przekształcić pojęcia, przemieścić je, zwrócić je 
przeciw ich założeniom, wpisać na powrót w inne łańcuchy, zmodyfikować krok po kroku teren pracy i 
wytworzyć w ten sposób nowe konfiguracje [...]8. 

 

Na czym jednak polegają te metafizyczne założenia, które krępują myśl? Dlaczego 

Derrida nazywa je logocentrycznymi? Spójrzmy wpierw, jak logocentryzm definiuje 

Michał Paweł Markowski. Według niego jest on przede wszystkim:  

[...] pragnieniem podporządkowania sensu bytu l o g o s o w i : jednocześnie rozumowi i 
dyskursowi, albowiem greckie legein oznacza – na co wskazywał Heidegger tłumacząc logos jako 
Sammlung – zebranie lub łączenie w dyskursie. Ale logocentryzm można rozumieć też jako dominującą w 
filozofii zachodniej, w metafizyce Zachodu, metodę przezwyciężania obcości tego, co obce i co nie poddaje 
się jednoznacznej konceptualizacji. W oby przypadkach logocentryzm jest próbą „zebrania wszystkiego, co 
ma być rozumiane w logos”, przebiegającą w dwóch etapach: w pierwszym z nich to, co inne/obce, zostaje 
ostentacyjnie wyrzucone poza granice przestrzeni czystego myślenia (Kant: wszelkie poznanie jest czyste, 
o ile nie jest zmieszane z czymś zewnętrznym); w drugim to, co niepokojąco obce, zawłaszczone zostaje 
(pojednane w pojęciu) przez akt egologicznej świadomości9. 

Jednym z głównych wyznaczników logocentryzmu jest dążenie do 

jednoznaczności, czyli do zatarcia różnic na rzecz jedności (tożsamości z samym sobą) 

pojęcia. Jak powiada Derrida: „Jednoznaczność to istota czy też lepiej: telos języka. Tego 

Arystotelowskiego ideału nie wyrzekła się żadna filozofia. To ów ideał stanowi 

filozofię”10. Znaczy to, że filozofowie chcą uczynić jakiś termin (także byt czy zjawisko) 

                                                 
7 J. Derrida, Pozycje, przeł. A. Dziadek, Katowice 2007, s. 13. 
8 Tamże, s. 25. 
9 M.P. Markowski, dz. cyt., s. 142-143. 
10 J. Derrida, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, [w:] tegoż, Marginesy filozofii, przeł. J. 
Margański, Warszawa 2002, s. 308.  
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jasnym i przejrzystym pomimo tego, że tak naprawdę – w myśl poglądów 

anytylogocentrycznych – jest on uwikłany w relacje z innymi terminami, co sprawia, że 

nigdy nie można uchwycić jego pełnego sensu, ponieważ znaczenie tego terminu odsyła 

(i przez to odsyłanie konstytuuje się) do innych pojęć, które z kolei odsyłają do jeszcze 

innych i tak dalej. Logocentryzm jest pragnieniem odnalezienia znaczonego 

transcendentalnego11, czyli takiego, które byłoby zatrzymaniem ciągłego ruchu 

znaczących, ponieważ byłoby w pełni tożsame z sobą i nie potrzebowało odnosić się do 

niczego poza sobą.  

Podkreślmy, że ta niemożność zatrzymania pochodu wciąż przemieszczających 

się znaczeń nie dotyczy tylko pojęć, ale także innych elementów rzeczywistości (zresztą 

w tej wizji świata język i to, co poza nim, są silnie ze sobą splecione) i ma niemałe 

konsekwencje dla prób ustanowienia podziałów między nimi. Skoro znaczenie 

elementów nigdy nie jest jasne i proste, to i wszelakie klasyfikacje tychże elementów 

muszą wikłać się w różne wieloznaczności. Klasyfikowanie, podobnie jak definiowanie, 

jest przejawem tej samej tendencji do intelektualnego panowania nad językiem i 

rzeczywistością poprzez zamazanie (wyparcie z systemu) wszystkich nieostrości czy 

niejednoznaczności im właściwych – wszystkiego tego co, nie poddaje się 

konceptualizacji i klasyfikacji.  

Nietrudno zatem zrozumieć, dlaczego poststrukturalista sceptycznie podchodzi 

do strukturalistycznych prób definiowania, odróżniani, klasyfikowania i 

hierarchizowania wszelkich zjawisk związanych z dziełem literackim. Wydzielanie w 

dziele hierarchicznych poziomów znaczenia, odróżnianie interpretacji tekstu od jego 

użycia, sensów relacyjnych od nierelacyjnych – wszystko to musi wydawać się 

poststrukturaliście podejrzanym gestem logocentrycznym, którego celem jest 

zawładnięcie nad niepowtarzalnością i niejednoznacznością dzieła. 

Zostańmy na chwilę przy problemie wieloznaczności, ponieważ jest on 

szczególnie istotny dla lepszego zrozumienia literaturoznawczych sporów o 

interpretację. Derrida mówi, że w myśleniu dekonstrukcjonistycznym nie tyle podkreśla 

się wieloznaczność sensów, co raczej fakt ich plenienia/rozsiewania się (dissémination). 

Zauważmy, że i Derrida musi posługiwać się pewnymi rozróżnieniami dla oddania 

swojej myśli – do tego problemu jeszcze wrócę. Najpierw zobaczmy jednak, na czym 

polega różnica między wieloznacznością a plenieniem się znaczeń. To, że pewne słowa 

                                                 
11 Tenże, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 77. 
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mogą być wieloznaczne nie jest według Derridy żadnym odkryciem. Wiedział już o tym 

doskonale choćby Arystoteles. Zdają sobie z tego również sprawę inni przedstawiciele 

tradycji logocentrycznej. Nie ma więc sensu organizowanie sporu wokół podziału na 

tych, którzy są świadomi wieloznaczności oraz tych, którzy nie zdają sobie z tego 

sprawy. Tak naprawdę bowiem wszyscy wiedzą, że zjawisko wieloznaczności jest 

powszechne. Jednakże według Derridy uznanie wieloznaczności, inaczej niż uznanie 

plenienia się znaczeń, nie oznacza zerwania z ideałem jednoznaczności. Na czym polega 

bowiem zjawisko polisemii? Otóż na uznaniu, że pewne słowa mogą znaczyć kilka lub w 

skrajnych przypadkach kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych rzeczy. Ale znaczenia ta 

nadal daje się od siebie odróżnić, można także określić ich liczbę oraz zdefiniować każde 

z nich. Tym samym wieloznaczność staje się jednoznaczna, w takim sensie, że się nad nią 

panuje, że się ją kontroluje. Na przykład słowo „zamek” może być wieloznaczne, ale jeśli 

określimy dokładnie, ile różnych znaczeń może ono przyjmować, a każde z nich 

zdefiniujemy i oddzielimy od innych, to, jeśli tylko będziemy przestrzegać tych 

podziałów, nie ma ryzyka pomieszania czy niezrozumienia różnych jego sensów. 

Wszystko staje się wtedy jasne i jednoznaczne. Stąd też Derrida zamiast o 

wieloznaczności woli mówić o plenieniu się znaczeń, żeby podkreślić, że w myśl jego 

koncepcji brak jest możliwości uchwycenia – tj. oddzielenia, policzenia i zdefiniowania – 

różnych sensów danego pojęcia. Nie chodzi przy tym o to, że w ogóle niemożliwe jest 

definiowanie i odróżnianie. Pierwszy lepszy słownik stanowi dowód na to, że da się to 

zrobić. Rzecz w tym, że według Derridy będzie to zawsze arbitralne i sztuczne 

unieruchomienie znaczenia pojęć, które w świecie poza-słownikowym od razu zostają 

wprawione w ruch, to znaczy, wplątują się w relacje z innymi pojęciami i tracą przez to 

swoją domniemaną jednoznaczność. Jak łatwo się domyślić, w ujęciu Derridy, gdy w grę 

zaczynają wchodzić pojęcia filozoficzne, wszystko to ma niebagatelne konsekwencje dla 

logocentrycznych założeń. 

To rozróżnienie na wieloznaczności i plenienie się sensów jest, jak wspomniałem, 

szczególnie istotne w kontekście sporów o interpretację. Pomaga bowiem uniknąć 

nazbyt prostego podziału na tych, którzy sądzą, że tekst da się interpretować na wiele 

sposobów oraz na tych, którzy wierzą w jedyną słuszną czy poprawną interpretację. 

Prawda jest taka, że, podobnie jak w kwestii wieloznaczności, wszyscy zdają sobie 

sprawę z tego, że dzieło literackie da się interpretować na wiele różnych sposobów. 

Różnica polega na tym, jak się rozumie tę wieloznaczność dzieła. Czy robi się to tak, jak 
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rozumiał wieloznaczność Arystoteles, czy raczej tak, jak Derrida rozumiał plenienie się 

znaczeń. To pierwsze rozumienie wieloznaczności zdaje się charakterystyczne dla 

nurtów strukturalistyczni-semiotycznych, to drugie dla poststrukturalistycznych. 

Możemy teraz wrócić do kwestii, która może budzić pewne wątpliwości. Jak 

napisałem, wprowadzenie rozróżnienia na wieloznaczność i plenienie się świadczy o 

tym, że nawet Derrida musi posługiwać się narzędziami definiująco-klasyfikacyjnymi. 

Oczywiście, naprawdę szalonym musiałby być myśliciel, który zupełnie odmówiłby 

odróżniania pewnych pojęć, bytów bądź zjawisk. Wtedy nic już nie dałoby się 

powiedzieć. Antylogocetryczna krytyka filozoficznych tendencji do rozróżniania nie jest 

totalną krytyką każdego możliwego rozróżnienia, ale przede wszystkim rozróżnień o 

charakterze metafizycznym. Rozróżnienia te przyjmują najczęściej postać opozycji (np. 

poznanie rozumowe – poznanie zmysłowe, treść – forma, intelekt – intuicja, mowa – 

pismo, język - świat itd.), które mają ponadto strukturę hierarchiczną (jeden z członów 

tej opozycji zawsze jest uważany za wartościowszy od drugiego, np. mowę uznaje się za 

bliższą myśli, a więc bliższą sensowi, a więc bliższą prawdy niż pismo). 

Antylogocentryczna krytyka filozoficznych rozróżnień jest ponadto zwróceniem uwagi 

na niestabilność i prowizoryczność języka definiująco-klasyfikującego, a to nie jest 

jeszcze równoznaczne z nawoływaniem do pozbycia się w zupełności takiego języka – to 

zresztą, jak już wspomniałem, nie jest według Derridy możliwe. 

Wspomniane przewartościowywanie hierarchii przemycanych w metafizycznych 

opozycjach odbywa się często w sposób, który przedstawiciel tradycji logocentrycznej 

uważają za całkowicie nieracjonalny. Na przykład wtedy, gdy Derrida zaczyna twierdzić, 

że pismo jest jak gdyby pierwotniejsze (Derrida napisałby zapewne słowo 

„pierwotniejsze” w cudzysłowie, uważając, że opozycja: pierwotność – wtórność 

również jest dziełem logocentrycznego myślenia) wobec mowy. Francuskiemu 

filozofowi nie chodzi jednak dosłownie o to, że pismo jest bardziej podstawowym i 

wcześniejszym sposobem porozumiewania się od mowy. Przez pismo rozumie on 

bowiem różnicowanie się sensów, tj. wytwarzanie się różnic oraz śladów i to właśnie to 

zjawisko jest według niego pierwotniejsze od fonii, od mowy. Francuski filozof określa 

to różnicowanie się sensów mianem „pisma”, ponieważ uważa, że ma ono pewne 

elementy wspólne z pismem, tak jak się je rozumie na co dzień. Warto zwrócić uwagę na 

ten gest francuskiego filozofa. Nie chodzi mi tu o wnikanie w konkretne tezy Derridy na 

temat pisma i ocenianie ich słuszności, a jedynie na zwrócenie uwagi na pewien sposób 
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rozumowania, ponieważ jest on charakterystyczny dla wielu dekonstrukcjonistów. Otóż 

bierze Derrida pewien termin lub fenomen (pismo), opisuje, jakie cechy według niego 

przypisuje się powszechnie temu zjawisku, przy czym zwraca on uwagę przede 

wszystkim na przypisywane mu cechy negatywne. Następnie stwierdza, że pewnie inne 

zjawisko (różnia, różnicowanie się sensów) jest „ogólniejsze”, „pierwotniejsze”, zarówno 

od tego negatywnie ocenianego zjawiska (pismo), jak i od zjawiska przeciwnego mu 

(mowa). Co więcej, to zjawisko ogólniejsze (różnia) ma wiele cech wspólnych ze 

zjawiskiem pośledniejszym w danej opozycji (pismo), stąd też to drugie (pismo) użycza 

temu pierwszemu (różnia) nazwy albo przynajmniej służy do naświetlenia jego cech. 

Ważne jest, aby zauważyć, jak bardzo Derrida oraz inni dekonstrukcjoniści grają 

pojęciami i dlaczego może się to nie podobać przedstawicielom tradycji logocentrycznej 

(na gruncie literaturoznawstwa będą to przede wszystkim strukturaliści, semiotycy-

strukturaliści w stylu Eco oraz fenomenologowie). Dla nich owo granie jest tylko 

igraniem z językiem, tworzeniem wieloznacznych i efekciarskich konstrukcji, przy 

których ustanawianiu narusza się standardy porządnego rozumowania. Jeśli Derrida 

chciał powiedzieć, że w jego opinii istnieje jakiś fenomen poprzedzający zarówno pismo, 

jak i mowę powinien napisać to wprost i postarać się to udowodnić, posługując się 

precyzyjnym rozumowaniem. Dekonstrukcjoniści stwierdziliby zapewne z kolei, że to 

granie pojęciami nie jest tylko filozoficzną sztuczką, ale ma im pozwolić uniknąć 

utknięcia w metafizycznych opozycjach, które chcą naruszyć. Skoro nie da się w pełni 

porzucić języka metafizyki, trzeba spróbować przekształcić go z jego wnętrza – 

korzystając z zasobów, których on sam dostarcza.  

Naczelna teza opowieści antylogocentrystów brzmi zatem mniej więcej tak: 

Filozofowie od dawna posługują się różnymi metafizycznymi opozycjami, które 

wykorzystują do realizacji swojego projektu, jakim jest próba uchwycenia świata w 

możliwie najbardziej zamkniętej, zdefiniowanej postaci. Filozofowie ci nie zauważają 

jednak (lub nie chcą zauważyć), jak bardzo świat, o którym mówią oraz język, którym się 

posługują, są pogmatwane i skomplikowane. Gdyby to uwzględnili, musieliby dostrzec, 

że ich rozróżnienia, definicje czy klasyfikacje w nieunikniony sposób wikłają się w 

różnorakie sprzeczności.  

Dlaczego tego typu zarzut miałby dotykać literaturoznawców? Z tego prostego 

powodu, że zdaniem poststrukturalistów badania literackie są nieuchronnie uwikłane w 

filozoficzne założenia:  
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Ogólnie rzecz biorąc, krytyka literacka jest w swej formie bardzo filozoficzna, nawet wówczas, gdy 
krytycy nie otrzymali filozoficznego wykształcenia lub gdy deklarują wobec filozofii swoją podejrzliwość. 
Być może krytyka literacka jest strukturalnie filozoficzna. To, co mówię niekoniecznie jest komplementem 
– ze względów, o których mówimy12. 

 Aby lepiej uchwycić, jak owo uwikłanie języka metafizycznego może się według 

antylogocentrystów przejawiać, spójrzmy na trzy przykłady. Nie przypadkiem każdy z 

nich wiążę się jakoś z problemem opozycji język pojęciowy (jednoznaczny, pozwalający 

uchwycić rzeczywistość) – język metaforyczny (nigdy niedający się poddać pełnej 

konceptualizacji, nieodnoszący się do rzeczywistości w sposób bezpośredni). 

Pierwszy przykład pochodzi od Hansa-Georga Gadamera. Używa on go, żeby 

przybliżyć sposób myślenia właściwy Martinowi Heideggerowi. Jak pisze Gadamer, 

tworzenie pojęć w filozofii polega na tym, że wielość możliwych sensów, jakie zawiera 

dane słowo, zostaje definicyjnie zawężona do określonego tylko znaczenia. Ale takich 

słów-pojęć nie da się nigdy do końca oderwać od ich pierwotnego kontekstu i 

dodatkowego ładunku znaczeń, jakie one za sobą niosą. Co więcej, jak pisze Gadamer, 

według Heideggera wszelkie próby pełnego uabstrakcyjnienia danego słowa, wyrwania 

go z żywego języka, mogą tylko przyczynić się do jego wyjałowienia, są zatem szkodliwe. 

I tak na przykład słowo ousia (substancja) w języku greckim oznacza przede wszystkim 

gospodarstwo rolne i od niego pochodzi pojęcie bytu rozumianego jako uobecnianie się 

tego, co obecne. Używając tego słowa w języku filozofii, zupełnie się jednak o tym 

zapomina i traktuje się je tak, jak gdyby było ono w pełni jednoznaczne i oczywiste. 

Pojęcie to jednak nie tylko posiada zgoła nie-metafizyczną genezę, lecz ma też swoją 

długą historię, w trakcie której odciskały się na nim różne sensy. Gadamer 

podsumowuje te rozważania stwierdzeniem, że: „nie istnieje język metafizyki, lecz tylko 

metafizycznie pomyślane wytwarzanie słów-pojęć, które odseparowane są od żywego 

języka”13. Dodajmy do tego, że rozważania te mogą prowadzić do antylogocentrycznego 

stwierdzenia, iż podstawowe pojęcia metafizyczne zawsze są otwarte na nowe 

znaczenia, choćby poprzez ciągłą możliwość powrót do pokładów znaczeniowych, od 

których wcześniej je oderwano. Mówiąc inaczej, znaczenie pojęć metafizycznych nie jest 

statyczne i ustalone raz na zawsze, przez co może obrócić się przeciw temu, komu 

wydaje się, że nad nim panuje, to znaczy, przeciwko osobie, która sądzi, że może je jasno 

zdefiniować oraz spokojnie wykorzystać do np. przeprowadzenia jakiejś klasyfikacji. Jest 

                                                 
12 Tenże, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, s. 200-201. 
13 H-G. Gadamer, Destrukcja a dekonstrukcja, przeł. P. Dehnel, [w:] tegoż, Teoria, etyka, edukacja. Eseje 
wybrane, Warszawa 2008 , s. 117.  
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to w zasadzie założenie zgodne z twierdzeniem Nietzschego: „Definiowalne jest jedynie 

to, co nie ma dziejów”14. 

Drugi przykład pochodzi od Paula de Mana. W jednym z tekstów przygląda się on 

wysiłkom Johna Locke’a do wyjaśnienia idei prostej, jaką jest światło. Jak zauważa de 

Man, problem polega na tym, że słowo „idea” znaczy po grecku właśnie światło. A zatem 

twierdzenie Locke’a, że zrozumienie istoty światła polega na uchwyceniu idei światła, 

jest powiedzeniem, że zrozumienie światła polega na uchwyceniu światła światła. 

„Zdanie: zrozumieć ideę światła, można by zatem przełożyć jako rozświetlić światło 

światła”15. W ten sposób tworzy się tautologia, która zdaje się niczego nie wyjaśniać, a 

raczej wikła nas w językowe paradoksy. 

Trzeci przykład pochodzi od Derridy. W Białej mitologii zajmuje się on wprost 

kwestią, która odgrywała ważną rolę w poprzednich przykładach – problemem opozycji 

język pojęciowego, dosłownego oraz języka metaforycznego. Za pośrednictwem 

odwołania do Ogrodów Epikura Anatola France’a nawiązuje on do wspomnianej już 

przeze mnie tezy Nietzschego, że cały język jest metaforyczny. Derrida widzi tu jednak 

pewien problem. Otóż twierdzenie o wszechobecnej mocy metaforyczności w naszym 

języku jest według niego tylko prostym i niewystarczającym odwróceniem 

hierarchicznego stosunku między językiem pojęciowym (tradycyjnie faworyzowanym w 

dyskursie filozoficznym) a językiem metaforycznym. Derrida sądzi, że teza, która 

sprowadza wszystko do metafory, nie obejmuje swoim zasięgiem jednej metafory, 

mianowicie metafory metafory. Metafora nie jest czymś zewnętrznym, co może służyć 

do opisania dyskursu filozofii, sama bowiem jest częścią tego dyskursu i jako taka nie 

może mieć uprzywilejowanej roli. A taką właśnie uprzywilejowaną rolę przyznajemy jej, 

gdy twierdzimy, że wszystko jest metaforą, bo wtedy za pomocą pojęcia metafory 

usiłujemy opisać cały język czy też całą filozofię. Jak pisze Christopher Norris: „Nie 

możemy wysunąć żadnego twierdzenia dotyczącego metafory, nie przywołując tym 

samym całego arsenału filozoficznych kategorii i argumentów, a pośród nich dystynkcji 

pojęcie/metafora, dystynkcji rozwijanej przez filozofię, retorykę i teorię literatury od 

czasów Arystotelesa”16. 

                                                 
14 F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. G. Sowinski, Kraków 1997, s. 86. 
15 P. de Man, Epistemologia metafory, [w:] tegoż, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Gdańsk 
2000, s. 50. 
16 Ch. Norris, Dekonstrukcja, postmodernizm i filozofia nauki, http://nowakrytyka.pl/spip.php?article296.  
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Biała mitologia obrazuje typowy przykład myślenia Derridy. Nie da się odróżnić 

języka pojęciowego od języka metaforycznego, ponieważ ten drugi wciąż pojawia się w 

najmniej oczekiwanych momentach (przykłady Gadamera i de Mana). Nie można 

równocześnie powiedzieć po prostu, że wszystko jest metaforą, ponieważ taka teza w 

nieuprawniony sposób faworyzuje pojęcie „metafory”. W którą stronę byśmy się nie 

udali, wikłamy się w sprzeczność, czy też, jak to często mówił francuski filozof, 

spotykamy aporię.  

Pojęcie aporii stanowi ważny element filozofii Derridy. Autor O gramatologii, w 

przeciwieństwie do większości filozofów, sądzi, że aporia nie jest czymś nieporządnym. 

Ma ona bowiem tę dobrą stronę, że zmusza nas do wzięcia odpowiedzialności za podjętą 

decyzję. Derrida rozumuje mniej więcej tak: gdy stajemy wobec dwóch przeciwstawnych 

tez, z których jedna jest logiczna, racjonalna i dobrze uzasadniona, a druga jest 

nielogiczna, nieracjonalna, nieuzasadniona, to wybór między tymi tezami jest prosty. 

Tak prosty, że w istocie go nie ma. Cała racjonalistyczna tradycja Zachodu zmusza nas 

bowiem do opowiedzenia się po stronie pierwszej tezy. Jeśli jednak natrafiamy na dwie 

przeciwstawne tezy, z których obydwie są w równym stopniu racjonalne i w równym 

stopniu uzasadnione, wtedy pojawia się miejsce dla podjęcia decyzji, dla prawdziwego 

wyboru17. Wziąwszy to pod uwagę, łatwo zrozumieć, dlaczego niektórzy 

dekonstrukcjoniści uważają, że ukazywanie wewnętrznej sprzeczności tekstów 

literackich oraz wykazywanie niemożliwości ich zinterpretowania mogą mieć w ich 

mniemaniu pozytywne, przede wszystkim pod względem etycznym, skutki.  

Na zakończenie tych rozważań wypada napisać pokrótce, skąd tak ścisłe związki 

między omówionym powyżej w bardzo dużym skrócie nurtem filozoficznym a 

literaturoznawstwem? Dlaczego filozofia Derridy, Heideggera czy Nietzschego okazała 

się na tyle ważna dla niektórych przedstawicieli wiedzy o literaturze, że doprowadziło 

to do powstania odrębnego nurtu literaturoznawczego – dekonstrukcjonizmu? Jak 

sądzę, są dwa główne powody. Po pierwsze, według dekonstrukcjonistów badacze 

literatury (zarówno strukturaliści, fenomenologowie, jaki i przedstawiciele New 

Criticism) bardzo często opierają swoje analizy na logocentrycznych założeniach – choć 

niektórzy z nich mogą twierdzić, że znajdują się daleko od filozoficznych dywagacji – 

stąd też ich opis literatury należy poddać krytyce, korzystając z filozofii Derridy i jemu 

                                                 
17 Na temat roli aporii w filozofii Derridy zob. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001, s. 
423-430. 
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podobnych. Powód pierwszy – filozofia ta, jak żadna inna, pomaga zmienić zastany język 

literaturoznawstwa. Po drugie, przedmiot badań literaturoznawczych, czyli sama 

literatura, jest jednym z tych obszarów, w którym myślenie logocentryczne ulega 

zachwianiu. Dzieło literackie ma zatem, przynajmniej zdaniem niektórych 

przedstawicieli tego nurtu, szczególne predyspozycje do tego, aby podważyć na 

przykład hierarchie panujące w filozoficznych opozycjach oraz same te opozycje. 

Mówiąc ogólniej, język literatury posiada cechy, które pozwalają zachwiać 

logocentrycznymi założeniami. Chyba żadnej z wcześniejszych nurtów filozoficznych nie 

przyzwał literaturze – a zatem pośrednio i jej badaczom – tak ważnej filozoficznie roli. 

Powód drugi – same założenia tego nurtu filozoficznego namawiają badaczy literatury 

do tego, aby przemieścić go na pole literaturoznawstwa, a filozofów do tego, by zaczęli 

baczniej przyglądać się literaturze. 
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Marta CHOJNACKA 

 

Emmanuela Levinasa flirt z fenomenologią 

 
Niemiecka fenomenologia miała we Francji wiele ciekawych i różniących się między 

sobą wykładni. Celem mojego tekstu jest próba opisu wyjątkowo niejednoznacznej recepcji 

Husserlowskiej nauki w filozofii Emmanuela Levinasa, który jako jeden z pierwszych 

filozofów wprowadził fenomenologię na grunt francuski. Jego pierwsze teksty są wyrazem 

fascynacji nauką Husserla i Heideggera, natomiast w swoich kolejnych książkach – w miarę 

rozwoju własnej, oryginalnej koncepcji – konsekwentnie pomniejsza on postulaty 

fenomenologii na rzecz etyki. 

Po pierwszej wojnie światowej na gruncie filozofii francuskiej prym wiodła tzw. 

filozofia akademicka w wydaniu Brunschvicga, Naberta i Lalande’a. Popularność zdobył 

głoszony przez powyższych myślicieli spirytualizm scjentystyczny, według którego filozofię 

należy sprowadzić do teorii poznania, zaś najlepszą realizacją ludzkiego myślenia jest nauka. 

Obok tak pojmowanego idealizmu silną pozycję zajęła filozofia refleksyjna. Celem analizy 

refleksyjnej było oczyszczenie świadomości z namiętności i wzniesienie się do uniwersalnych 

struktur rozumu. 

Z czasem zaczął narastać opór wobec przekonania o wyższości świadomości czystego 

ducha nad każdym innym przejawem rzeczywistości. Jean Paul Sartre filozoficzną działalność 

ówczesnych akademików określił mianem filozofii konsumpcyjnej1: 

 

Filozofia francuska po stu latach akademizmu nie posunęła się jeszcze dalej. Wszyscy czytaliśmy 
Brunschvicga, Lalande’a i Meyersona i wszyscy wierzyliśmy że Umysł-Pająk przyciąga rzeczy do swej sieci, 
pokrywa je białą wydzieliną, powoli pochłania i sprowadza do swej własnej substancji. Czym jest stół, skała, 
dom? Określonym zbiorem „treści świadomości”, pewnym porządkiem owych treści. O filozofio konsumpcyjna! A 
przecież nic nie mogło wydawać się bardziej oczywiste: czyż krzesło nie jest aktualną treścią mojego 

                                                 
1 Odkrycie fenomenologii było w twórczości Sartre’a swoistym przełomem. Z metodą Husserla zapoznał Sartre’a 
jego przyjaciel Raymond Aron, który w 1933 roku był stypendystą Instytutu Francuskiego w Berlinie. Podczas 
krótkiej wizyty w Paryżu spotkał się z Sartrem i Simone de Beauvoir. Wyjaśniając im istotę fenomenologicznych 
dociekań, wskazał na morelowy koktajl Sartre’a i powiedział: „widzisz, przyjacielu, jeśli się jest fenomenologiem, 
można z rozmowy o koktajlu uczynić dyskusję filozoficzną”. Sartre, jak pisze Simone de Beauvoir: „prawie że 
zbladł ze wzruszenia. Było to właśnie to, o czym od lat marzył: mówić o rzeczach, których dotykał i żeby to była 
filozofia” (S. de Beauvoir, W sile wieku, Warszawa 2004, s. 138). Nauka Husserla wyszła naprzeciw potrzebom 
Sartre’a i pomogła mu zrealizować filozoficzny cel zastosowania filozofii w życiu codziennym. W swoich 
późniejszych dziełach Sartre zapomniała jednak o swoich dawnych mistrzach, stwierdzając: „Heidegger i 
Husserl, mali filozofowie” (zob. J.P. Sartre, Cahiers pour une morale, Paris 1983, s. 67). 
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postrzegania, a owo postrzeganie – czyż nie jest obecnym stanem mojej świadomości? Konsumowanie, 
asymilowanie2. 

 

Filozofia konsumpcyjna, wedle Sartre’a, umniejszała możliwości władz poznawczych, 

co w efekcie unicestwiało bogactwo szeroko pojmowanej rzeczywistości jako przedmiotu 

możliwego poznania. Lekarstwem na panującą filozofię ducha stała się fenomenologia, która 

właśnie we Francji pokazała swoje niezwykłe możliwości rozwojowe. 

Grunt francuski okazał się dla Husserlowskiej metody bardzo wdzięczny. Redukcją 

fenomenologiczną, nakierowaniem intencjonalnym czy konstytucją sensu inspirowali się tacy 

przedstawiciele filozoficznego establishmentu jak: Ricouer, Derrida, Levinas, Merleau-Ponty 

czy Sartre. Metoda Husserla dawała niespotykane dotąd możliwości opisu i interpretacji 

zagadnień typu: percepcja, transcendencja, inność i cielesność. 

Pierwsze teksty dotyczące fenomenologii, a konkretniej Badań logicznych Husserla, 

pojawiły się we Francji w 1910 i 1911 roku. Kolejne artykuły autorstwa Szestowa, Heringa i 

Levinasa ukazywały się kolejno w latach 1926-19303. W tym samym czasie istotę 

Husserlowskiej metody przybliżał Gurwitsch w swych wykładach na Sorbonnie. W 1929 roku 

zrobił to sam Husserl, a jego referaty, w przekładzie Levinasa i Peiffera, opublikowano w 1931 

roku. 

Nie zapominajmy, że w tym samym czasie na gruncie filozofii zaświeciła nowa gwiazda 

– Martin Heidegger. Jednak myśl drugiego „ojca” fenomenologii początkowo była źle 

interpretowana, bo w duchu egzystencjalnego humanizmu4, od którego niemiecki myśliciel się 

odżegnywał. Ogromny wpływ na rozwój filozofii Heideggera miał Jean Beaufret, którego 

zainteresowanie niemieckim myślicielem zaowocowało czterotomowym dziełem Dialogi z 

Heideggerem. Heideggerowska krytyka idealizmu transcendentalnego czy odkrycie 

ontologicznej różnicy między bytem a byciem zostało we Francji pogłębione do tego stopnia, 

iż możemy wręcz mówić o „francuskim heideggeryzmie”. 

 

W połączeniu z kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wybuchającą medialną dyskusją, 
dotyczącą związków między filozoficzną teorią a przedwojenną nazistowską opcją polityczną Heideggera, 

                                                 
2 J. P. Sartre, Intencjonalność jako kategoria egzystencjalna, przeł. A. Milecki, [w:] Filozofia egzystencjalna, red. L. 
Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965, s. 314.  
3 Zob. J. Hering, Sub specie aeterni, „Revue d’Histoire te de Philosophie Religieuse” 1927; A. Gurwitsch, La 
Philosophie phénoménologique en Allemagne, “Revue de Métaphysique et de Morale” 1928; E. Levinas, Sur les 
Ideen de M. E. Husserl, „Revue Philosophique” 1929, E. Levinas, La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie 
de Husserl, Paris 1930.  
4 Głos w sprawie błędnych interpretacji swoich myśli zabrał sam Heidegger w postaci słynnego Listu o 
humanizmie. 
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recepcja ta sprawiła, że Heidegger stał się niemal „francuskim filozofem” i mówi się zasadnie o „heideggeryzmie 
francuskim”5. 

 

W rozwoju fenomenologii francuskiej Migasiński wyróżnia trzy okresy, przedzielone 

tzw. okresem inkubacji6. Kilka słów na ich temat. Za kluczową datę pierwszego etapu uznaje 

się rok 1951, kiedy to w Brukseli, pod przewodnictwem Jeana Wahla, zorganizowano 

międzynarodową konferencję fenomenologiczną. Skutkiem tego wydarzenia była eksplozja 

publikacji, przekładów oraz własnych propozycji filozoficznych autorstwa między innymi 

Sartre’a, Merleau-Ponty’ego, Ricouera i Finka. Początek lat sześćdziesiątych zdominowała 

dyskusja na temat psychoanalizy, strukturalizmu oraz lingwistyki, co wypchnęło 

fenomenologię z centrum zainteresowania. Nastąpił tzw. okres fenomenologicznej ciszy – 

inkubacja. Mimo to, filozofowie tacy jak Levinas, Henry czy Desanti nadal czerpali inspiracje z 

metody Husserla, na bazie której wypracowali własne, dojrzałe koncepcje filozoficzne. Na 

przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nowe odczytanie myśli Husserla i 

Heideggera zgłosili przedstawiciele drugiego okresu recepcji fenomenologii, między innymi 

Lacoste, Marion, Rodrigo oraz Colette. W tym czasie założono Archiwum Husserla w Paryżu 

oraz College International de Philosophie, które stało się kolebką trzeciej – współczesnej 

generacji francuskich fenomenologów: Falque, Lavigne, Benoist, Depraz, Genz. 

Nasuwa się pytanie: dlaczego finezyjna, subtelna, literacka (oczywiście w obiegowej 

opinii) oraz głucha na nurty postkantyzmu filozofia francuska aż do takiego stopnia 

zainteresowała się metodą myślicieli niemieckich? Jacek Migasiński twierdzi, iż wynika to z 

niejednoznaczności, napięć i sprzeczności, którymi to dzieła Husserla są przeniknięte. 

 

W każdym razie fenomenologia Husserlowska jest rozsadzana od wewnątrz przez różne, często 
opozycyjne względem siebie tendencje. Z jednej strony cechują ją swoisty fundamentalizm: chce dotrzeć do 
ostatecznego źródła wiedzy o tym, co się jawi w doświadczeniu, do ostatecznej podstawy czy „prapodstawy” 
wszelkich nauk. Z drugiej, pragnąc być wierna bezzałożeniowemu opisowi tego, co dane, realizując i stale 
pogłębiając postawę krytyczną, chce maksymalnie ściśle i zgodnie z metodologicznymi technikami uchwycić i 
powiązać ze sobą niekończącą się wielość zjawisk w różnych obszarach życia; taka tendencja jest z pewnością 
antyfundamentalistyczna7. 

                                                 
5 Zob. J. Migasiński, Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcie, red. J. Migasiński, I. Lorenc, 
Warszawa 2006, s. 13. 
6 Tamże, s. 13-18. 
7 J. Migasiński, dz. cyt., s 19. Przykładem takiej niejednoznaczności jest problem subiektywności. Z jednej strony 
fenomenologia jest metodą ejdetycznego docierania do poszczególnych dziedzin bytu. Z drugiej strony, już w 
Badaniach logicznych, Husserl zaczyna zajmować się subiektywną (czyli świadomościową) stroną istnienia 
przedmiotu. Przedmiot istnieje o tyle, o ile świadomość (czyli podmiot) nada mu sens czegoś istniejącego. 
Powiązanie perspektywy przedmiotowej z podmiotową rodzi wiele pytań, jak na przykład: na podstawie czego 
można określić status subiektywności? na czym polega realność konstytuowania w subiektywnych aktach 
podmiotu? Husserl boryka się również z zagadnieniami dotyczącym między innymi ciała czy problemem 
idealizmu.  
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Owe niejednoznaczności nie są bynajmniej słabością Husserlowskiej metody. To one 

zapoczątkowały burzliwe dyskusje, stały się punktem wyjścia nowych, oryginalnych koncepcji 

filozoficznych. Przykładowo, zainteresowania Merleau-Ponty’ego kierują się w stronę 

fenomenologii sztuki. Filozof w swoim niedokończonym dziele Widzialne i niewidzialne 

buduje program metafizyki cielesności. Cielesnością w perspektywie fenomenologicznej 

zajmuje się również Henry. Marion, stosując narzędzie redukcji, pragnie dotrzeć do istoty 

prezentowania tego, co dane. Owocem jego działań jest filozofia daru. W podobnym kierunku 

dąży Chrétien, próbując fenomenologicznie uprawomocnić przeżycia religijne. Mamy tu 

przykład tzw. teologicznej wersji fenomenologii, o której szerzej pisze Dominique Janicaud8. 

Pod wpływem metody Husserla rodzą się autonomiczne wobec niej pola badań, jak na 

przykład fenomenologiczny kognitywizm. Proces ten zauważamy przede wszystkim w 

wyróżnionej przez Migasińskiego działalności trzeciej generacji francuskich fenomenologów, 

którzy stosują fenomenologię zarówno w badaniach historycznych, jak i na przykład w 

neurofizjologii. 

Jak zauważyliśmy, Husserlowski apel o powrót do rzeczy samych miał we Francji wiele 

ciekawych i różniących się między sobą wykładni. Przejdę do najbardziej interesującego mnie 

zagadnienia, czyli do wyjątkowo niejednoznacznej recepcji fenomenologii w filozofii 

Emmanuela Levinasa.  

Levinas jako jeden z pierwszych filozofów przyczynił się do rozkwitu myśli Husserla i 

Heideggera we Francji9. Jego związki z filozofią niemieckich myślicieli są jednak wyjątkowo 

pogmatwane. Fenomenologia jest dla Levinasa czymś więcej niż tylko metodą. Jest ona pewną 

filozofią człowieka, na podstawie której Levinas tworzy jej własny wariant. W pierwszych 

latach naukowej działalności Levinas daje wręcz upust swojej fascynacji nauką Husserla i 

                                                 
8 D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas 1991.  
9 W latach 1926-1929 Levinas, obok innych badaczy takich jak Szestow, Hering i Gurwitsch, publikuje artykuły z 
zakresu Husserlowskiej fenomenologii. W 1930 roku wydaje książkę La Theorie de l’intuition dans la 
phenomenologie de Husserl (Teoria intuicji w fenomenologii Husserla). Pierwsze wykłady Husserla na Sorbonie w 
1931 roku ukazują się w przekładzie Levinasa jako Medytacje kartezjańskie. W niniejszym artykule nie będę 
streszczać poglądów Levinasa. Skupię się tylko na wybranych wątkach jego koncepcji, tych związanych z 
fenomenologią. Na temat filozofii Francuza znakomite opracowania, artykuły i tłumaczenia wyszły przede 
wszystkim spod pióra Jacka Migasińskiego, Małgorzaty Kowalskiej, Piotra Mrówczyńskiego, Ewy Sowy i Marka 
Jędraszewskiego. Niemal wszystkie dzieła Francuza są już dostępne w języku polskim. Nie będę wymieniać 
wszystkich tekstów dotyczących twórczości Levinasa. Oto tylko niektóre z nich: J. Tischner, Filozofia dramatu, 
Kraków 2006; J. Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX 
wieku, Wrocław 1997; M. Jędraszewki, Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, 
Poznań 1990; J. Krasicki, Emmanuel Levinas a problem zła, Toruń 1999; K. Wieczorek, Levinas a problem 
metafizyki, Katowice 1992; Jeden za drugiego: Levinas filozofem więzi społecznej, red. R. Moń, K. Wieczorek, 
Warszawa 2008; Transcendencja i odpowiedzialność – w stulecie urodzin Emmanuela Levinasa, red. M. 
Jędraszewski, Poznań 2006; Heidegger – Levinas: spór o transcendencję prawdy, M. Rebes, Kraków 2005. 
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Heideggera. Owocem jego zainteresowań stała się książka Odkrywając egzystencję z Husserlem 

i Heideggerem, w której filozof próbuje powiązać fenomenologię z filozofią egzystencji. 

Levinas na swój sposób interpretuje wybrane wątki filozofii Husserla, jedne z nich pogłębia, a 

inne krytykuje. Fenomenologia nie jest dla niego hermetyczną metodą, ale polem możliwości. 

 

  Fenomenologia jest więc zarazem dokończeniem nauki i autentycznym, duchowym życiem. Nie jest 
zwykłym dodatkiem do nauki. Rozmachu filozofii nie określa się rozmachem nauki. Przeciwnie, sama nauka 
rodzi się stosownie do przeznaczenia umysłu i z jego sposobu istnienia. Jest manifestacją godności ducha, który 
jest wolnością10.  

 

Levinasa nie interesuje Husserl-epistemolog, który na pierwszym miejscu stawia 

wiedzę, ale Husserl-egzystencjalista11, pokazujący na czym polega zmysłowość, cielesność 

oraz subiektywność wchodząca w pozbawioną poznania relację z tym, co Inne. Jak wiemy, 

podmiot w koncepcji Levinasa zostaje oderwany od funkcji poznawczej, ponieważ poznanie 

jest zawłaszczeniem, przemocą12. Myśl Husserla jest interpretowana w sensie 

egzystencjalnym, nieepistemologicznym. Mamy tutaj egzystencjalną wykładnię myśli 

Husserla, która na pierwszym miejscu swoich rozważań stawia życie podmiotu.  

 

[…] co odróżni Husserla od niektórych tradycji idealizmu niemieckiego – świadomość transcendentalna 
odkryta przez redukcję fenomenologiczną nie jest abstrakcją – nie jest świadomością w ogóle. Jest to pewna 
konkretna możliwość w każdym z nas, konkretniejsza, głębsza niż nasza ludzka natura, która poza wszystkim 
jest tylko graną przez nas rolą i zewnętrznym stosunkiem, który utrzymujemy ze sobą, tylko pewnym sposobem 
postrzegania siebie jako przedmiot […]. 

Intencjonalność powiązana z ideą oczywistości, zbyt często rozumiana jako potwierdzenie obecności 
człowieka w świecie, staje się u Husserla właśnie wyzwoleniem człowieka wobec świata. Sinngebung, fakt 
myślenia i udzielania sensu, rozumienie (l’intellection) – nie jest zaangażowaniem jak inne. Jest wolnością. 
Natomiast każde zaangażowanie jest w zasadzie sprowadzalne do sensu i przez to – jeszcze zanim umysł 
podporządkuje się bytom – wolnością i źródłem13. 

 

Husserl w egzystencjalnym „wydaniu” jest bliski drugiej wielkiej inspiracji Levinasa – 

Heideggerowi. Pierwsze prace Levinasa pokazują jego fascynację heideggerowskim 

odróżnieniem bycia od bytu, a także koncepcjami egzystencjalnej subiektywności oraz 

rzucenia egzystencji w świat. Te założenia są dla Levinasa ważniejsze niż postulaty Husserla. 

                                                 
10 E. Levinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, przeł. E. Sowa, Warszawa 2008, s. 48. W dziele 
tym znajdują się dwa studia poświęcone filozofii Husserla i Heideggera. Ukazały się one w „Revue Philosophie”, 
pierwsze w 1932 roku dotyczące Heideggera, drugie w 1940 roku traktujące o metodzie Husserla. Są to jedne z 
pierwszych dzieł poświęcone obu filozofom we Francji. 
11 Zaryzykuję stwierdzenie, że główną tezą książki Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, którą 
Levinas stara się udowodnić, jest przekonanie, że Heidegger i Husserl zajmują się filozofią egzystencji. 
12 Aby pokazać, że poznanie jest formą przemocy, Levinas odwołuje się do genealogii znaczenia czasownika 
comprendre, który oznacza: poznać, pojąć, zrozumieć. Rdzeniem owego czasownika jest inny czasownik: prendre, 
czyli wchłonąć, ująć, zawładnąć. Zawłaszczenie jest zatem ukryte w poznaniu. (zob. E. Levinas, Totalite et infini. 
Essai sur l’exteriorite, Livre de Poche, Paris 2008, s 35-36). 
13 E. Levinas, Odkrywając egzystencją z Husserlem i Heideggerem, s. 41. 
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W swoich pierwszych tekstach Levinas stwierdza za Heideggerem, że związek podmiotu z 

byciem jako takim jest wyjątkowo ścisły. W tekście Czas i to, co inne Francuz za najważniejsze 

odkrycie Heideggera uznaje ujawnienie różnicy ontyczno-ontologicznej wyznaczonej przez 

pojęcia byt (Seiende) i bycie (Sein): „To Heideggerowskie rozróżnienie jest dla mnie 

najgłębszą rzeczą w Sein und Zeit. Ale u Heideggera jest rozróżnienie, lecz nie ma separacji. 

Istnienie jest zawsze ujmowane w istniejącym – i w odniesieniu do istniejącego, którym jest 

człowiek”14. Bycie zawsze jest związane z egzystencją, co znaczy, że przysługuje komuś 

(Dasein), kto je posiada. Widzimy, że Levinas nie podziela Husserlowskiego idealizmu, a co za 

tym idzie, wyniku transcendentnej redukcji, jakim jest uznanie względności bytu świata. 

Filozof przekonany jest o pierwotności bytu świata w stosunku do podmiotu i o niemożliwości 

zredukowania tego pierwszego do sensu lub zjawiska. Levinas krytykuje również koncepcję 

czystej świadomości istniejącą poza bytem jako takim. Zarówno świadomość, jak i 

podmiotowość możliwe są tylko wewnątrz świata i na gruncie niezależnego od świadomości 

bytu (u Levinasa chodzi tu oczywiście o anonimowe „jest się” – il y a), z którego 

podmiotowość się wyłania. Proces identyfikacji podmiotu opisywany jest przez Levinasa w 

kategoriach ucieczki. Jak wiemy, czyste istnienie – il y a – kojarzone z fenomenem odczucia 

grozy jest czymś złym: „To wpisane w bycie, niepohamowane pożeranie osoby, ów pomnik w 

głębi samej nicości określimy terminem il y a. albowiem il y a wykracza poza wewnętrzność i 

zewnętrzność. Nie pozwala nawet jednego od drugiego odróżnić. Anonimowy strumień bycia 

zalewa, zatapia każdy przedmiot, osobę lub rzecz”15. 

 Aby nie zostać przez owo anonimowe istnienie pochłoniętym, należy nieustannie 

dokonywać aktów utożsamiania, co rozumiane jest przez Levinasa jako zwinięcie się i 

stworzenie monady. Pojawienie się w bycie podmiotu, i to podmiotu – jak chciał Husserl – 

zawsze już ujednostkowionego, stanowi wydarzenie absolutne: „O ile jestem, jestem monadą. 

Jestem bez drzwi i okien właśnie przez istnienie, a nie dzięki jakiejkolwiek treści, która byłaby 

we mnie niekomunikowana. Jeśli jest niekomunikowana, to dlatego, że jest zakorzeniona w 

moim byciu, które jest tym, co najbardziej prywatne we mnie”16. 

Oczywiście materialna, samotna monada/hipostaza nie jest celem bycia człowiekiem. 

Owym celem jest otwarcie na inność. Należy jednak podkreślić, że z kolei warunek otwarcia i 

rozmowy z Innym stanowi ukonstytuowanie się cielesnej i świadomej ludzkiej podmiotowości 

                                                 
14 Tenże, Czas i to , co inne, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1999, s. 27-28. 
15 Tenże, Istniejący i istnienie, s. 90. W książce tej Levinas w ciekawy sposób wyjaśnia sens il y a, poprzez 
porównywanie tego stanu do np. mroku, nocy oraz grozy. 
16 Tenże, Czas i to, co inne, s. 24. 
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gotowej do spotkania. Relacja z Innym i związana z nią filozofia Twarzy, to kluczowa kwestia 

w filozofii Levinasa. Problem intersubiektywności, czyli relacji między jednostkową 

podmiotowością i podmiotowością innych „ja”, jest bardzo ważny i wyjątkowo 

niejednoznaczny w filozofii Husserla. Z jednej strony w Medytacjach kartezjańskich 

świadomość zachowuje charakter samotnej monady, konstytuującej świat dzięki własnemu 

intencjonalnemu nakierowaniu. Z drugiej strony, w piątej medytacji Husserl pragnie pokazać, 

że monadyczność podmiotu jest tylko abstrakcyjnym momentem analizy. W rzeczywistości 

istnieje wspólnota monad, natomiast transcendentalna podmiotowość wymaga 

transcendentalnej intersubiektywności. Levinas, a po nim Sartre, stwierdza, że Husserlowi tak 

naprawdę nie udało się dotrzeć do ważnego wymiaru międzypodmiotowego. Istotny, ale nie 

rozwiązany u Husserla problem relacji Ja-Inny, zachęci Levinasa do ponownego podjęcia się 

opisu tegoż zagadnienia. 

 W późniejszych latach swojej twórczości Levinas zerwał z fenomenologiczną ontologią 

na rzecz etyki. Zachował jednak przekonanie, że samo zerwanie z bytem jest momentem 

fenomenologicznego doświadczenia17. Sens istnienia podmiotowości ma wykraczać poza 

stosunek bycie-byt. Podmiotowość, związana z odpowiedzialnością za Innego, ma być 

ufundowana etycznie – jej celem jest inaczej niż być: „Esse jest interesse. Istota jest 

interesownością […]. Przejść od innego niż bycie, inaczej niż być. Nie być inaczej, ale inaczej 

niż być”18. 

Przyjęcie odpowiedzialności za Drugiego jawi się zatem jako coś prapierwotnego, co 

poprzedza nawet samą możliwość doznawania. Istotę przyjęcia odpowiedzialności opisuje 

Levinas odwołując się do bardzo ważnej w jego myśli kategorii bierności: „Odpowiedzialność 

jest biernością bardziej bierną niż jakakolwiek bierność, otwarciem się na innego bez woli 

takiego otwarcia, otwarciem się bez umiaru, otwarciem nad otwarciami” 19. 

Levinas w przeciwieństwie do Sartre’a, którego interesują aktywistyczne wątki 

koncepcji Husserla (aktywność, świadomość, intencjonalność rozumiana jako wolność), 

zajmuje się biernością podmiotu, jego zależnością i wrażliwością. Zwraca on uwagę, że 

Husserl rozszerzył pojęcie intencjonalności na doświadczenie, które nie ma charakteru 

podmiotowych przedstawień i które jest związanym z cielesnością biernym pobudzeniem. 

                                                 
17 Chodzi tu oczywiście o fenomenologiczna analizę takich zjawisk jak znużenie, zmęczenie wstyd, kobiecość, 
relacja ze śmiercią, płodność, które pokazują ucieczkę przez anonimowym byciem i są początkiem zawiązywania 
się podmiotowości. 
18 Tenże, Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 2000, s. 12-13. 
19 Tamże, s. 192 
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Podmiotowość u Levinasa jest zależna wobec czegoś, nad czym podmiot nie może zapanować, 

czego nie jest w stanie poznać20.  

Pojawia się pytanie, czy koncepcja Levinasa nie zmierza w kierunku 

antyfenomenologicznym. Przypomnijmy pokrótce, że jego „filozofia Twarzy” rozbija przecież 

główne założenie fenomenolologii – intencjonalność. Podmiot musi podporządkować się 

bliżej nieokreślonemu wezwaniu Innego, a łącząca go relacja z Innym nie może mieć 

charakteru poznawczego. Od razu widzimy tutaj podobieństwo między Sartre’owską a 

Levinasową interpretacją Husserla. Zarówno jednego, jak i drugiego filozofa interesuje 

subiektywistyczny aspekt koncepcji niemieckiego myśliciela. Francuzi, w centrum swego 

zainteresowania umieszczają podmiot, a szczególnie w przypadku Levinasa ów podmiot 

zostaje oderwany od funkcji poznawczej. 

 Im bardziej Levinas radykalizuje założenia swojej filozofii (zaczyna od 

odpowiedzialności za siebie, a kończy na odpowiedzialności za Innego związanej z 

poświęceniem się), tym bardziej oddala się od pomysłów niemieckich myślicieli. O ile w 

stosunku do Husserla zachowuje szacunek i uznanie, o czym świadczy następujący fragment z 

ostatniego wielkim dzieła Francuza pt. Inaczej niż być lub ponad istotą: „Nasze analizy 

wywodzą się z ducha filozofii Husserlowskiej, która chciała przypomnieć współczesnym 

fenomenologię przywróconą do rangi metody wszelkiej filozofii”21 – to Heidegger staje się 

niemal wyłącznie przedmiotem jego krytyki. Stosunek Levinasa do Heideggera związany jest z 

prywatnymi wydarzeniami w życiu Niemca – mowa tu o krótkiej działalności Heideggera z 

partią nazistowską. Levinas był Żydem, jego cała rodzina zginęła podczas wojny w obozach 

zagłady. Levinas uważa, że między politycznym epizodem w prywatnym życiu Heideggera 

oraz treścią jego filozofii istnieje duży związek. 

Przy okazji omawiania różnic między Levinasem oraz wspomnianymi filozofiami 

niemieckimi, trzeba wspomnieć o tym, że Husserl i Heidegger związani są z tradycją 

ontologiczną i filozofią tożsamości, z którą francuski filozof w swojej dojrzałej twórczości chce 

zerwać. Widzimy tutaj inspiracje Levinasa filozofią dialogu. Osobiście uważam, że Levinas nie 

jest dialogikiem, bezpieczniej jest mówić, iż należy on do przedstawicieli filozofii religii. 

Korzysta on jednak z podstawowych założeń dialogików, wedle których ontologia oraz 

filozofia tożsamości prowadzą do zawłaszczenia i przemocy. 

                                                 
20 Zob. tenże, Język i Bliskość, [w:] Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem. 
21 Tenże, Inaczej niż być lub ponad istotą, s. 300. 
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Podsumowując. Wspomniany przeze mnie Dominique Janicaud twierdzi, że w 

przypadku fenomenologii francuskiej mamy do czynienia z fenomenologią rozpryśniętą, 

rozproszoną, w której ścierają się różne tendencje22. Koncepcja czystej świadomości, 

intencjonalność, epoche stały się inspiracją i podstawą budowania nowych koncepcji 

filozoficznych. Widzimy to w przypadku Levinasa, którego pierwsze teksty są wyrazem jego 

fascynacji nauką Husserla i Heideggera. W swoich kolejnych książkach Francuz będzie 

konsekwentnie pomniejszał rolę postulatów fenomenologii, m.in. zamieni związek 

podmiotowości z poznaniem na relację opartą na substytucji – czyli bezinteresownemu 

poświęceniu się za Innego, świadczącemu o własnej podmiotowości. Będzie systematycznie 

budował nową, oryginalną koncepcję podmiotu, który powstaje w sposób absolutnie bierny w 

wyniku naznaczenia przez Innego do podjęcie zań odpowiedzialności, bo tylko 

odpowiedzialność zakładnika daje mi prawo do bycia i owo bycie usprawiedliwia: 

 

Odpowiedzialność jest tym, co wyłącznie spada na mnie i czego jako człowiek nie mogę odrzucić. To 
brzemię jest najwyższą godnością tego, co jedyne. Niezastąpionym „ja” jestem o tyle, o ile jestem odpowiedzialny. 
Mogę zastąpić wszystkich, ale nikt nie może zastąpić mnie. Taka jest moja niezbywalna tożsamość podmiotu 23. 

                                                 
22 Zob. D. Janicaud, La phénoménologie eclatée, Ed. De L’Eclat, Paris 1998, s. 9-18. 
23 E. Levinas, Etyka i nieskończony. Rozmowy z Phillipem Nemo, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1982, s. 57. 
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Dominika JĘDRZEJCZYK 

 

Ujęcie idei dobra w pismach Johna Rawlsa 

 

Przedmiotem tego szkicu będzie analiza konstytutywnych elementów teorii 

dobra, w tym dobra wspólnego, w pismach Johna Rawlsa. Oprę się głównie na Teorii 

sprawiedliwości, ponieważ część zawartych w niej rozważań Rawls odrzucił we wstępie 

do Liberalizmu politycznego pod naporem krytyki ze strony środowiska filozofów 

polityki, można zatem uznać drugie wielkie dzieło filozofa za bliższe jego prawdziwym 

poglądom. W pierwszej części niniejszego eseju postaram się dokonać krótkiego 

przeglądu koncepcji dobra u filozofów starożytnych, a także jej recepcji w epokach 

późniejszych. Następnie przejdę do opisu teorii dobra według Johna Rawlsa. 

Jako wykładnia koncepcji dobra według Arystotelesa posłużyć może Etyka 

nikomachejska, w której filozof opisał dobro jako cel dążenia człowieka we wszelkiej 

jego działalności, tak prywatnej, jak i publicznej. Podejście to można określić mianem 

eudajmonizmu intelektualnego, wywodzącego się jeszcze od Sokratesa – człowiek czyni 

dobro, jeśli wie, czym ono jest, a wszelkie zło wynika z niewiedzy. Arystoteles dodaje do 

tego warunku jeszcze jeden – ocenie moralnej nie podlegają jedynie wiedza czy intencje, 

ale także ich fizyczne przejawy, czyli czyny człowieka. Osiągnięcie najwyższej idei, jaką 

jest dobro, daje człowiekowi szczęście. 

Cyceron dobro opisywał raczej w charakterze atrybutu człowieka, zespołu cnót, 

którymi powinien się odznaczać – były to, według niego, skromność, umiarkowanie, 

sprawiedliwość i słowność. Cyceroński podział w obrębie cnót został później 

wykorzystany przez Machiavellego – swoje rozróżnienie między dobrem a cnotą oparł 

on częściowo właśnie na dystynkcji Cycerona. Cnotą powinien się odznaczać władca lub 

żołnierz, natomiast dobro to obowiązek (cecha charakterystyczna) ludzi 

zaangażowanych w działania pokojowe. Jak widać, takie pojmowanie dobra prowadzi 

wprost do konkluzji, że wynika ono z podszytego strachem posłuszeństwa wobec 

władcy. Opozycyjną w stosunku do tego podejścia teorię dobra najwyższego wysnuł 

Immanuel Kant, dla którego centralnym problemem stała się kwestia połączalności 

obowiązku moralnego działania i naturalnego prawa człowieka do bycia szczęśliwym,  

której efektem byłaby możliwość realnego zaistnienia dobra najwyższego. Nie ma ono 
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zatem w jego teorii charakteru tetycznego, jak w przypadku antycznych koncepcji 

Arystotelesa czy Sokratesa, według których człowiek powinien dążyć do poznania i 

czynienia dobra, ponieważ mogło to uczynić go szczęśliwym. Aby najwyższe dobro 

zyskało realność, potrzebne jest, zdaniem Kanta, spełnienie dwóch nieodzownych 

warunków: pierwszym jest nieśmiertelność, drugim istnienie Boga. Jeżeli dobro 

najwyższe implikuje to, że między cnotą i szczęśliwością zachodzi proporcja, zgodnie z 

którą miara szczęśliwości musi zgadzać się z miarą cnoty, a z drugiej strony człowiek 

jako istota skończona nie może osiągnąć takiej pełnej zgodności w tutejszym życiu, to cel 

ten może być osiągnięty tylko w nieskończonej progresji przybliżania się do niego. 

Moralna konieczność założenia, że istnieje Bóg jako dobro najwyższe, nie stanowi żadnej 

treściowej wiedzy o Bogu, ale prowadzi, zdaniem Kanta, do czystej „wiary rozumowej”, 

w której Bóg jest pożądany jako poręczyciel najwyższego dobra ludzkiego – nie 

arbitralnie, ale właśnie poprzez rozum. 

Jako konkluzję do niniejszych rozważań wstępnych potraktuję teorię 

relatywizmu Fryderyka Nietzschego, według którego pojęcia dobra i zła w żaden sposób 

nie dają się zobiektywizować, są to bowiem wartości subiektywne, zależne od 

warunków i sytuacji. Podejście to doprowadziło chociażby do wykształcenia się jednej z 

teorii w ramach marksizmu, według której moralna ocena sytuacji wynika wprost z 

przynależności jednostki do grupy społecznej o określonej moralności. Ta znów jest 

wypadkową struktury i porządku społecznego, wraz jego wszystkimi napięciami. 

Zmiana struktury społecznej może zatem prowadzić do zmiany etycznego paradygmatu 

społeczeństwa. 

Na tym tle koncepcja Rawlsa wydaje się dość instrumentalna. Nie zajmuje się on 

bowiem dobrem jako takim, ale analizuje je na płaszczyźnie teorii sprawiedliwości jako 

bezstronności. Wyjaśnienie, czym jest dobro i jakie rodzaje dobra są relewantne z 

perspektywy tej teorii, prowadzi go do ostatecznego wyjaśnienia koncepcji 

pierwszeństwa słuszności, która jest jednym z filarów, na których Rawls opiera swoją 

teorią sprawiedliwości. 

Wyróżnia on pięć idei dobra, które spełniają warunki dla funkcjonowania 

pierwszeństwa słuszności1 - ideę dobra jako racjonalności, dóbr pierwotnych, 

                                                 
1 Warunki te to: respektowanie granicy politycznej koncepcji sprawiedliwości oraz odgrywanie pewnej 
roli w obrębie owej koncepcji. 
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dopuszczalnych rozległych koncepcji dobra, cnót politycznych oraz dobra 

społeczeństwa (politycznego) dobrze urządzonego2. 

Koncepcja dobra jako racjonalności zakłada, że członkowie społeczeństwa 

demokratycznego mają jakiś racjonalny plan życia, który organizuje i porządkuje ich 

działania, i który wymaga zaangażowania różnych rodzajów zasobów. Plan ten musi 

zakładać „rozsądność” oczekiwań obywateli co do realnych możliwości spełnienia 

własnych potrzeb i osiągnięcia założonych celów. Błędnym natomiast byłoby założenie, 

według którego ów plan miałby być dokładną konkretyzacją przyszłego życia jednostki 

– wystarczy bowiem, jeśli będzie miał charakter jedynie intuicyjny. Musi on jednak być 

wynikiem wewnętrznego procesu myślowego, w wyniku którego obywatele dochodzą 

do wniosku, które cele są dla nich najistotniejsze i jakie racjonalne działania są w stanie 

podjąć w celu ich osiągnięcia. Racjonalne w tym sensie, że nie będą one wymagały ani 

nadmiernego zaangażowania cennych zasobów (czasu, energii, czy pieniędzy) w 

stosunku do wagi i użyteczności założonego celu, ani nie będą nierealne w sensie 

umiejętności, zdolności jednostki. Taki opis idei dobra prowadzi wprost do wniosku, iż 

wszyscy uczestnicy publicznej dyskusji będą w stanie zaakceptować idee słuszności i 

sprawiedliwości, jeśli tylko ujmie się je na odpowiednio ogólnym poziomie, a zatem w 

oderwaniu od konkretnej sytuacji społecznej czy politycznej. Widać tutaj wyraźnie, iż 

koncepcja ta stanowi wsparcie idei sprawiedliwości jako bezstronności oraz 

nadrzędności słuszności, którym Rawls poświęcił Teorię sprawiedliwości. Państwo 

powinno dawać obywatelom możliwość realizacji ich potrzeb, a także powinno 

pozytywnie ustosunkowywać się do racjonalnych (rozsądnych i ograniczonych) 

roszczeń obywateli. Płaszczyzną porozumienia między obywatelami realizującymi swoje 

podstawowe dążenia prymarne potrzeby („dobra pierwotne” w ujęciu Rawlsa) jest 

właśnie koncepcja sprawiedliwości. Dochodzimy w tym punkcie do czegoś na kształt 

„błędnego koła” – uznanie idei sprawiedliwości wynika z prywatnych dążeń obywateli, 

które jednocześnie dają się ze sobą pogodzić dzięki tej samej koncepcji sprawiedliwości. 

Nieuchronnym jest w społeczeństwie demokratycznym, iż obywatele, mający prawo 

jako osoby wolne i równe do posiadania roszczeń do dóbr pierwotnych, będą wchodzić 

ze sobą w konflikty, ponieważ każdy z nich będzie dążył do maksymalizacji swoich 

korzyści, nawet kosztem interesów innych uczestników procesu decyzyjnego. Istotą 

koncepcji dóbr pierwotnych Rawlsa jest fakt, iż te obywatelskie dążenia nie mogą być 

                                                 
2 J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998, s. 248. 
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hierarchizowane – innymi słowy, dobra cenione przez jednostkę A nie mogą być uznane 

za mniej istotne od dóbr cenionych przez jednostkę B, ponieważ zarówno A, jak i B mają 

jednakowe, wynikające z ich statusu jako obywateli wyposażonych w pełnię praw, 

prawo do swoich roszczeń. Wydaje się, że ten dalece posunięty egalitaryzm prowadzić 

mógłby do impasu w procesie podejmowania decyzji przez jakąkolwiek zbiorowość 

polityczną. Wyjściem z niej jest koncepcja sprawiedliwości jako bezstronności – w 

wypadku podejmowania jakiejkolwiek decyzji wiążącej każda strona zaangażowana w 

proces decyzyjny zmuszona byłaby do rozszerzenia katalogu dóbr i interesów branych 

przez siebie pod uwagę, ponieważ nie mogłaby być pewna, jaką pozycję zajmie, gdy już 

opadnie „zasłona niewiedzy”. Tym samym strony wyzbyłyby się przywiązania tylko do 

własnych interesów. Rawls nie pozostaje obojętny na zagadnienie różnic między 

jednostkami i grupami społecznymi3, pisze jednak, że nie są one niesprawiedliwe, wręcz 

przeciwnie – ich nieuniknioność stanowi motor funkcjonowania koncepcji 

sprawiedliwości. Twierdzenie to odbiera legitymację społeczną wszelkim koncepcjom 

sprawiedliwości wyrównawczej jako nieistotnej dla procesu podejmowania decyzji, z 

czym jednak trudno się zgodzić. Sam Rawls prawdopodobnie wyczuwał zagrożenie 

wypływające z tak daleko posuniętej koncepcji, dlatego też w Liberalizmie politycznym 

złagodził ton swojej wypowiedzi, zastrzegając, że, ponieważ jego koncepcja 

sprawiedliwości odrzuca ideę maksymalizowania czy porównywania ogólnej 

pomyślności obywateli, ich udziały w dobrach pierwotnych nie odzwierciedlają 

oczekiwań jednostek co do pożądanego poziomu dobrostanu. Innymi słowy, w myśl tej 

koncepcji obywatele nigdy nie otrzymają stu procent pożądanych przez siebie udziałów 

w dobrach pierwotnych, ponieważ zawsze będą musieli wyrzec się ich części na rzecz 

innych obywateli. A zatem, choć koncepcja ta przynosi ogólne korzyści całości 

społeczeństwa, może być krzywdząca dla niektórych jednostek, w szczególności tych 

lepiej sytuowanych, zaś korzystna dla tych, którzy w warunkach funkcjonowania innej 

koncepcji sprawiedliwości nie mieliby możliwości większych udziałów w dobrach 

pierwotnych. Sama idea dóbr pierwotnych w ujęciu Rawlsa zawiera także coś, co on sam 

nazywa „społecznym podziałem odpowiedzialności” – ogół obywateli bierze bowiem na 

siebie odpowiedzialność za zapewnienie równości szans i sprawiedliwego udziału w 

                                                 
3 Podaje nawet ich katalog, wskazując na: różnice w zdolnościach i umiejętnościach moralnych i 
intelektualnych, różnice w zdolnościach i umiejętnościach fizycznych, różnice w koncepcjach dobra, 
przyjmowanych przez obywateli, a także różnice w gustach i preferencjach. Zob. J. Rawls, Liberalizm 
polityczny, s. 257. 
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dobrach pierwotnych wszystkim członkom zbiorowości, natomiast jednostki zgadzają 

się na weryfikację swoich dążeń w kontekście środków uniwersalnych i wspólnego 

dobra całego społeczeństwa. Można by powiedzieć, że jest to rodzaj umowy społecznej 

zawieranej między obywatelami jako jednostkami oraz między ogółem obywateli a 

samym sobą. W imię osiągnięcia maksymalnej efektywności procesów decyzyjnych oraz 

zapewnienia wszystkim równego statusu i udziału w rozdziale dóbr pierwotnych, 

jednostki są gotowe całkowicie zrezygnować z części swoich interesów i dążeń. Umowa 

ta wydaje się być neutralną w stosunku do poszczególnych obywateli (co jednak nie 

oznacza, że nie jest nacechowana aksjologicznie czy związana aktualnie przyjmowaną 

przez obywateli koncepcją cnoty politycznej). Powstaje tu jednak pytanie, co w 

przypadku czasowej zmienności owych dóbr? Może się bowiem zdarzyć, że preferencje 

ogółu społecznego ulegną zmianie lub że pewne pożądane stany rzeczy czy wartości 

przestaną być możliwe do osiągnięcia w nowych warunkach socjopolitycznych. Rawls 

nie odnosi się głębiej do kwestii, czy teoria sprawiedliwości pozostanie w stosunku do 

nich bezstronna, neutralna. 

Ostatnim zagadnieniem z zakresu teorii dobra, do jakiego odnosi się ten teoretyk 

liberalizmu, to kwestia dobra społeczeństwa politycznego. Jest ono najlepszym 

środkiem do osiągnięcia dobra grupy lub jednostki, jednak samo, w większości 

przypadków, nie stanowi dobra jako takiego. Społeczeństwo może być co najwyżej 

„dobrze urządzone”, jeśli spełnia pewne warunki – wszyscy jego członkowie popierają te 

same zasady sprawiedliwości; istnieje uzasadnione domniemanie, że jego instytucje 

publiczne czynią zadość tym zasadom; obywatele rozumieją zasady sprawiedliwości i 

potrafią je odnosić do swojej sytuacji życiowej w sposób racjonalny. Dobre natomiast 

jest umiejętne korzystanie z tak urządzonego społeczeństwa w celu osiągania dóbr 

pierwotnych. Jednocześnie społeczeństwo umacnia w obywatelach poczucie, że są oni 

uprawnieni do dążenia do owych dóbr w równym stopniu i w ramach swojej 

przyrodzonej wolności. Przyjmując, że jako jeden z rodzajów dóbr pierwotnych Rawls 

podawał owe przyrodzone prawa i wolności człowieka, można uznać, iż kolejny raz 

mamy tutaj do czynienia z myślowym błędnym kołem, mającym na celu uzasadnienie 

wcześniej przyjętej teorii, do której udowodnienia autor dąży. Konstruując owe błędne 

koła, Rawls odbiera czytelnikowi możliwość zanegowania teorii sprawiedliwości jako 

bezstronności, ponieważ niemożliwe jest zanegowanie któregokolwiek z elementów tej 
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koncepcji. Tym samym, dobrowolnie i świadomie odbiera jej, jakże ważny, pierwiastek 

falsyfikowalności. 

Teoria dobra według Rawlsa, choć początkowo interesująca, po dłuższej analizie 

okazuje się być jedynie instrumentem udowodnienia teorii sprawiedliwości jako 

bezstronności. Widać to szczególnie w Liberalizmie politycznym, w którym Rawls 

zaczyna przyjmować pozycję defensywną w stosunku do rozważań z wcześniejszej 

Teorii sprawiedliwości. Osobno ujęta jednak, teoria dóbr pierwotnych jest de facto nie do 

obronienia, ponieważ stanowi jedynie alternatywne nazewnictwo dla katalogu 

podstawowych praw i wolności obywatela oraz zestawu podstawowych potrzeb, jakie 

towarzyszą mu w życiu codziennym.  
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Aleksandra SZWAGRZYK 

 

Postmodernistyczne tropy? Próba nowego odczytania 

Balladyny Juliusza Słowackiego 

 

 W niniejszym artykule pragnę podjąć próbę pokazania, jak wiele cech pisarstwa 

postmodernistycznego można zlokalizować w Balladynie Juliusza Słowackiego. 

Dotychczasowe „postmodernizujące” odczytania Słowackiego odnoszą się zwykle do 

jego późniejszych tekstów, zwłaszcza tych powstałych po przełomie mistycznym (taką 

lekturę dzieł romantyka proponuje między innymi Magdalena Saganiak). Wydaje się 

jednak, że już napisana w 1834 roku Balladyna zapowiada pewne tendencje, które w 

kolejnych dziełach Słowackiego postawione zostaną z całą stanowczością. Świadczą o 

tym na przykład: przedstawienie kwestii podmiotowości, sposób prezentacji głównej 

bohaterki, użycie stylizacji i aluzji literackiej, mieszanie konwencji, a wreszcie – 

wykorzystanie ironii romantycznej. Magdalena Siwiec pisze: 

 
Same teksty Słowackiego są nowoczesne (szczególnie te, których poeta nie opublikował): 

rozproszone, fragmentaryczne, wielowariantowe, o zatartych granicach, nadpisywane, zmieniane, 
pozostające w ciągłym ruchu, uniemożliwiające jednoznaczną edycję i lekturę. […] jego utwory dają się 
analizować i interpretować za pomocą nowych metod badawczych czy mód lekturowych1. 

 

 Jak można sądzić, najbardziej bliskim współczesności, a w zasadzie 

postmodernistycznym zabiegiem, jest u Słowackiego ironia romantyczna, która 

zapowiada wprowadza różnopoziomowe strategie intertekstualne: 

 

Groteskowy świat Beniowskiego, świat zlepków, klisz, parodii cudzych i własnych tekstów oraz 
cudzych i własnych stylów nosi na sobie znamię wyczerpania. Już nie potrząsa nowości kwiatem, jest cały 
post-, jakby postromantyczny, a mówiąc ahistorycznie: postmodernistyczny2. 

 

 W dramacie Słowackiego istotna jest kwestia podmiotowości. Zdanie to na pozór 

wydawać się może pozbawione sensu z powodu trudności w ustaleniu ontologii 

podmiotu tekstu dramatycznego. Wydaje się jednak, że z każdego dzieła – nawet 

dramatycznego – zawsze wyłania się pewien podmiot, który w jakimś zakresie pokazuje, 
                                                 
1 M. Siwiec, Słowacki i nowoczesność, [w:] Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009, s. 110. 
2 M. Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, 
Warszawa 2009, s. 213. 
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kim jest autor. Podmiot może kształtować sam siebie, jego naczelnymi właściwościami 

są świadomość i działanie; z takim właśnie podmiotem mamy do czynienia w Balladynie. 

Autor konstruuje swój dramat korzystając z bogactwa cudzych tekstów, jest osobowo 

ironiczny, przede wszystkim tam, gdzie pojawia się na kartach tekstu, jak w Epilogu: 

 

Wawel: 
Ten, co w laurach chodzi, 
Autor niniejszej sztuki, słusznie wam opowie, 
Że odkąd nosi wieniec laurowy na głowie, 
Piorun weń nie uderzył3. 

  

 Podmiot posiada zatem podwójny status, z jednej strony jest postacią prawdziwą, 

z drugiej – fikcjonalną, jest więc podmiotem sylleptycznym. Owa podwójność podmiotu 

sprawia, że jest on tworem postmodernistycznym: 

 

Jako że sylleptyczny model podmiotowości nowoczesnej bliski jest postmodernizmowi, także 
dzieła ironii romantycznej Słowackiego zdają się mieć szczególnie wiele cech antycypujących tendencje 
literatury ponowoczesnej4. 

 

 Balladyna jest tekstem, który odsłania swoją teatralność, ma więc iluzoryczny 

charakter. Przedstawiony tam świat nie stanowi odwzorowania fragmentu 

rzeczywistości i historii, ale jest zlepkiem innych dzieł. Nieustannie zmieniają się 

konwencje, bohaterowie odnajdują się w sytuacjach dla siebie nietypowych, a co 

najistotniejsze, pojawia się zaświadczający o fikcjonalności dzieła Wawel5. 

 Jak już wspominałam, najważniejszym zabiegiem wykorzystywanym przez 

Słowackiego w dramacie jest ironia romantyczna. To właśnie ona sprawia, że tekst 

Balladyny nabiera „postmodernistycznego charakteru” i w pewnym sensie przypomina 

to, co dziś nazywamy intertekstualnością. Doktryna artystyczna, którą jest ironia 

romantyczna, wywodzi się z filozofii Friedricha Schlegla, służy podkreśleniu 

kreacjonistycznego aspektu dzieła literackiego, twórcy zaś nadaje „autentycznie boską i 

                                                 
3 J. Słowacki, Balladyna, oprac. M. Inglot, Wrocław 1976, s. 231. 
4 M. Siwiec, dz. cyt., s. 135. 
5 „Zderzenie jednej konwencji z drugą stawia bohaterów w sytuacjach dla nich nietypowych (na przykład 
pasterz-Filon przed sądem, wiejski gbur spotykający wróżkę), demaskuje ich fikcyjność, iluzoryczność. 
Efekt ten podkreślony jest przez zamknięcie dramatu Epilogiem, odsłaniającym teatralność całego dzieła, 
w którym publiczność woła do dziejopisa Wawela: »…idź precz za kulisy…«” – tamże, dz. cyt., s. 140. 
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prawdziwie wolną postawę twórczą”6. W tym miejscu warto przytoczyć podsumowanie 

tez Schlegla na temat ironii: 

 

Ironia romantyczna jest sposobem tworzenia, który wykorzystuje dialektykę przeciwieństw lub 
formę paradoksu użytą dla przybliżenia lub określenia zasadniczej sprzeczności bytu rozdzielonego na 
idealne i realne. Sposób ten ujawnia się w dziele poprzez programowy dystans autora do jego kreacji, 
platanie wątków i postaci w celu obnażenia powikłań świata, wykorzystanie niepowagi i komizmu w celu 
deziluzji świata przedstawionego. Przybiera często postać „pisania o pisaniu”, a zgodnie z zasadą 
„permanentnej parabazy”, czyli wychylania się autora z dzieła, oznacza pozbawienie tego dzieła 
suwerenności7. 

 

Jednym z pierwszych praktyków ironii romantycznej był Ludwig Tieck, autor 

ironicznego dramatu Kot w butach. Włodzimierz Szturc zauważa, że „Tieck pojmował 

ironię także jako fantazyjną grę starymi tematami i formami literackimi”8, co nie 

pozostaje bez znaczenia dla twórczości Słowackiego. Agata Bielik-Robson zauważa, że 

ironia romantyczna jest także problemem ontologicznym. Wykorzystując ironię, autor 

staje się wolny, a jego dzieło (jako byt) – „metafizycznie niedookreślone”9. Z drugiej 

jednak strony istotne jest to, co dostrzegł Kierkegaard: 

 

Kierkegaard zauważył ironiczne (i tragiczne) oszustwo ironii popełnione na ironii romantycznej: 
ten bowiem, kto używa ironii romantycznej, identyfikuje się na chwilę  
z tym, co zaraz się rozpadnie, co zostanie zanegowane i obrócone w nicość. Kierkegaard dostrzegł, że 
ironia romantyczna jest oszustwem, ponieważ pokazuje prawdę tam, gdzie jej być nie może, natomiast 
odrzuca zainteresowanie prawdą tam, gdzie właśnie jest to możliwe10. 

 

Zatem, mimo że autor, który wykorzystuje ironię, jest wolny, to i przynależy do 

zanegowanego i samoniszczącego się świata. Szczęściem ironisty jest poczucie braku 

konieczności, jego dramatem zaś to, że „odczuwa pęknięcie bytu”11, zauważa 

niedoskonałość rzeczywistości. Równocześnie ironia świadczy o tym, iż jednostka jest 

świadoma tego, że posiada możliwości kreacyjne – poprzez dzieło może wyrażać swoją 

                                                 
6 Por.: „Ironia romantyczna to […] doktryna artystyczna powstała na gruncie filozofii Friedricha Schlegla 
podkreślającej kreacjonistyczny aspekt dzieła literackiego i przydającej jego twórcy autentycznie boską  
i prawdziwie wolną postawę twórczą” – W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice, poetyka, 
Warszawa 1992., s. 5. 
7 Tamże, s. 74-75. 
8 Tamże, s. 83. 
9 „Romantyzm […] przenosi problem ironii w sferę ontologiczną. Ironia przestaje być li tylko tropem, 
którego celem jest mówić co innego, niż ma się na myśli; staje się nieodłączną właściwością samego bytu, 
jego marginesem wolności i niedokończenia. Ironia ontologiczna staje się wówczas znakiem przygodności, 
niekonieczności, metafizycznego niedookreślenia bytu.” – A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja 
romantyczna i filozofia, Kraków 2004, s. 201. 
10 W. Szturc, dz. cyt., s. 96. 
11 „Ironia jest jakby bolesnym odczuwaniem pęknięcia bytu i wyrazem dramatu intelektu szukającego 
drogi ku prawdzie” – W. Szturc, dz. cyt., s. 79. 
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osobę, a wręcz stwarzać siebie. Jednostka taka zdaje sobie sprawę, że pisząc w inny 

sposób, korzystając z innego materiału, przetwarzając inne motywy czy konwencje, 

byłaby w pewnym sensie kimś zupełnie innym. Autor posiada dyspozycję 

weryfikowania stereotypów; podważając epokę, Słowacki tworzy w dziele własne „ja”. 

To właśnie takie kreowanie własnej osoby poprzez tekst tak bardzo zbliża Słowackiego 

do postmodernizmu. Saganiak pisze: 

 

Ironia jest znakiem samoświadomości jednostki, która pojęła, że może się sama tworzyć. 
Świadomość sztuczności świata jej wyobraźni i sfery jej twórczości jest tylko logicznym uzupełnieniem 
obranego i uświadomionego statusu podmiotowości twórczej, która wie, że mogłaby tworzyć inaczej i być 
wtedy jakby kimś innym12. 

 

Podobnie ironię pojmował Schlegel, czerpiąc z filozofii Fichtego. Zauważył, że 

poeta „szybuje”, unosi się nad rzeczywistością, którą stworzył w tekście, sam siebie 

kreuje. Autor odbija się w stworzonym dziele. Ironia w ten sposób staje się metodą 

otwarcia dzieła13. 

 Balladynę poprzedza apolog – list dedykacyjny do Zygmunta Krasińskiego, 

nazwanego tutaj „poetą ruin”. W liście tym Słowacki daje czytelnikom wskazówki 

dotyczące metody czytania dramatu. Pisze, że tekst charakteryzuje „ariostyczny 

uśmiech”14: 

 

Kochany Irydionie! ta powiastka o falach i harfiarzu zastąpi wszelką do Balladyny przemowę. 
Wychodzi na świat Balladyna z ariostycznym uśmiechem na twarzy, obdarzona wewnętrzną siłą urągania 
się z tłumu ludzkiego, z porządku i ładu, jakim się wszystko dzieje na świecie, z nieprzewidzianych 
owoców, które wydają drzewa ręką ludzi szczepione15. 

 

Słowacki implikuje w tej wypowiedzi, że konstruując dramat korzystał z cudzych 

tekstów, dokonał ich wyboru po to, aby ostatecznie przekształcić je w taki sposób, aby 

odpowiadały jego autorskim zamysłom. Autor kreuje świat z własnym systemem 

                                                 
12 M. Saganiak, dz. cyt., s. 201. 
13 „Słowo »szybowanie« miało oznaczać stan, w którym poeta wzlatuje nad stworzony przez siebie świat  
i jednocześnie sam siebie stwarza. Twórca jawi się więc jako refleksja swego dzieła, refleksja zdradliwa, 
bo może ona niszczyć dzieło, a nawet i sam akt niszczenia nazwać twórczością. Ironia jawi się więc jako 
metoda otwarcia dzieła” – W. Szturc, dz. cyt., s. 115. 
14 „A tymczasem w liście dedykacyjnym o uśmiechu mówi się jako o postawie mającej towarzyszyć 
czytelnikowi przy lekturze całego utworu. I jest to uśmiech bardzo jednoznacznie i wyraziście 
nacechowany – »ariostyczny«. W tej krótkiej przedmowie aż trzykrotnie wymieniono Ariosta jako patrona 
tak Balladyny jak i innych pokrewnych sztuk, które przyjdą po niej. A zatem przedmowa zapowiada nam: 
autor będzie igrał swoim tworzywem dramatycznym, traktując je z dystansu, z ironią, i takiej też postawy 
oczekuje od swojego czytelnika (czy widza)” – W. Weintraub, „Balladyna”, czyli zabawa w Szekspira, 
„Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 46. 
15 J. Słowacki, dz. cyt., s. 3. 
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wartości, dostrzega także przypadkowość ludzkiego losu. Ironia romantyczna splata się 

tutaj z uniwersalną, ponadliteracką kategorią ironii losu. Dramaturg odrzuca chaos 

materiałów, ale równocześnie pisząc w ironiczny sposób sam stwarza pewien chaos w 

dziele. Jest to jednak chaos, który autor kontroluje, co stanowi dowód na autorską 

dominację nad tekstem: 

 

Zdolność segregacji materiału, będąca już przecież jego interpretacją, miała służyć i temu, by  
odczuć owego ducha wolności zezwalającego dalej niż tylko kompilować różne źródła, ale i je 
przekształcać. Twórca odrzucił chaos materiału, ale uczynił tak właśnie dlatego, że na miejsce dawnego 
powoływał nowy. W refleksji nad tą stroną ironicznego procesu tworzenia najwybitniejszą próbą 
sformułowania stanowiska jest list do Zygmunta Krasińskiego stanowiący apolog do Balladyny. Czytany 
wraz z Epilogiem – stanowi wspaniałe ogarnięcie idei dominacji autora nad tworzonym dziełem16. 

 

 Iluzja dramatyczna zostaje zniszczona także przez wprowadzenie do tekstu 

Epilogu, w którym Wawel rozmawia z publicznością o tekście i mówi między innymi o 

autorze sztuki17. W Epilogu Wawel wymienia też pewną istotną właściwość dzieła 

literackiego, zauważa, że jest ono tylko próbą przedstawienia wycinka rzeczywistości. 

Autor, tworząc taki fragment, może nadać mu status całości, mimo że formalnie jest to 

tylko wycinek. Wawel mówi: 

 

Z ziarnka piasku dójść można do obrotu słońca, 
Zaciekając się w rzeczy wydarzonej jądrze. 
Królowa jak Salomon panowała mądrze, 
Więc musiała być mądrą, przy mądrości cnota18. 

  

I ta cecha ironii romantycznej sprawia, że Balladyna bliska jest tekstom 

postmodernistycznym; to, co subiektywne, posiada pozory obiektywności, zaś to, co 

fragmentaryczne – pozory pełni19. 

 Najważniejszym materiałem wykorzystanym przez Słowackiego są dramaty 

Szekspira. Romantyk w dramacie pokazuje, że na tyle doskonale opanował technikę 

                                                 
16 W. Szturc, dz. cyt., s. 142-143. 
17 Por.: W. Weintraub, dz. cyt., s. 47. 
18 J. Słowacki, dz. cyt., s. 230. 
19 „To wydaje się właśnie ironiczne, że romantyczny poeta przedstawia swój subiektywny świat jako 
obiektywny, swe marzenia i wyobrażenia jako mity, swoje mistrzostwo – jako boskie! Tworzy fragmenty, 
ale nadaje im rangę całości, powiada o potencjalnej pełni, dla której sam jest transcendentalnym 
odniesieniem, choć jednocześnie objawia się jako fragment wielkiego dzieła natury i sztuki. Jak 
subiektywność ma stwarzać pozory obiektywności, tak fragmentaryczność – pozory pełni. Tematem 
podstawowym dla ironii romantycznej jest zatem temat metody stwarzania owych pozorów, 
przeprowadzenia owej wąskiej drogi od zmyślenia ku prawdzie. Dla romantyka przejście tą ścieżką jest 
możliwie: to Wawel, dziejopis z Epilogu do Balladyny, powiada, iż „z ziarnka piasku dojść można do 
obrotów słońca”, dając jakby najkrótszą instrukcję wykorzystania ironii romantycznej” – W. Szturc, dz. 
cyt., s. 204-205. 



 
35 

angielskiego dramaturga, że może pozwolić sobie na swobodne jej przekształcanie  

i spoglądanie na nią przez filtr ironii romantycznej20. Takie przekształcenia także 

zbliżają autora Beniowskiego do technik postmodernistycznych. Przykładem twórczego 

podejścia do szekspirowskiego materiału może być parafraza słynnego cytatu z 

Ryszarda III. Balladyna w scenie V aktu IV mówi do Kostryna: „Świecy! – mój cały zamek 

za błysk świecy!”21. 

Oprócz nawiązań do Szekspira pojawiają się aluzje do baśni. Baśń rozumiem tutaj 

jako 

jeden z podstawowych gatunków epickich ludowej literatury; niewielkich rozmiarów utwór o 
treści fantastycznej, nasyconej cudownością związaną z wierzeniami magicznymi, ukazujący dzieje 
ludzkich bohaterów swobodnie przekraczających granice między światem poddanym motywacjom 
realistycznym a sferą działania sił nadnaturalnych22. 

 

W Balladynie baśń miesza się z tragizmem oraz komizmem. Weintraub uważa, że 

takie połączenie odkształciło wątek tragiczny, ale równocześnie sprawiło, iż tekst stał 

się „ironiczną antybaśnią”23. Antybaśń byłaby gatunkiem, który służy przekształceniu 

pewnej utartej konwencji w sposób twórczy. W pewnym sensie zapowiada to powstanie 

rozlicznych gatunków z przyrostkiem „anty-” na początku, z francuską antypowieścią na 

czele. Powieść taka odrzuca mimetyczne pojmowanie rzeczywistości i stawia na 

autotematyzm czy parodię. 

 Kolejnym gatunkiem, który pojawia się w utworze Słowackiego i zostaje 

przetworzony, jest romans gotycki. W pierwszej scenie aktu IV główna bohaterka 

opowiada fałszywą historię swojej rodziny i w ten sposób nobilituje swoje 

pochodzenie24: 

 

Balladyna: 
Ja? - o! wspomnienie! Wuj nielitościwy 
Wygnał mię z państwa, zagrabił dzielnicę; 
Przez niego bracia moi królewice 
Zamordowani25. 

 

                                                 
20 „W niemałej mierze jest Balladyna w założeniach autorskich wirtuozerskim popisem opanowania 
techniki szekspirowskiego dramatu. I jest też próbą przezwyciężenia zależności od teatru Szekspira – 
poprzez spojrzenie nań z dystansu, z »ariostycznym uśmiechem«” – W. Weintraub, dz. cyt., s. 49. 
21 J. Słowacki, dz. cyt., s. 186. 
22 J. Sławiński, Baśń, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. tegoż, Wrocław 2002, s. 61.  
23 W. Weintraub, dz. cyt., s. 60-61. 
24 Por.: M. Bizan, P. Hertz, Glosy do Balladyny, [w:] J. Słowacki, Balladyna, Warszawa 1970, s. 451. 
25 J. Słowacki, dz. cyt., s. 157. 
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Istotne są również nawiązania do ballad – już sam tytuł dzieła jest 

„podstawowym sygnałem »literackości«” tekstu26. Ballada to gatunek epicko-liryczny z 

elementami dramatycznymi, który opowiada o niezwykłych wydarzeniach legendarnych 

lub historycznych27. Imię głównej bohaterki, stanowiące tytuł dramatu, zapowiada, że 

czytelnik zetknie się z „literaturą podniesioną do drugiej potęgi”28. 

 Słowacki wykorzystywał nie tylko utarte konwencje gatunkowe, ale i 

poszczególne wątki i motywy literackie. Kluczowym wydaje się, rzecz jasna, motyw 

malin, zaczerpnięty z wiersza Aleksandra Chodźki Maliny. Liryk ten opublikowany został 

w petersburskim wydaniu Poezyj tego autora w roku 182929. Jedna ze zwrotek wiersza 

brzmi: 

 

Dwa im dzbanki daj, 
Niechaj idą w gaj, 
Która więcej malin zbierze, 
Tę za żonę pan wybierze, 

  Ta będzie panią30. 
 

 W dramacie Słowackiego można także dostrzec nawiązanie do konkretnych 

realizacji wzorca sielanki. Jednemu z bohaterów dramaturg nadaje imię Filon, 

zaczerpnięte z sielanki Franciszka Karpińskiego; sugeruje to grę z pewną konwencją. 

Nawet język Filona jest mową „sielankową”: 

 

Filon: 
z egzaltacją 
O! złote słońce! drzewa ukochane! 
O! ty strumieniu, który po kamykach 
Z płaczącym szumem toczysz fale śklane! 
Rozmiłowane w jęczących słowikach 
Róże wiosenne! z wami Filon skona! 
Bo Filon marzył los Endymijona, 
Marzył, że kiedyś po blasku miesiąca 
Biała bogini, różami wieńczona, 
Z niebios błękitnych przypłynie, i drżąca 
Czoło pochyli, a koralowemi 
Ustami usta moje rozpłomieni. 
Ach! tak marzyłem! Ale na tej ziemi 
Nie ma Dyjanny. Samotny uwiędnę 

                                                 
26 Por.: M. Inglot, Wstęp, [w:] J. Słowacki, Balladyna, oprac. M. Inglot, Wrocław 1976, s. XXXIII. 
27 Zob. J. Sławiński, Ballada, [w:] Słownik terminów literackich, s. 56. 
28 Por.: „Ochrzcić bohaterkę imieniem wywodzącym się od nazwy popularnego gatunku literackiego to 
znaczyło uprzedzić, że autor daje dzieło o założeniu czysto literackim, że będzie to jakaś literatura  
o literaturze, literatura podniesiona do drugiej potęgi” – K. Górski, dz. cyt., s. 70. 
29 M. Bizan, P. Hertz, dz. cyt., s. 269. 
30 A. Chodźko, Maliny, cyt. za: M. Bizan, P. Hertz, dz. cyt., s. 272. 
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Jako fijołek – albo kwiat jesieni31. 

 

Tutaj bohater jawi się jako postać cierpiąca, szlachetna, ale i oszukana przez los. 

Mieczysław Inglot zauważa: 

 

Filon jest […] pasterzem, bohaterem sielanki. Jako postać sielankowa i jako poeta-trubadur pełni 
w dramacie rolę postaci uskrzydlającej rzeczywistość i szukającej idei piękna. I w tym sensie przypomina 
takich literackich bohaterów jak szlachetny, cierpiący i wzgardzony Chryzostom z Don Kichota czy 
nieszczęśliwy Sylwiusz z komedii Jak się wam podoba, nie mówiąc już o rodzimym Filonie Karpińskiego32. 

 

 Jeszcze jedną ważną postacią, której kulturowy rodowód wydaje się jasny, jest 

Grabiec. Kochanek Balladyny to renesansowy błazen, postać ze świata 

skarnawalizowanego. Z jednej strony jest zwykłym chamem i prostakiem, z drugiej to 

jednak on jako jedyny bohater dramatu świadom jest nicości otaczającego go świata, 

widać to na uczcie, gdzie pojawia się w przebraniu „dzwonkowego króla”33. 

Te i inne aluzyjne i intertekstualne przekształcenia pełnią w Balladynie istotne 

funkcje. Konrad Górski wyróżnił trzy główne formy aluzji literackiej u Słowackiego: 

przetwarzającą kontynuację cudzego pomysłu, kształtowanie dzieła jako dokumentu 

polemiki literackiej z jakimś dziełem współczesnym oraz kształtowanie dzieła w celu 

wyzyskania nowych możliwości tkwiących w cudzych, a powszechnie znanych, 

utworach34. W Balladynie do czynienia mamy z trzecią z wyróżnionych przez badacza 

form. Wyżej wymienione gatunki, a nawet konkretne utwory, do których nawiązywał 

autor Fantazego, wskazują na to, że dramaturg odczytał na nowo cudze dzieła i twórczo 

je przetworzył. 

 Dotychczasowe rozważania stanowią egzemplifikację tezy, że Słowacki tworzył 

„literaturę do drugiej potęgi”, stając się w ten sposób – w jakiejś przynajmniej mierze – 

swego rodzaju patronem, a nawet prekursorem, pisarstwa postmodernistycznego. 

                                                 
31 J. Słowacki, dz. cyt., s. 20. 
32 M. Inglot, dz. cyt., s. L. 
33 „Renesansowy błazen, świadomy nicości świata? Czy prostak, którego los ośmiesza łaskę pańską, co na 
pstrym koniu jeździ, ale jeszcze bardziej człowieka, grającego role przerastające jego możliwości? Obie 
postawy mieściły się w tradycji kultury karnawału, głoszącej względność pojęć i rzeczy” – M. Inglot,  
dz. cyt., s. LIII. 
34 K. Górski, Słowacki jako poeta aluzji literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2, s. 370. 
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Anna KOŁOS 

 

Balladyna, czyli zabawa w teksty. Odczytanie 

ponowoczesne 

Balladyna stanowi zarówno w twórczości Słowackiego, jak i w polskiej literaturze 

romantycznej dzieło zwiastujące nowe jakości tekstowe, które swoiste apogeum 

osiągają w Beniowskim. Szczególna rola w tym procesie emancypacji spod wpływów 

rodzimego romantyzmu przypadła właśnie dramatowi historycznemu, o czym świadczy 

fragment listu do matki, w którym poeta pisał, iż tragedia „otworzyła [mu – przyp. A.K.] 

nową drogę, nowy kraj poetyczny, nietknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta 

biedna ziemia, bo idealny”1. Tak wyrażona intencja, leżąca u podstaw projektu 

Balladyny, skłania do refleksji nad istotnym zagadnieniem „rodzimości” i „europejskości” 

w twórczości Słowackiego. Jak twierdzi Alina Kowalczykowa: 

Granice Polski, zamazane na ówczesnej mapie Europy, także w jego [Słowackiego – przyp. A.K.] 
świadomości i utworach wydają się dość niestabilne. Gdy nie było wyraźnie wyznaczonego na mapie 
państwa polskiego, „ziemie polskie” mogły się w sercu i wyobraźni rozszerzać2. 

Co więcej, można sądzić, że w kontrze do rodzimej tradycji romantycznej i „tej 

biednej ziemi” rozszerzał w swojej wyobraźni granice Polski również w przeszłość. Jak 

podaje Julian Maślanka, we wstępnym rozdziale Le roi de Ladawa Słowacki w 1832 roku 

(dwa lata przed napisaniem Balladyny) miał stwierdzać: 

Polska jest dotąd dla pisarzy powieści historycznych nietkniętą kopalnią. Jej dzieje przedstawiają 
mało krwawych aktów: jest to pole, na którym powieściopisarz zbiera żniwo, gdy dla poety tragicznego 
pozostaje pokłosie3. 

„Nowa droga” Słowackiego jako autora Balladyny to z jednej strony – mówiąc w 

największym uproszczeniu – nawiązanie do „europejskiej” poetyki romantycznej, a z 

drugiej – eksplorowanie tematyki polskiej, jakiej dotąd rodzime pisarstwo nie znało, 

                                                 
1 Genewa, 18 grudnia 1834 r. [w:] J. Słowacki, Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski, t. 6: Listy do matki, 
oprac. Z. Krzyżanowska, Wrocław 1983, s. 184. 
2 A. Kowalczykowa, Słowacki europejski, [w:] Słowacki współczesny, red. M. Troszyński, Warszawa 1999, s. 
8.  
3 Fragment w tłumaczeniu Leopolda Staffa. Cyt. za: J. Maślanka, „Gorzkie dzieło” Słowackiego – Balladyna, 
[w:] Arcydzieła literatury polskiej: interpretacje, red. S. Grzeszczuk i A. Niewolak-Krzywda, t. 1, Rzeszów 
1987, s. 130. Zob. również komentarz do tej wypowiedzi Słowackiego: M. Kalinowska, Słowackiego greckie 
sny o Polsce, [w:] Juliusz Słowacki – poeta europejski, red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc i A. Ziołowicz, 
Kraków 2000, s. 24. 
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czyli – jak to określa Jarosław Maciejewski – „tendencja przekory w stosunku do 

uświęconej tradycją historii Polski”4. Co istotne, również w drugim aspekcie 

proklamowanego nowatorstwa można zasadnie twierdzić, iż wyobraźnię historyczną i 

baśniową autora ukształtowała twórczość zagranicznych romantyków. Z kolei 

idealność  „nowego kraju” Słowackiego, rozumiana jako odejście od empirycznego 

weryfikacjonizmu i odrzucenie w literaturze konwencji realistycznej przy jednoczesnym 

manifestowaniu oryginalnej sygnatury twórcy, naprowadza na trop refleksji 

metaliterackiej niemieckiego kręgu romantycznego. Warto pamiętać, że dla Fryderyka 

Schlegla prawdziwie ironiczna poezja romantyczna to eine wirklich transzendentale 

Buffonerie, „transcendentalna bufoneria” (Lyceums-Fragmente 42)5, która wyzwala eine 

absolute Synthesis absoluter Antithesen, „absolutną syntezę absolutnych antytez” 

(Athenäums-Fragmente 121)6, i kreuje idealną potencjalność fikcyjnego świata 

przedstawionego. Kluczem do niej jest zatem ironia romantyczna, na której tle 

ambiwalentnie zaznacza się rzekoma „nowość” projektu poetyckiego Słowackiego. Jeśli 

idealny kraj poety nazwać można było „nietkniętym ludzką stopą”, to tylko na gruncie 

polskiej twórczości. Z perspektywy romantyzmu europejskiego Słowacki wkraczał 

bowiem na trakt dość dobrze udeptany. Emancypacyjny projekt poety stanowił istotnie 

manifestacyjny gest dialogu z literaturą europejską, a wpisanie dramatu w koncepcję 

ironii romantycznej implikowało wieloaspektową intertekstualność dzieła. 

Powyższe sugestie interpretacyjne nie kłócą się naturalnie z dyktatem 

oryginalności twórcy, który wszak w romantyzmie nie był pojmowany jako tworzenie ex 

nihilo. W korespondencji Ludwiga Tiecka, autora Kota w butach, z Solgerem można 

wyczytać, iż poetę niepokoiła „zdolność zbyt łatwego wmyślania się we wszystkie cudze 

myśli i stany, tak że często zaciemnia […] to własne chwile i godziny, jak i własną 

osobowość…”7. Trudno o bardziej reprezentatywną wypowiedź dla koncepcji „lęku 

                                                 
4 J. Maciejewski, Balladyna czyli „świat przez pryzma przepuszczony”, [w:] Trzy szkice romantyczne. O 
Dziadach, Balladynie, Epilogu Pana Tadeusza, Poznań 1967, s. 179. Przy jednoczesnej inspiracji wzorcami 
ariostycznymi i szekspirowskimi autor opracowania zwraca szczególną uwagę na intencję 
„antylelewelowską”, która między innymi przejawia się w stworzeniu bohaterów o imionach Popiel III i 
Popiel IV, co miało nawiązywać polemicznie do pracy historycznej Lelewela, identyfikującej jedynie 
dwóch Popielów. Tym samym Słowacki ostentacyjnie akcentuje fikcyjność fabuły, której każe – jak 
stwierdza Maciejewski – „wyskakiwać z dawnej historii Polski na jakiś boczny tor”.  
5 F. Schlegel, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac., wstęp i komentarz M.P. Markowski, Kraków 2009, s. 14. 
6 Tamże, s. 64. 
7 Cyt. za: Z. Łempicki, Świat książek i świat rzeczywisty. Przyczynek do ujęcia istoty romantyzmu [w:] tegoż, 
Wybór pism, t. 1: Renesans, oświecenie romantyzm i inne studia z historii kultury, przedm. B. Suchodolski, 
oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1966, s. 348. 
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przez wpływem” Harolda Blooma8. Można zatem konstatować, iż literatura romantyczna 

stanowiła przestrzeń rozszczepianą szeregiem kontrastów: poeta creator tworzy dzieło, 

w którym – jak konstatuje A.W. Schlegel – treść będąca ekspresją indywidualności 

twórczej „z konieczności przybiera już istniejącą formę”9. Natomiast koncepcja ironii 

pozwala na – jak wyrażał się Solger – „diesen über allem schwebenden und 

vernichtenden Blick” („unoszące się ponad wszystkim i unicestwiające spojrzenie”)10, 

dzięki któremu z szeregu motywów czy form skądinąd już znanych tworzy się w 

syntezie absolutna idiomatyczność dzieła. 

W podsumowaniu części wstępnej trzeba zatem stwierdzić, że nadrzędna 

koncepcja ironii romantycznej pozwalała na stworzenie oryginalnego dzieła z niezwykle 

rozbudowaną warstwą intertekstualną, co antycypowało szereg problemów fabularnych 

i narracyjnych, które z powodzeniem można łączyć z teorią nowoczesnej i 

ponowoczesnej literatury. Celem niniejszego szkicu jest propozycja uporządkowania 

wpływów i zależności, które budują dialogiczność Balladyny, z zastrzeżeniem, iż 

przedstawiana klasyfikacja nie rości sobie żadnych pretensji ani do wyczerpania tematu, 

ani do normatywizacji określonego ujęcia tej problematyki. 

Koncepcja dramatu 

Pierwszym krokiem na drodze do umieszczenia Balladyny w kręgu europejskich 

prądów romantycznych powinno być zarysowanie stosunku poezji do historii, 

stanowiącego aurę ideową dla kolejnych rozwiązań artystycznych w obrębie 

paradygmatycznych wyborów Słowackiego. Niezwykle ważnym źródłem znaczeń w tym 

kontekście okazuje się Epilog, w którym – oprócz oczywistej krytyki romantycznej 

historiografii – poeta dokonuje aktu parabazy wyrażonego w słowach: 

Autor niniejszej sztuki, słusznie wam opowie, 
Że odkąd nosi wieniec laurowy na głowie, 

Piorun weń nie uderzył11. 

Fragment ten stanowi parafrazę słów Byrona odnoszących się do Lodovica Ariosta. 

W pieśni IV Childe Harold’s Pilgrimage odnaleźć można strofę w całości poświęconą 

hołdowi dla autora Orlando furioso. Pada w niej stwierdzenie: 

                                                 
8 Zob. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002. 
9 A. W. Schlegel, Wykłady o literaturze pięknej i sztuce, przeł. M. Kurkowska [w:] Pisma teoretyczne 
niemieckich romantyków, oprac. T. Namowicz, Wrocław 2000, s. 231. 
10 Cyt. za: A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004, s. 197. 
11 J. Słowacki, Balladyna. Tragedia w pięciu aktach, posł. M. Bizan, Warszawa 1974, s. 139. 
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For the true laurel-wreath which Glory weaves  
Is of the tree no bolt of thunder cleaves12. 

Zrozumienie błyskotliwego konceptu Byrona wymaga przytoczenia całej strofy  

w przekładzie Jana Kasprowicza:  

Laur ze żelaza, położon na czole 
Biustu Ariosta, s t r ą c i ł  p i o r u n ; kryje  
Znak się widomy w niszczącym żywiole: 
Wawrzyn prawdziwy, jaki sława wije, 
Jest z drzewa, w który g r o m  n i e  b i j e  
Blichtr zatem marny kaził jego stronie  
Lecz niech wie człowiek, co przesądem żyje 
Że g r o m  u ś w i ę c a , więc też dzisiaj płonie  
Głowa wieszcza w podwójnej świętości koronie13. 

Można zaryzykować stwierdzenie, iż ten Byronowski passus sławiący Ariosta, 

który kilka wersów wcześniej został nazwany „The southern Scott, the minstrel who 

call'd forth / A new creation with his magic line”14, zapadł Słowackiemu głęboko w 

pamięć. W Beniowskim doliczyć można się co najmniej sześciu metafor, które wyzyskują 

semantyczny potencjał asocjacji poezji z błyskawicą, błyskiem czy gromem (u Byrona 

pole znaczeniowe tworzą hiponimy lightning, bolt i thunder). Słowacki pisze o rymach, 

które są „błyskawicami” (Pieśń I); o poecie, który skrzy się i błyska (Pieśń III); znów o 

rymie „błyskawicowym” (Pieśń V); strofie, z której „łyska błyskawica cicha” (Pieśń V) 

oraz słowie, co „jak piorun błyska” (Pieśń V). Najbardziej jednak znamienną metaforą, 

która – jak się wydaje – powinna definitywnie potwierdzać intencjonalność aluzji do 

Byrona, jest obraz ożywionego posągu upamiętniającego geniusz poezji Słowackiego, 

który to posąg15 „błyska skrami, / spogląda z góry na wszystkie języki, / lśni jak 

mozaika, śpiewa jak słowiki” (Pieśń II, w. 102–104). Dzięki temu porównaniu można 

zatem sądzić, iż zarówno w Balladynie, jak i w Beniowskim Słowacki w geście parabazy 

kreuje swój tekstowy obraz na wzór Ariosta recypowanego przez Byrona. 

Po ustaleniu tej zależności należy wskazać, jak wielkie znaczenie dla relacji między 

poezją a historią, która ustanawia pewną ramę ideową dla fabuły Balladyny, ma 

groteskowo-fantastyczne dziedzictwo włoskiego humanisty. Podziw romantyków dla 

                                                 
12 G. G. Byron, Childe Harold’s Pilgrimage, Canto Four, w. 364-365. 
13 G. G. Byron, Wędrówki Chajlda Harolda, [w:] tegoż, Wiersze, poematy, Wędrówki Chajlda Harolda, przeł.  
J. Kasprowicz, oprac. J. Żuławski, t. 1, Warszawa 1986, w. 361-369, s. 580-581. Podkr. – A.K. 
14 G. G. Byron, Childe Harold’s Pilgrimage: A romount, [w:] tegoż, The poetical works, London 1912, Canto 
Four, w. 357-358: „Scott południa, minstrel, który wyprowadził swoją magiczną linią nową kreację”. 
15 Por. u Byrona: Canto Four, w. 361: „lightning rent from Ariosto’s bust” – „błyskawica rzucona z popiersia 
Ariosta”. 



 
42 

Ariosta uzmysławia cytat z pism Schellinga, który uznawał go za „patrona ironicznej 

epiki romantycznej”16: 

Także Ariosto ukształtował swój materiał wedle swego widzimisię, domieszawszy do niego sporo 
refleksji i swawoli […] jego, żeby tak powiedzieć, szelmostwo […] luzuje neutralność, niezaangażowanie 

poety w epice. Zrobił się przez to panem swojego przedmiotu17.  

Niezwykle istotne jest również zawarte w Przedmowie do Cromwella zestawienie 

Victora Hugo, który we współczesnej poezji („la poésie moderne”) wymienia obok siebie 

„trois Homères bouffons: Arioste, en Italie; Cervantes, en Espagne; Rabelais, en 

France”18. „Błazeńscy Homerowie” to niezwykle trafne określenie poetów, którzy nie 

obawiają się ingerować w pozornie obiektywną historię swoją nieposkromioną inwencją 

ironii. Pomieszanie powagi i żartu, faktów historycznych z fikcyjnymi i groteskowo-

fantastycznymi, negacja iluzji literackości dzięki nieprzezroczystej konstrukcji narracji 

(w szczególności u Cervantesa) – to najważniejsze cechy „romantyczne” wskazanej 

trójki pisarzy, antycypujących fascynacje epoki Byrona. 

Autor Giaura podobnie zapatrywał się na „powinności” literatury wobec wierności 

historii. We wstępie do Childe Harold’s Pilgrimage, nawiązując do zarzutów krytyki, 

wspominał bowiem o „anachroniczności”19 swojego dzieła, przed którym to zarzutem 

nie próbował się uchylać, jak gdyby uznawał go za fakt tak nierozerwalnie związany z 

jego pisarstwem, że nie podlegał on nawet polemicznej apologii. Poemat Byrona to 

opowieść kształtująca romantyczne wyobrażenie pielgrzyma – zanurzona w materii 

średniowiecznej, na co wskazuje już sam tytuł głównego bohatera. Wyraz childe, w 

polskim tłumaczeniu przełożony literalnie, oznaczał bowiem tytuł najstarszego syna 

szlachcica, który jeszcze nie został zaprzysiężony na rycerza. 

Kolejną nicią wiążącą poetę z twórczością Ariosta była forma wersyfikacyjna 

zastosowana w poemacie, mianowicie oktawa spenserowska20, paralelna do włoskiego 

modelu ottava rima, który Byron określał jako „sanctioned by the practice of Ariosto”21. 

                                                 
16 Zob. M. Żmigrodzka, Etos ironii romantycznej – po polsku, [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace 
dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Wrocław 1986, s. 527. 
17 Cyt. za: W. Weintraub, Balladyna, czyli zabawa w Szekspira, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 48. 
18 V. Hugo, La préface de Cromwell (introduction, texte et notes), oprac. Maurice Souriau, Paris 1897, s. 211-
212: „trzech błazeńskich Homerów: Ariosto we Włoszech, Cervantes w Hiszpanii, Rabelais we Francji”. 
19 Zob. G. G. Byron, Childe Harold’s Pilgrimage, s. 120: „it has been stated, that, besides the anachronism, he 
[Harold – przyp. A.K.] is very unknightly…”; „zostało stwierdzone, że – poza anachronizmem – jest on 
[Harold] bardzo nierycerski…”. 
20 Na temat oktawy spenserowskiej w twórczości Słowackiego zob. m.in. J. Brzozowski, Notatki do ironii u 
Słowackiego, [w:] Słowacki współczesny, s. 39–40.  
21 G. G. Byron, dz. cyt., s. 120: „usankcjonowany przez praktykę Ariosta”.  
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Umieszczając swojego fikcyjnego bohatera („a child of imagination”22), w 

anachronicznym, niby-średniowiecznym świecie, do którego – podług wyobrażeń o 

rycerzach doby media aetas – nie pasowało nieomal dekadenckie usposobienie 

(„indifferent character”23), Byron zbliżał się do romantyzmu „błazeńskich Homerów”, 

mimo że w centrum jego uwagi leżała quasi-autobiograficzna indywidualność Harolda, a 

nie opowieść o historii. 

Niemniej jednak kontekst Wędrówek Byrona jest bardzo istotny dla prób 

usytuowania Balladyny w ciągu transformacji idei ariostycznych. Podobnie jak autor 

Giaura, Słowacki w prologu do dramatu dość tradycyjnie podejmuje motyw 

wyłuszczenia pewnych intencji odautorskich, a także próbuje chwytu wyprzedzania 

zarzutów krytyki w celu ich natychmiastowej dyskredytacji. Taką rolę pełni zdanie 

„niechaj tysiące anachronizmów przerazi śpiących w grobie historyków i kronikarzy”24, 

które dzięki użyciu hiperboli potęguje polemiczny wydźwięk przedmowy Byrona.  

Przewijające się przez prolog i epilog aluzje do twórczości Byrona i Ariosta tworzą 

zatem klamrę kompozycyjną spinającą nadrzędną ideę, która pozwala na wpisanie 

Balladyny w literacki ciąg inwencyjnego przetwarzania historii w poezję prawdziwie 

romantyczną25. 

Zabawa w Szekspira 

Nie ulega wątpliwości, że również Szekspir plasuje się blisko grupy autorów 

błaznujących historię, choć wpływ twórczości poety elżbietańskiego na Juliusza 

Słowackiego odnajdujemy w całym swoim bogactwie raczej w rysunku bohaterów 

dramatu i sytuacjach fabularnych. Na zapożyczenia Balladyny u Szekspira wskazywali 

już liczni badacze26, wśród których wymienić można Stanisława Windakiewicza27, 

Juliusza Kleinera28 i Wiktora Weintrauba, autora kanonicznego już w badaniach nad 

twórczością Słowackiego tekstu Balladyna, czyli zabawa w Szekspira. Podobnie jak o 

                                                 
22 Tamże: „dziecko wyobraźni”. 
23 Tamże: „zblazowany charakter”. 
24 Kochany poeto ruin! [list dedykacyjny], s. 5. 
25 Zob. również: E. Csató, Balladyna z ariostycznym uśmiechem, [w:] tegoż, Szkice o dramatach Słowackiego, 
Warszawa 1960, s. 65-118. 
26 Reprezentatywny przegląd różnych interpretacji Balladyny – od recepcji współczesnej Słowackiemu po 
drugą połowę XX wieku – przedstawił Henryk Markiewicz. Zob. H. Markiewicz, Metamorfozy Balladyny, 
„Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 47-86. 
27 S. Windakiewicz, Badania źródłowe nad twórczością Juliusza Słowackiego, Kraków 1910. 
28 Zob. m.in. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2: Od Balladyny do Lilli Wenedy, wstęp i oprac. 
J. Starnawski, Kraków 1999, s. 26-30.  
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Beniowskim pisał Treugutt, iż podobieństwa do Don Juana Byrona „nie trzeba było 

odkrywać, leżało na wierzchu”29, tak i nad genealogią postaci Balladyny nie trzeba się 

długo zastanawiać. Celem tej części artykułu nie jest zatem uzasadnianie tezy o 

zależności od Szekspira, lecz próba wyciągnięcia z niej nowych wniosków. 

Mówiąc o zapożyczeniu postaci i wątków fabularnych z dramaturgii Szekspira, 

warto wziąć pod rozwagę kategorię odmimetycznienia. Jeśli literatura romantyczna 

miała zawieszać zwierciadlane, dziś powiedzielibyśmy, Stendhalowskie odbicie 

rzeczywistości empirycznej, na co wskazuje refleksja choćby braci Schleglów i kręgu 

niemieckiego, to konstrukcję fabularną Balladyny można by rozumieć jako sposób na 

negację mimesis. Wszyscy bohaterowie dramatu są bowiem zaczerpnięci z literatury i 

zrekontekstualizowani w nowym świecie przedstawionym, a ich status ontologiczny jest 

par excellence tekstowy, podwójnie zakodowany. Ponadto, co niezwykle istotne, 

podobieństwo każdej z szekspirowskich postaci u Słowackiego nie ogranicza się jedynie 

do zależności od jednego bohatera dramatu angielskiego, lecz podobieństwo to 

rozszczepia się na kilka zbieżnych ujęć czerpanych z różnych utworów autora Burzy. 

Uzasadnienia wskazanej problematyki rekontekstualizacji czy odmimetycznienia szukać 

można w tekstach programowych romantyków. 

We fragmencie 108 z Lyceum Friedrich Schlegel stwierdzał, że ironia „budzi 

poczucie nierozwiązywalnego konfliktu między bezwarunkowym i uwarunkowanym, 

między niemożliwością i koniecznością pełnej komunikacji”30. W konstrukcji bohaterów 

dramatycznych, która uchyla mimetyczną motywację na rzecz literackiego zapożyczenia, 

te Schleglowskie napięcia stają się szczególnie uwypuklone. Migotliwość fabuły pozwala 

mówić o „transcedentalnej bufonerii”, a świat przedstawiony ulega zawieszeniu 

pomiędzy wszelkimi pojęciami kategoryzującymi. W słynnym 116 fragmencie Athenäum 

Schlegel pisał o poezji romantycznej: 

I tylko ona, wolna od wszelkich realnych czy idealnych interesów, potrafi najsnadniej unosić się na 
skrzydłach refleksji poetyckiej w środku między przedstawionym a przedstawiającym, potęgując tę 

refleksję i powielając w nieskończonym szeregu luster31. 

Świetna metaforycznie konstatacja Schlegla pozwala postrzegać bohaterów 

Balladyny jako konstrukcyjnie rozdartych między rolą „przedstawiającą” a 

„przedstawianiem”, między signifiant a signifié, pomiędzy najprostszym wymiarem 

                                                 
29 S. Treugutt, Beniowski. Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999, s. 11. 
30 F. Schlegel, Fragmenty, s. 27.  
31 Tamże, s. 61. 
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aktanta – by zdawkowo odwołać się do terminologii narratologicznej – a zachwianą 

tożsamością aktora, którą rozsadzają powinowactwa z szeregiem postaci Szekspira.  

Intuicje Schlegla dopełnić można współczesną teorią literacką, która proponuje 

trafną diagnozę poststrukturalistycznych konsekwencji problemów Balladyny, 

skupiających się na skomplikowaniu struktury i funkcji aktorów dramatu. 

Tożsamościowe zmultiplikowanie jaźni bohaterów Słowackiego można rozumieć w 

ramach koncepcji reifikacji postaci literackiej sformułowanej przez Bogumiłę 

Kaniewską32. Postać zdefiniowana jako indywidualny, antropocentryczny układ cech 

jakościowych zostaje tradycyjnie uznana za sposób artykulacji aspiracji poznawczych 

literatury. Kiedy jednak literatura współczesna programowo zaczyna powątpiewać w 

możliwości dydaktyczne czy mimetyczną zdolność słowa pisanego, główny nacisk 

problematyki twórczej zostaje położony na narrację. W korespondencji z 

postmodernistycznymi technikami pisarskimi postać literacka, pozbawiona odrębności 

antropomimetycznej i wymiaru personalnego, zostaje zredukowana do bycia 

estetycznym znakiem. Staje się bytem wyłącznie tekstowym i – jak to określa Kaniewska 

– „papierowym” czy „zachwaszczonym wzorcami literackimi”, „poddanym tyranii 

literackości”. Taka estetyzacja i odmimetycznienie postaci tworzy z niej – mówiąc 

słowami Ryszarda Koziołka – intertekstualną konfigurację 33. 

Określenie to świetnie odpowiada kondycji postaci Balladyny Słowackiego. Niech 

za przykład posłuży krótki passus dotyczący tytułowej bohaterki. Podmiotowość 

Balladyny realizuje się w poszczególnych wątkach dramatu w różnych funkcjach i w roli 

rozlicznych aktantów, a w każdej z nich odbija się echo pierwowzorów, powodując 

potęgowanie ironicznych efektów. Jako żądna władzy i korony królewskiej żona Kirkora, 

naznaczona zbrodniczym piętnem na czole, nawiązuje do kreacji Lady Makbet, której 

dłonie nosiły ślady niewinnie przelanej krwi. Wizerunek bezwzględnej córki przywodzi 

na myśl Gonerylę i Regenę z Króla Leara, a kłamstwo na temat rzekomej ucieczki Aliny z 

Grabcem upodabnia Balladynę do Edmunda, który przed Gloucesterem oczerniał 

Edgara. Zabicie Gralona stanowi powtórzenie czynu Regeny, mordującej w pasji 

niewinnego sługę. Popadając w obłęd w czasie uczty, Balladyna odwzorowuje natomiast 

zarówno Makbeta oszalałego widokiem ducha Banka, jak i Klaudiusza, który nie 

                                                 
32 B. Kaniewska, Postać literacka w estetycznym uniwersum, [w:] Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w 
literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999, s. 77-89. 
33 Zob. R. Koziołek, Co to jest Z.? Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej: Parnickiego I u możnych 
dziwny, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 1, s. 102. 
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wytrzymuje psychicznie aluzji przedstawienia wyreżyserowanego przez Hamleta. 

Rywalizację z siostrą o względy Kirkora wiąże natomiast nić pokrewieństwa ze sporem 

córek Leara, jak również z sytuacją miłosnego impasu między Heleną i Hermią w Śnie 

nocy letniej. 

Podobnych ciągów zależności w odniesieniu do każdej postaci można by utworzyć 

znacznie więcej, uzupełniając je o aneksy do kolejnych dramatów Szekspira. 

Najistotniejsze w tym punkcie jest jednak uchwycenie pęknięcia struktury postaci, 

którego potencjał semantyczny nie wyczerpuje się na poziomie „odgrywania roli” w 

fabule dzieła, lecz rozmywa się w kolejnych powtórzeniach rozszczepionej tożsamości, 

intertekstualnych echach – ulega estetyzacji i zreifikowaniu. Zarówno same postacie, jak 

i zdarzenia fabularne o podobnie migotliwym statusie pomnażają i potęgują piętrzące 

się znaczenia niczym w „nieskończonych ciągach zwierciadeł” – dokładnie tak, jak chciał 

tego od poezji romantycznej Friedrich Schlegel.  

Mimesis krytyczna 

Trzeci aspekt intertekstualności Balladyny najtrafniej określić można – według 

klasyfikacji Gerarda Genette’a – terminem metatekstualności, czyli komentowania w 

tekście innego tekstu, często w relacji krytycznej do niego34. Z tym zagadnieniem łączy 

się również pojęcie mimesis krytycznej Zofii Mitosek. Oznacza ono taki rodzaj 

naśladowania literackiego, który intencjonalnie dokonuje gestu imitacyjno-

parodystycznego35. Poetyka mimesis krytycznej obejmuje cytaty stylu i konwencji 

zarówno w celu polemicznym, jak i ludycznym. Potencjał wykorzystania tej strategii w 

tekstach romantycznych koreluje z przeświadczeniem Paula de Mana o romantycznym 

szaleństwie słów. W eseju Shelley disfigured autor pisał: 

[…] czytać to rozumieć, pytać, poznawać, zapominać, pozbawiać oblicza, powtarzać, innymi słowy – 
to niekończąca się prozopopeja […]. Żaden poziom wiedzy nie może położyć kresu temu szaleństwu 

słów36.  

Pogląd o niekończącej się prozopopei odpowiada wielu romantycznym dialogom, 

w których szaleństwo słów przekłada się na żonglowanie konwencjami i stylami, co 

sankcjonuje fundamentalną niemożliwość pogodzenia wizji rzeczywistości. Najlepszym 

                                                 
34 Stanisław Balbus nazywa Balladynę „swoistym ambiwalentnym, metaironicznym wariantem 
parastylizacyjnym reminiscencji stylistycznej”. Zob. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, s. 336. 
35Zob. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 126. 
36 Cyt. za: M.B. Fedewicz, Paul de Man o literaturze romantycznej, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 123. 
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przykładem takiej romantycznej idei jest tzw. spór o książki z IV części Dziadów, toczący 

się między Księdzem a Gustawem. W Balladynie natomiast można odnaleźć podobne 

spory, świadomie strywializowane i przedstawione w stylu buffo, jak chciałby tego 

Hugo. Z tej perspektywy warto przemyśleć niemożliwość porozumienia między Goplaną 

a Grabcem, Skierką a Chochlikiem, a wreszcie między Filonem a Pustelnikiem. 

Szczególny potencjał polemiczny metatekstualnego wykorzystania konwencji 

wypowiedzi widać właśnie w sporach o postać Goplany, w których wyraźnie rysuje się 

parodia języka ballad romantycznych, a bliższe analizy językowe mogą sugerować 

zapożyczenie słownika we wczesnych tekstach Mickiewicza. Goplana, której samo imię 

pochodzące od jeziora Gopła budzi skojarzenia z romantycznymi świteziankami, 

postrzega i jednocześnie opisuje świat w egzaltowanej „manierze” i w prostackim 

Grabcu odnajduje wymarzonego księcia. Kieruje się dyktatem emocjonalności i tego 

samego żąda od obiektu swojej feralnej miłości, co stanowi oczywiste nawiązanie do 

komicznego „romansu” Tytanii i Spodka ze Snu nocy letniej. Na wyznania „rusałki” 

Grabiec odpowiada: „Cóż to za dziewucha? / obcesowo zaczyna” (Balladyna, akt I, scena 

II, w. 225–226), dając jasno do zrozumienia, iż nie rozpoznaje w Goplanie tożsamości, 

która tworzy jej autodefinicję. Dzięki wyłączeniu Grabca z romantycznej konwencji 

doświadczania rzeczywistości, Słowackiemu udaje się wyeksponowanie sztuczności 

stylistyki i kolażu poetyk, z jakich czerpie Balladyna. Dramat fatalnego zauroczenia 

królowej jeziora jest ironiczną ilustracją „zgubnego nałogu czytania”37, którego ofiarą 

padli tacy bohaterowie literaccy jak Werter, Gustaw-Konrad czy Emma Bovary. 

W polemicznych wymianach zdań między rozpoetyzowanym Skierką a trzeźwym 

Chochlikiem podobnie odsłania się konflikt postaw wobec rzeczywistości, przełożony na 

antagonistyczne języki opisu, z których wyłania się ambiwalentny obraz Goplany, 

romantycznej rusałki i „jędzy”. 

Dialog między Filonem a Pustelnikiem jest natomiast w największym stopniu 

zakorzeniony w prototypach Szekspirowskich, o czym świadczy tekstowe podobieństwo 

lekko oszalałego pasterza do zakochanego w Febe Silviusa z Jak wam się podoba oraz 

Szalonego Tomka z Króla Leara. Sentymentalny Filon i tyrtejski Pustelnik reprezentują 

diametralnie odmienne sposoby „czytania” świata, absolutyzując z jednej strony 

rozegzaltowaną miłość, a z drugiej patetyczną waleczność. Ich polemiki doprowadzone 

zostają do ironicznego impasu, kiedy obaj adwersarze zarzucają sobie niepoczytalność. 

                                                 
37 P. Śniedziewski, W labiryncie „książek zbójeckich”, „Ruch Literacki” 2002, z. 6, s. 585.  
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Wpisując ten dialog w problematykę parodystycznej imitacji znamionującej mimesis 

krytyczną, można widzieć w nich infantylizację Mickiewiczowskiego „sporu o książki”.  

Zakończenie 

W podsumowaniu raz jeszcze należy podkreślić, iż wskazane trzy aspekty 

intertekstualnej struktury Balladyny: ogólnej koncepcji dramatu ironicznego, 

rekontekstualizowania elementów świata przedstawionego dramaturgii Szekspira, a 

wreszcie metatekstualnej mimesis krytycznej nie wyczerpują tematu, lecz – jak można 

sądzić – pozwalają na osadzenie poszczególnych realizacji twórczych w koherentnie 

potraktowanej strukturze semantycznej dzieła. Ponadto istotna zdaje się próba 

dowartościowania dramatu „ironicznie historycznego” Słowackiego, który nie doczekał 

się ciekawszych interpretacji z perspektywy dekonstrukcji poetyk i języków 

romantycznych czy kontrowersyjnej kwestii „ponowoczesnego” wymiaru pism autora38. 

Na tym polu zdecydowanie większą popularnością cieszy się Beniowski, o czym świadczy 

przede wszystkim przykład błyskotliwej książki Jarosława Marka Rymkiewicza, Juliusz 

Słowacki pyta o godzinę. Pojawia się w niej twierdzenie: 

Beniowski jest świadectwem kryzysu języka romantycznej poezji. Ironia romantyczna obraca się w 
poemacie przeciw romantycznemu językowi i ten język – przez ironię zakwestionowany – zostaje wzięty 
w cudzysłów i staje się niewiarygodny, a niekiedy i śmieszny. Jak ten wieszcz obok żyrafy39. 

Absolutyzacja fragmentarycznej i niespójnej narracji Beniowskiego w – skądinąd 

trafnej – diagnozie Rymkiewicza pozostawia w cieniu wielowymiarową ironię Balladyny, 

której metatekstualność wpisana jest w fabułę, dzięki czemu staje się mniej oczywista i 

ostentacyjna niż ironiczna dygresyjność późniejszego poematu Celem niniejszego szkicu 

było zatem przedstawienie Balladyny jako dramatu, którego intertekstualna struktura 

obejmuje co najmniej trzy płaszczyzny literackie i stanowi drugie, obok Beniowskiego, 

wybitne dzieło Słowackiego, ironizujące na temat możliwości romantycznej 

reprezentacji i przedstawiające aporię różnych odczytań świata wskutek kryzysu języka. 

                                                 
38 Balladyna nie pojawia się w szerszym kontekście w pracy zbiorowej Słowacki współczesny, a w 
szczególności zastanawia brak zainteresowania dramatem w ramach refleksji nad intertekstualnością 
Słowackiego dokonaną przez Rolfa Fiegutha czy „postmodernizmem” poety w analizach Magdaleny 
Saganiak.  
39 J. M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 1982, s. 37.  
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Dorota STACHOWSKA 

 

Schulzowskie pantha rei, czyli wariabilizm  

i szaleństwo metamorfozy 

 

Jednym z istotniejszych problemów interpretacyjnych w odniesieniu do prozy 

Brunona Schulza wydaje się oniryczność. Sztuka oniryczna to droga artysty do 

psychicznego wyzwolenia przez trawestację – działanie na materiale utajonych wizji, 

marzeń i pragnień zmierzające do kondensacji obrazu sennego i następnie poddanie go 

procesowi eksterioryzacji. Materiał oniryczny staje się tym samym podłożem 

autoanalizy, a w jej konsekwencji prowadzi do sprowadzenia aktu poznawczego – 

percepcji – do poziomu rzeczywistości halucynacyjnej. Słownik terminów literackich 

definiuje twórczość oniryczną jako operowanie snem w formie motywu lub jako zasadę 

kompozycyjną. Wyróżnia się cztery podstawowe formy występowania snu w literaturze: 

figury alegorycznej, motywacji wątków, struktury fabularnej oraz zapisu snu1. Oniryzm 

rozumieć należy przede wszystkim jako technikę sennego obrazowania, tj. kreowania 

rzeczywistości na wzór sennych imaginacji, rojeń, stanu hipnotycznego, letargu. Poetyka 

snu to modelowanie konstrukcji świata przedstawionego, absolutyzacja wyobraźni 

oparta na podporządkowywaniu sposobu obrazowania treści regułom snu.  

Twórczość oniryczna Schulza jest zapisem nowego realizmu – miejsca ścierania 

się jawy z nadrzeczywistością. Świat zostaje wzbogacony o nowy, oniryczny wymiar, 

budujący wrażenie fantastycznej dziwności. Produkty sennych imaginacji wypaczają 

banalną rzeczywistość, przez co z rozmachem zaciera się granica między tym, co realne, 

(prawdopodobne) a tym, co cudowne i paranormalne. Oniryzm opiera się na 

świadomym zerwaniu z realizmem, postrzeganym przez Schulza jako iluzoryczne 

kopiowanie rzeczywistości, na rzecz wyzwolonych mocy kreacyjnych opartych na 

zasadzie relatywizmu jawy i snu. Literatura zostaje uwolniona ze skostniałej funkcji 

mimetycznego obrazowania świata, gdyż jej zadaniem, w przekonaniu autora, jest 

prezentacja prawdziwej kreacji twórczej, możliwa dzięki wyzwoleniu wyobraźni. 

                                                 
1 Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 
1976, s. 326. 
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Dezintegracja onirycznego świata opiera się na inscenizacji nieustannych iluzji, 

dla przedstawienia których Schulz posługuje się różnorodnymi technikami 

obrazowania. Prezentowane obrazy cechuje nieprzystawalność do świata rzeczywistego, 

bowiem żadnego z nich nie da się przymierzyć do świata materialnego. Zgodnie z 

koncepcją Schulza nie ma ani przedmiotów, ani zjawisk martwych lub w jakikolwiek 

sposób ograniczonych. Nieokiełznana płodność wizji przynosi chociażby takie 

zestawienia słowne jak: ,,wodorosty jarzyn”, ,,twarze słoneczne, zadeptane stopami aż 

do niepoznaki”, ,,ozory mięsistej zieleni” (Sierpień2), ,,wycie pałub jarmarcznych”, 

,,pędzle włosów strzelające z brodawek” (Traktat o manekinach. Ciąg dalszy), ,,karakoni 

bieg”, ,,ciemny deszcz piegów”, ,,purchawka o podniecającej, animalnej woni”(Ulica 

Krokodyli), ,,noże krojące miodną miazgę dnia” czy ,,srebrne skiby korzennych 

pikanteryj” (Genialna epoka). Schulz za pomocą metafory materializuje to, co w 

rzeczywistości fizycznej nie istnieje, dokonując onirycznej konkretyzacji 

halucynacyjnych wizji. Schulz nie odtwarza świata w sposób konwencjonalny, stara się 

wydobyć sens przez mityzację – wywyższenie rzeczywistości. Zainteresowaniu autora 

nie podlega fizykalna powierzchnia świata, wręcz przeciwnie – fundamentalnym 

pragnieniem jest dotarcie do „matecznika”. Realizm wiąże się ściśle z postawą 

obserwatorską wobec świata, Schulzowski antyrealizm to postawa buntowniczej próby 

eksploracji marginaliów rzeczywistości. 

Prezentacja onirycznej przestrzeni ukierunkowana jest na niczym nieograniczone 

poszerzanie rzeczywistości, realizowane dzięki naznaczeniu materii heraklitejskim 

pantha rei, przez co możliwa jest metamorfoza wszystkiego we wszystko. Przeistaczanie 

zdaje się być niemalże przyrodzoną własnością istnienia, a produkty sennych imaginacji 

są wręcz skazane na nieustanną metamorfozę. Schulz w Mityzacji rzeczywistości stawia 

przed literaturą wyzwanie dotarcia do ,,matecznika’’, co możliwe jest między innymi 

przez rozciąganie materii w liczne przeobrażenia – niespotykane wcześniej warianty, 

transponujące skrywaną istotę bytu. Metamorficzność świata przedstawionego, możliwa 

dzięki swobodzie asocjacji, rozszerza pole semantyczne na skraj wieloznaczności, o tyle 

trudnych do interpretacji, że niejednokrotnie nieprzystających w żaden sposób do 

świata materialnego. Krążenie materii i jej empiryczna nieuchwytność pozwalają 

przypisać prozie Schulza typową, zdaniem K. Stępnik, dla konwencji onirycznej – 

                                                 
2 B. Schulz, Sierpień, [w:] tegoż, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław 1998. Wszystkie cytowane 
poniżej fragmenty opowiadań Schulza pochodzą z tego samego wydania. 
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plazmatyczność obrazów3. Wariabilizm rzeczywistości onirycznej potęguje poczucie 

niewyrażalności istnienia, przez co świat Schulza staje się jeszcze bardziej marginalny i 

niewypowiadalny. Oniryczny świat to machina immanentnego stawania się i degradacji, 

w takiej rzeczywistości nie ma mowy o stateczności i antycypacji zdarzeń. Prawa 

fizyczne zostają przełamane przez nieokiełznane szaleństwo metamorfozy, wariabilizm 

zalewa przestrzeń jawy zastygłą w sensy i wyobrażenia o sobie. Kategoria metamorfozy 

staje się w rękach autora korelatem metafory, bowiem pełni nie tylko analogiczne do 

niej funkcje, ale przede wszystkim umożliwia w swych przeobrażeniach jej pełną 

realizację. Rzeczywistość jawy nie jest zdolna do uniesienia ładunku niejednoznaczności, 

a transfiguracje przestrzeni wprowadzają do dzieła nowe perspektywy poznawcze. 

Metamorfoza otwiera szerokie możliwości eksploracyjne, dzięki którym świat 

onirycznych peregrynacji przypomina diabelski młyn kategorii i pojęć, a ich 

nieuchwytność stanowi jedną z głównych właściwości mechaniki snu. Szaleństwo 

metamorfozy umożliwia eksplorację świata w celu odnalezienia bytu pierwotnego – 

doświadczenia praojczyzny słowa, „metafizycznego jądra”. 

Niepewny status bytu, a co za tym idzie całej ludzkiej egzystencji, wpisuje się w 

kreację onirycznej panmaskarady. W świecie Schulza poczucie kryzysu zderza się z 

wszechobecną ironią rozgrywającą się na oczach czytelnika w postaci cyrkowej farsy. 

Proteuszowe kształty rozwijają się w smutny bilans wyczerpania kultury – 

schematycznej i skonwencjonalizowanej. Z drugiej strony metamorficzność odradza 

rzeczywistość, otwiera możliwości bujnego rozrostu. Wariabilizm ujmuje w kolejno 

przyjmowanych kształtach to, co pomija statecznie ukonstytuowany świat. 

Magmowatość onirycznej materii, zarówno w odniesieniu do świata materialnego, jak i 

statusu ludzkiego bytu, umożliwia prezentację tego, co nie jest uwzględnione w 

skonwencjonalizowanym świecie. Można zatem mówić o szeregu antagonistycznych 

funkcji fantastycznych przemian, o rozrastaniu i destrukcji, wzbogacaniu i degradacji, 

zniewoleniu i zachwycie. Tym samym metamorfoza wpisuje się w Schulzowską 

koncepcję ontyczną. Materia dla Schulza nie ma charakteru jednoznacznej substancji, co 

więcej, swoboda asocjacyjna sensu i słowa kreuje świat, dążąc do przywrócenia 

nieograniczonego potencjału semantycznego. Generatywność form podkreśla nie tylko 

równouprawnienie rzeczywistości jawy i snu, ale przede wszystkim analogiczny status 

ontyczny wszelkich ingrediencji świata przedstawionego – wyrównanie płaszczyzny 

                                                 
3 K. Stępnik, Filozofia metafory, Lublin 1988, s. 54. 
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przyrody nieożywionej, fauny i flory ze światem ludzi. Z całości takiej prezentacji 

wyłania się płynna rzeczywistość przedstawieniowa. 

W rzeczywistości onirycznej materia służy transponowaniu człowieka w 

nieznanych i niewyrażalnych wcześniej wcieleniach i kształtach. U Schulza jeden byt 

służy do reprezentacji drugiego, nad światem dominuje funkcja uniwersalnej 

demonstracji – materia ma odkrywać esencjonalność semantyczną drugiej: 

 

Zwierzęta! Cel nienasyconej ciekawości, egzemplifikacje zagadki życia, jakby stworzone po to, by 
człowiekowi pokazać człowieka, rozkładając jego bogactwo i komplikację na tysiąc kalejdoskopowych 
możliwości, każdą doprowadzona do jakiegoś paradoksalnego krańca, do jakiejś wybujałości pełnej 
charakteru (Nemrod, s. 50). 

 

Transgresja form otwiera metafizyczną perspektywę interpretacyjną – 

nierozwiązywalną sprzeczność wpisaną w ludzką egzystencję (zgodnie z porządkiem 

Schulzowskiego świata każde rodzące się istnienie paradoksalnie stanowi początek jego 

kresu i bodziec dla następnej metamorfozy). Wojciech Wyskiel wpisuje taką 

ontologiczną zależność w nurt problematyki alienacyjnej. Wzajemna prezentacja – 

„naświetlanie się bytów” – zdaniem badacza służy charakterystyce sytuacji 

egzystencjalnej człowieka4. Z takiego uporządkowania świata wyłania się proces 

występujących po sobie kolejnych wyróżnień, mianowicie: człowiek w pierwszym 

kontakcie z bytem stara się od niego odznaczać, stawiając swoje bycie nad myślenie, 

następnie dochodzi do nieustannej degradacji, człowiek jest zagrożony przez zatopienie 

w nicości lub stratę samego siebie, spod dyktatu której wyzwolenie przynosi 

metamorfoza5. Poddanie się sile fantasmagorycznych uniesień wprowadza bohaterów w 

stan pierwotnego zamętu i wywołuje degradację w niższe formy bytu. Symbolicznego 

regresu w niższe formy istnienia doświadcza Jakub, zmieniając się w kolejne wcielenia 

onirycznego bestiarium. Bohater zdaje się umierać na oczach czytelnika kilkakrotnie, 

jednakże unicestwienie nigdy nie zachodzi całkowicie. Mityzacja umożliwia ulokowanie 

Ojca na marginesie czasu, odracza wszystko, co miało miejsce w prawdziwej 

rzeczywistości, obdarzając go połowiczną egzystencją, stanem nieustannego stawania 

się i rozpadu. Quasi-naukowe, ptasie imperium Ojca pulsuje od pozaziemskiej energii 

powoływania do życia nowych form bytu. Potencjał demiurgiczny otwiera przed 
                                                 
4 Autor pojmuje metamorficzność Schulzowskiego świata jako wyraz sytuacji egzystencjalnej człowieka. 
Zwraca uwagę nie tyle na zmienność podporządkowaną oglądowi świata, ile na nieustanne uwikłanie w 
niebezpieczeństwo procesów alienacyjnych. 
5 W. Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacji w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980, s. 51-52. 
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onirycznym szarlatanem drogę do swobodnej demencji – heretycko wyrodnej i 

nieokiełznanej. 

Podobny mechanizm przeistaczania się towarzyszy Jakubowi zaplątanemu w 

karakonią inwazję. Rojowisko rozpanoszonych karakonów pochłania Ojca mocą 

najstraszliwszej z sił – siłą ludzkiej fascynacji. Ojciec zdaje się pęcznieć od skrajnie 

różnych napięć emocjonalnych – jednoczesnego wstrętu i zachwytu przygotowujących 

jego organizm do karakoniej inicjacji. Walka z owadzim rojowiskiem wplątuje go 

stopniowo w osobliwą przemianę; to, co budziło w nim wstręt, przekształca się we 

właściwości jego ludzkiej natury, a on sam przepoczwarza się w „bezgłowego kadłuba”. 

Ojciec jako jedyny z domowników pozbawiony jest odporności na wpływ pozaziemskich 

wibracji, zresztą zdaje się sam poddawać jej proteuszowemu działaniu. 

Przepoczwarzanie się w karakona zachodzi stopniowo, zdradzając w kolejnych fazach 

swoją nieodwracalną demoniczność: 

 
Zachowanie ojca zmieniło się. […] Widziałem go nieraz, jak w zamyśleniu oglądał własne ręce, 

badał konsystencję skóry, paznokci, na których występować zaczęły czarne plamy, błyszcząco czarne 
plamy, jak łuski karakona. […] Widziałem go późną nocą, w świetle świecy, stojącej na podłodze. Mój ojciec 
leżał na ziemi nagi, popstrzony czarnymi plamami totemu6, pokreślony liniami żeber, fantastycznym 
rysunkiem prześwięcającej na zewnątrz anatomii, leżał na czworakach, opętany fascynacja awersji, która 
go wciągała w głąb swych zawiłych dróg. Mój ojciec poruszał się wieloczłonowym skomplikowanym 
ruchem dziwnego rytuału, w którym ze zgrozą poznałem imitację ceremoniału karakoniego. […] 
Podobieństwo do karakona występowało z dniem każdym wyraźniej – mój ojciec zmieniał się w karakona 
(Karakony, s. 89). 

 

Jakub – natchniony herezjarcha – toczy nieudolny bój z karakonim rojem, nie 

przeczuwając, że zostanie wplątany w wir ich tandetnego świata. Tandeta, papierowość, 

kicz – właśnie w takie konotacje wchodzi karakonia symbolika, demaskując duchową 

nicość i wyjałowienie. 

Fantastyczne wizje, zgodnie z przesłaniem freudowskiej psychologii, zatajone w 

głębi świadomości, tylko czekają na moment eksterioryzacji, by wymajaczyć swoją treść 

w kolejnych somnambulicznych formach i niezliczonych metamorfozach. Wariabilizm 

onirycznych produktów to nic innego, jak wydźwignięty do poezji zatajony kapitał 

wyobraźni, obradzający w migotliwe deformacje i przeobrażenia. W dezorientujący 

charakter wpisują się także budowane zgodnie z porządkiem nieustannych przemian 

porównania, które, nie dając sprowadzić swojego obrazu do żadnej z form bytu 

                                                 
6 Kolejne wcielenia Jakuba stanowią odwrócenie sakralnej wartości figury totemicznej, gdyż degradacja 
wiąże oniryczny świat ze sferą profanum, a kolejne animalistyczne wcielenia Jakuba traktować można 
jako uosobienie mitycznego chaosu. 
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materialnie występującego w przyrodzie, tworzą aurę schizoidalnej animalistycznej 

rozwiązłości: „Jak wielka czarna gąsienica wyjechała luneta do oświetlonego sklepu – 

wieloczłonowy kadłub, ogromny papierowy karakon z imitacją dwóch latarń na 

przedzie” (Sanatorium pod Klepsydrą, s. 276).  

Szaleństwo metamorficznych przemian, kreacyjne żonglowanie onirycznym bestiarium 

w nieograniczonej dowolności, najpełniej obnaża architektura nocnych rojeń i 

peregrynacji, dla której zmienność immanentną właściwością: 

 

Adela […] całkiem oddana głębokiemu rytmowi snu, […] nie może nic poradzić, że przez ciało jej 
wędrują pluskwy, szeregi i kolumny pluskiew. Te lekkie i cienkie listki - kadłuby biegną przez nią tak 
delikatnie, że nie czuje najmniejszego muśnięcia. Są to płaskie torebki na krew, rude mieszki na krew, bez 
oczy i bez fizjonomii, i teraz maszerują całymi klanami, wielka wędrówka ludów podzielona na pokolenia i 
na rody. Biegną od nóg krociami, niezliczona promenada, coraz większe, tak wielkie jak ćmy, jak płaskie 
pugilaresy, jak wielkie czerwone wampiry bez głowy, lekkie i papierowe na nóżkach subtelniejszych od 
pajęczyny (Emeryt, s. 307). 

 

Wegetatywna płodność nadaje rzeczywistości onirycznej znamion enigmatycznego 

monumentalizmu nasyconego poczuciem zachwytu i narastającej grozy. Obrazy 

pasożytniczej roślinności ukazują chorobliwą witalność, niepohamowany demonizm 

samorództwa. Świat przedstawiony podporządkowany został eksplozji onirycznych 

ingrediencji, pasożytniczo obradzających się w poszczególnych składnikach materii. 

Rzeczywistość oniryczna zdaje się być w stanie nieustającego rozkwitu, rozwijana 

hiperbolicznie ujawnia rozszerzanie się materii do maksimum, z marginaliów którego 

wyrasta pasożytnicza bujność. Materia skażona jest nieskończona płodnością podsycaną 

paranormalną siłą życiową, uwalnia fermentację pragnień i grzesznych pokus, która 

motywuje do kreacji, nieskończonego formowania jednej materii w drugą. Substancja 

zdaje się zagęszczać w ferworze opętańczej płodności, obradzając w niezliczone 

możliwości. Oniryczny świat przelewa się „tysiącem słodkich okrąglizn i miękkości”. 

Materia wymajacza w swych rojeniach grzeszne manipulacje demiurga, a jej „lubieżna 

podatność, po kobiecemu plastyczna” stawia ją na czele najbezbronniejszych istot w 

świecie (Manekiny, s. 32-33). Fabuła zatraca swoje znaczenie, na piedestale stoi 

ontologiczny rozrost, plastyczna bujność materii. Technika obrazowania przyrody bliska 

jest ekspresjonistycznej „poetyce krzyku” – materia uchwycona zostaje w 

spazmatycznym uniesieniu, stanie nieustannego zgniatana w kleszczach chorobliwego 

rozrostu: „Z zetknięcia słońca i odrobiny wody gruntowej zaczyniała na tym kawałku 

ziemi zjadliwa substancja zielska, swarliwy odwar, jadowity derywat chlorofilu. Tam 
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warzył się ten febryczny ferment w słońcu i bujał w lekkie formacje listne, wielokrotne, 

ząbkowane i pomarszczone […]” (Martwy sezon, s. 250). 

Bujna wegetacja nie powstaje w wyniku alchemicznych pertraktacji, wręcz 

przeciwnie, odbywa się samorzutnie, zadziwiając wręcz naiwnym, bo nieprzystającym 

do ogromu rezultatu, charakterem procesu. Fermentacja zalewa świat dzięki zaledwie 

syntezie promieni słonecznych kroplami wody gruntowej. Uwydatnia się mityczna 

kosmogonia świata przedstawionego, zwrot ku energii solarnej. Świat obradza się w 

skomplikowane formy według prostych schematów, bujność jawi się jako powtarzający 

się proces zachodzący „według jednego wzoru, według utajonej w nich jedynej idei”. 

Proliferacja materii pociąga za sobą rozmnożenie metafory, iteracyjności zjawisk, 

kipiących w tekście szeregami peryfraz. Zgodnie z założeniem schulzowskiej ontologii, 

jedno znaczenie wręcz narasta na drugie, materia bulgocze jak wrząca magma, 

przelewając sensy w niewygasające procesy metaforyzujące – pączkowanie, bulgotanie, 

zalewanie, fermentację, z dominującą figurą pasożyta w tle. 

Bujność świata przedstawionego podkreśla geometryzacja przestrzeni, w której 

zygzaki, spirale, fantasmagoryczne esy-floresy zarysowują abstrakcyjną ornamentykę 

halucynacji i onirycznych wizji. Kompendium onirycznych deliriów stanowi Zarys 

ogólnej semantyki jesieni Jakuba. Z kart jego „porównawczej meteorologii” wyłania się 

wizja świata skazanego na pasożytnicze rozhukanie. Pasożytnicza narośl pochodzi z 

zatrucia inkarnującej się sztuki barokowej, której miazmaty rozgałęziają się w 

nieskończoność, wprowadzając w drganie „tkankę rzeczywistości’ jak w paroksyzmie 

„malarycznej febry”. Z nauk onirycznego demiurga wyłania się specyficzna aksjologia 

imaginacji, lokująca piękno na równi z chorobą, („dreszczem infekcji”), w czym można 

upatrywać nawet zapowiedzi rozkładu. Hiperplazja wraz z całym przyczółkiem swych 

nadproduktywnych form objawia majestat zapomnianej „republiki marzeń” – 

zepchniętej na drugi plan prasubstancji uwikłanej w borykające się z trucizną 

konwencjalizacji sensy. Piękno poddane procesowi magicznej destylacji nie może zaznać 

ekstazy doskonałości, inscenizując kolejne przedstawienia wykwitającej zewsząd 

materii zatacza się do hiperbolizującej projekcji swojego nadmiaru. Rzeczywistość 

przytłoczona niemożnością wyrażenia bogactwa treści formuje kształty pasożytniczej 

fatamorgany, nigdy niedającej dotrzeć „do żadnego sedna”. Świat zdaje się kapitulować 

wobec napuszenia materii samowolnie rozsypującej się w przestrzeni jak garść 

rzuconego confetti (Druga jesień, s. 238-241). 
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Oniryczne imponderabilia przybierają postać targanej szałem roślinności. 

Kwiecistość epitetów nasyca płaszczyznę przedstawieniową barokową wylewnością, nie 

jest to jednak fascynacja sielanką życia na łonie natury, wręcz przeciwnie – metaforyka 

florystyczna nasycona demonicznym fluidem rozrostu daleka jest od rustykalnej aury. 

Ten nietuzinkowy zielnik zarysowany przez Schulza nie zachwyca gatunkowym 

bogactwem; autor wielokrotnie uniwersalizuje kategorie „zieloności” i „zielska”, 

transponując je w tekst za pomocą operowania synekdochą. Schulz objawia fenomen 

pleniącej się, dzikiej i nieokiełznanej płodności, urastającej do rangi symbolu 

samorództwa. Prawa porządkujące świat przypominają prawidłowości schizoidalne, 

stan opiatycznego odurzenia. Integralnym punktem ich realizacji jest nadanie im 

charakteru infernalnego, żarłocznego bestiarium. Zoomorfizacja flory demonstruje 

kulminację erotycznego wzburzenia, istny orgiastyczny sabat czarownic: „Splatana 

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 polne” (Sierpień, s. 6). I dalej: 

 

Na tych barach ogrodu niechlujna, babska bujność sierpnia wyolbrzymiała w głuche zapadliska 
ogromnych łopuchów, rozpanoszyła się płatami włochatych blach listnych, wybujałymi ozorami mięsistej 
zieleni. Tam te wyłupiaste pałuby łopuchów wybałuszyły się, jak babska szeroko rozsiadłe, na wpół 
pożarte przez własne oszalałe spódnice. […] za tym matecznikiem lata, w którym rozrosła się głupota 
zidiociałych chwastów, było śmietnisko zarosłe dziko bodiakiem. Nikt nie wiedział, że tam właśnie 
odprawiał sierpień tego lata swoją wielką, pogańską orgię (Sierpień, s. 7). 

 

Nieposkromioną ekspansję wegetatywnej płodności cechuje ambiwalencja, która 

wychyla się spoza fascynacji bujnością materii. Produkty szaleńczej fermentacji konotują 

bowiem z leksemami o zabarwieniu je degradującymi – chwasty są „sparszywiałe”, 

„zidiociałe”, nie stanowią nic innego jak tylko „niechlujne zielsko”. Połączenie atmosfery 

orgiastycznego uniesienia z epitetami o zabarwieniu zdecydowanie pejoratywnym 

ukazuje fatalistyczny obraz schulzowskiego erotyzmu. 

Natura kobieca zostaje zdegradowana do pozycji rozbestwionego zwierzęcia, 

zdeterminowanego przez popęd seksualny i wrodzoną dążność do wybujałego rozrodu. 

Karykaturalne ujęcie demaskuje kobiecość, zrównując ją z niszczycielską siłą wżerającą 

się bestialsko w rzeczywistość. Materia naznaczona kobiecą fizjonomią wybucha pod 

siłą niebywałego seksualnego napięcia – „wzdyma”, „rozpycha się”, „panoszy” jak 

wygłodniałe zwierzę. Plaga samoródczej substancji wpisuje się w koncepcję 
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egzystencjalnej nieskończoności i niewyrażalności. Nie omija także kształtów topografii 

nocy wraz z jej mroczną paletą barw: 

 

Głucha, gęsta ciemność tłoczyła ziemię, cielska jej leżały zabite jak czarne, bezwładna bydlęta z 
wywalonymi ozorami, lejąc ślinę z bezsilnych pysków. […] Od zatrutych fermentów nowego dnia puchła 
ciemność, rosło, jak na drożdżach, fantastyczne jej ciasto, bujało w kształty obłędu, przelewało się przez 
wszystkie koryta i dzieże, kisło w pośpiechu, w panice, ażeby świt nie zaskoczył jej na rozpustnej 
płodności i nie przygwoździł na wieki tych wybujałości chorych, tych potwornych dzieci samorództwa, 
wyrosłych z cebrów chlebowych nocy, jak demony kapiące się parami w dziecinnych wanienkach (Noc 
lipcowa, s. 229). 

 

Metaforyczność umożliwia konstruowanie obrazów niezwykle odległych 

znaczeniowo – już samo kojarzenie fermentacji, samorództwa z materia nieożywioną 

stanowi o onirycznej proweniencji mechanizmów rządzących światem Schulza. 

Pasożytnicza flora dokonuje niszczycielskiej ekspansji w głąb miejskiej architektury, 

rekonstruując wegetatywną apokalipsę – upadek ludzkiej cywilizacji. Miasto zdaje się 

być bezbronne w obliczu „fanatycznej wegetacji”, nieudana kreacja ludzkich rąk, 

uwidaczniając autorską motywację antyurbanizmem. Świat stworzony przez człowieka 

nieustannie rozpada się, zostaje wchłonięty przez pasożytniczą chuć rozrodu. 

Fermentująca rzeczywistość obradza w efemeryczne formy, kalekie kształty, chorobliwą 

zwyrodniałość będącą profetyczną antycypacją zbliżającego się powszechnego rozkładu. 

Hiperplazja ujawnia się także w prezentacji architektury miasteczka – ono także nie 

potrafi obronić się przed siłą piętrzącej się fermentacji materii: 

 

Teraz na przykład podwórza toną w pokrzywach i chwastach, szopy i komórki krzywe i omszone 
zapadają po pachy w ogromne łopuchy spiętrzone aż po okapy gontowych dachów. Miasto stoi pod 
znakiem zielska, dzikiej, żarliwej, fanatycznej wegetacji, wystrzelającej tania i lichą zielenią, trująca, 
zjadliwą i pasożytniczą. To zielsko pali się zażegnięto słońce, tchawki liści dyszą płonącym chlorofilem –
armie pokrzyw, wybujałe i żarłoczne, pożerają kultury kwiatowe, wdzierają się do ogrodów, zarastają 
przez noc tylne ściany domów i stodół, plenią się w rowach przydrożnych (Republika marzeń, s. 342). 

 

Rozwiązła, żarliwa wegetatywność determinuje status przedstawianej 

rzeczywistości, wyolbrzymiając przy tym jej nieprzystawalność do realnego świata i po 

raz kolejny lokując oniryczną przestrzeń na marginesach rzeczywistości.
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Tomasz DALASIŃSKI 

 

„Krótki kurs archeologii pamięci”.  

Czas rekonstruowany jako element konstytuujący 

tożsamość bohatera Krótkiej historii pewnego żartu 

Stefana Chwina 

 

 Uzasadnienie zakładanej w temacie niniejszego artykułu tezy, iż immanentnie 

obecny w Krótkiej historii pewnego żartu czas rekonstruowany w znaczący sposób 

wpływa na proces autokonstrukcji tożsamości ontologicznej bohatera powieści, 

rozpocząć należy od dookreślenia dwóch zasadniczych dla tej tezy kwestii: statusu 

temporalnego bohatera powieści Chwina oraz definicji i sposobów uobecniania czasu 

rekonstruowanego w obrębie utworu. 

 Status temporalny bohatera powieści, czyli jego szeroko rozumiany „czas 

egzystencjalny”, ujmowany być może w trzech podstawowych aspektach: biologicznego 

czasu bohatera (tj. aktualnego okresu jego życia), fabularno-historycznego czasu utworu 

oraz czasu narracji dzieła. Stosunkowo łatwo ustalić każdy z wyżej wymienionych 

„rodzajów czasu” i to zarówno dzięki wewnątrztekstowej analizie odpowiednich figur 

semantycznych (przede wszystkim narratora), jak i za pomocą rozpatrywania postawy 

autorskiej Stefana Chwina jako postawy autobiograficznej (autobiograficzny wymiar 

powieści wydaje się w tym wypadku szczególnie pomocny). 

Krótka historia… Chwina, jak zauważył to już Jan Błoński w przedmowie do 

pierwszego wydania powieści, nosi znamiona wspomnienia, eseju i tradycyjnej powieści 

(„Ale nie dałbym nigdy tej zgody przeciw takim dociekaniom, jakim oddaje się Chwin w 

swoim wspomnieniu? eseju? powieści?”1); ma zatem charakter autobiograficznego eseju 

wspomnieniowego, przy czym, co warto zaznaczyć, nie jest to utwór sytuujący się w 

konwencji powieści autobiografizującej2. Powieść Chwina należy jednak z całą 

                                                 
1 J. Błoński, Słów parę…, [wstęp do:] S. Chwin, Krótka historia pewnego żartu, Kraków 1990, s. 5-6. 
2 „Powieść autobiografizującą” pojmuję tutaj zgodnie z koncepcją Jerzego Smulskiego, który 
autobiograficzność w prozie współczesnej traktuje jako „określoną postawę komunikacyjną nadawcy oraz 
projektowane przez tę postawę zachowania odbiorcy” (J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako 
strategia artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4, s. 86) i 
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pewnością do szeroko pojmowanej literatury intymistycznej, co więcej – realizuje 

założenia przetransponowanego w obręb tekstu fikcjonalnego paktu referencjalnego i 

autobiograficznego, zaproponowanego przez Philippe’a Lejeune’a3. W związku z 

powyższym trzeba zauważyć, że autobiograficzność jest w tej powieści potencjalnie 

obecna, a obecność ta wyraża się przede wszystkim poprzez zastosowaną przez Chwina 

technikę narracji quasi-pamiętnikarskiej, nota bene – sytuującej Krótką historię… na 

pograniczu beletrystyki oraz form para- i nieliterackich (stąd słusznie podkreślana 

przez Błońskiego eseistyczność tekstu Chwina). Rozważania na temat 

autobiograficzności utworu Chwina nie są zagadnieniami, którymi zajmuje się niniejszy 

test; jednak wnioski wypływające z traktowania Krótkiej historii… jako quasi-

pamiętnika4 umożliwiają dość dokładne ustalenie czasu fabularnego powieści. Czas 

fabuły Krótkiej historii… to lata pięćdziesiąte XX wieku, konkretnie – okolice lat 1952-

1955 (na co wskazywałby fakt budowy warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, 

eksponowany w trzeciej części dzieła). Czas narracji, zgodnie z założeniami narracji 

quasi-pamiętnikarskiej, musi być w takim wypadku czasem późniejszym w stosunku do 

czasu fabularnego; sam tekst nie pozwala na jego dokładne umiejscowienie, ale aspekt 

autobiograficzny powieści umożliwia zlokalizowanie czasu narracji – w przybliżeniu – 

na schyłek lat osiemdziesiątych XX stulecia. W podobny sposób ustalić można 

orientacyjny czas „biologiczny” bohatera Krótkiej historii… . Bohater – nieobdarzony 

imieniem i nazwiskiem chłopiec mieszkający wraz z rodzicami w Gdańsku – znajduje się, 

co wynika bezpośrednio z tekstu powieści oraz pośrednio z jego przestrzeni 

autobiograficznej, w okresie wczesnodziecięcym. Ten „wczesnodziecięcy” okres życia 

stanowi zarazem czas wielopoziomowego procesu dojrzewania i inicjacji bohatera w 

czas dziejowy, w czas historycznego „teraz” i historycznego „przedtem”. 

                                                                                                                                                         
ustala stałe wyznaczniki postawy i strategii autobiograficznej (tamże, s. 88-89). Rozpatrywana w 
perspektywie założeń Smulskiego Krótka historia… Stefana Chwina nie jest powieścią autobiografizującą. 
3 Zob. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, [w:] tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O 
autobiografii, przeł. W. Grajewski i in., red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 21-56. 
4 Używam tutaj terminu „quasi-pamiętnik” w celu odróżnienia Krótkiej historii pewnego żartu od typowego 
pamiętnika literackiego. O ile powieść Chwina spełnia zasadnicze warunki narracji pamiętnikarskiej 
(retrospektywność, odnarratorski dystans czasowy, połączenie elementów intymistycznych z poetyką 
faktu, tj. szczegółami informacyjno-historycznymi, ukazanie ewolucji postaw narratora, „konfabulacja” – 
świadome lub nieświadome uzupełnianie faktu obiektywnego za pomocą treści zorientowanej 
subiektywnie), o tyle w rzeczywistości sytuuje się w okolicach rozbudowanego wspomnienia (jako 
odmiany gatunkowej pamiętnika) z wyraźnym pierwiastkiem eseistycznym i kolażowym (liczne 
odwołania intertekstualne i intersemiotyczne). Termin „quasi-pamiętnik” wydaje się zatem tutaj 
terminem odpowiednim, choć należy wyraźnie odróżnić pole semantyczne członu „quasi-” od pola 
semantycznego członu „łże-”, wskazującego na intencjonalną kreację dzieła jako „fałszywego” dokumentu 
osobistego. 
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Drugi zaznaczony na wstępie szkicu problem analityczny – problem definicji 

czasu rekonstruowanego – wiąże się nierozłącznie z zaznaczonym przed momentem 

procesem inicjacyjnym bohatera Krótkiej historii… w dziejowość. Nietrudno stwierdzić, 

że bohater powieści Chwina doświadcza jednocześnie dwóch czasów historycznych: 

czasu „teraz” oraz czasu „przedtem”. Historyczne „teraz” staje się jego udziałem w 

sposób bezpośredni i pośredni, jak dzieje się to choćby w części Dotknięcie czerwieni 

(Sceny oliwskie z okolic Pałacu), gdzie abstrakcyjna budowa socjalizmu zostaje w tekście 

ukonkretniona za pomocą budowy Pałacu Kultury w Warszawie; „bezpośredni” widok 

makiety przyszłego Pałacu Kultury podczas gdańskiego pochodu splata się tutaj z 

różnorakimi „pośrednimi” relacjami o postępach w jego rzeczywistej budowie. Czas 

historycznego „teraz” to, jak się zdaje, temat wymagający osobnej (pogłębionej) analizy; 

nie zostanie on zatem w tym artykule dokładnie scharakteryzowany. Interesującym w 

Krótkiej historii… zjawiskiem jest natomiast ten drugi rodzaj czasu, określony mianem 

czasu historycznego „przedtem”. „Objawia się” on bohaterowi powieści w wielu 

odmiennych kontekstach i na wiele różnych sposobów. Ten czas, będący czasem 

minionym, jest dla bohatera-dziecka czasem specyficznym; nie jest to jego czas 

prywatny, czas „swój” (bohater bowiem nigdy nie znajdował się w tym czasie 

bezpośrednio), choć jednocześnie nie jest też dla niego czasem „obcym” (gdyż, będąc 

czasem przodków5 i poprzedników6, w świadomości bohatera podlega ustawicznym 

procesom interioryzacji i interpretacji). Taki rodzaj czasu, który nigdy nie był dla 

bohatera czasem teraźniejszym i prywatnym, a mimo tego stale zmusza do jego 

odkrywania, rekonstrukcji i oswajania, można nazwać „czasem rekonstruowanym”, 

zgodnie z postulatem Marka Adamca, który stwierdził, iż 

 

Niektóre opowiadania Pawła Huelle, Lida Aleksandra Jurewicza, wreszcie Krótka historia pewnego 
żartu Stefana Chwina – by poprzestać na najlepszych artystycznie realizacjach tego nurtu [nurtu 
„odkrywania własnych korzeni” – przyp. TD], to właśnie kolejne przykłady rekonstruowania przeszłości7. 

 

Aby jeszcze dokładniej ten rodzaj czasu dookreślić, można usytuować go w 

opozycji do proustowskiego „czasu utraconego”. U Chwina, podobnie jak u Prousta, 

istnieje „czas utracony”, tj. miniony, prywatny, były czas teraźniejszy, rozpatrywany i 

                                                 
5 Mianem „czasu przodków” określam tutaj czas przeszły rodziny bohatera Krótkiej historii… – przede 
wszystkim wileński czas Ojca i Wujka bohatera. 
6 Mianem „czasu poprzedników” określam czas byłych, niemieckich mieszkańców Gdańska. 
7 M. Adamiec, Mniej więcej dwa lata później, czyli literatura polska dzisiaj, [w:] tegoż, Bez namaszczenia. 
Książki i literatura polska, Lublin 1995, s. 50. 
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przywracany w perspektywie narratorskiej (w Krótkiej historii… występuje 

odnarratorskie przywracanie czasu własnego dzieciństwa, paralelne względem powieści 

Prousta, w której to kluczową rolę odgrywa „czas narratora, który jest czasem pamięci 

analogicznej, odtwarzającej [lub budującej] istotę doznawanej niegdyś przez bohatera 

rzeczywistości […]”8). Książka Chwina bowiem, podobnie jak W poszukiwaniu straconego 

czasu, jest pewną chroniczną nostalgią9, tj. permanentną tęsknotą za minionym czasem; 

mówi o tym zresztą sam Chwin w rozmowie z Czaplińskim i Śliwińskim: 

 

Przemysław Czapiński, Piotr Śliwiński: Jak doszło do napisania następnej Pana książki – 
autobiograficznej – Krótkiej historii pewnego żartu z 1991 roku? 

Stefan Chwin: Powodów było wiele […]. Zostałem sam w domu i nagle dopadło mnie moje 
dzieciństwo. Ujrzałem mój dom i Gdańsk z lat 50. Bardzo to było kuszące: wejść znowu w to wszystko, w 
tę plątaninę uczuć, i opisać rzeczy dawne z perspektywy przebytego Rubikonu czterdziestki. Stalinowskie 
jady, poniemieckie mieszkanie, mit Hitlera, dziecięca religijność, historia i życie prywatne. […]10. 

 

Ten „utracony” i „przywracany” przez narratora czas można – dla ułatwienia – 

nazwać czasem „proustowskim”. Jednakże w Krótkiej historii… do głosu dochodzi jeszcze 

inny czas miniony – taki czas, który zakończył się już przed narodzinami (vel: 

narodzinami świadomości) bohatera, a którego unaocznienie nie może odbywać się za 

pomocą sławnego proustowskiego „przywracania”, a jedynie – dzięki żmudnemu 

odkrywaniu i drobiazgowej, niemal archeologicznej, rekonstrukcji, dokonywanym na 

podstawie wskazówek pochodzących tylko i wyłącznie z obszaru zewnętrznego 

względem świadomości bohatera. Przemysław Czapliński zauważył, że w prozie lat 

dziewięćdziesiątych Proust powraca w dwóch typach nawiązań: jako sygnał konwencji 

lub jako „gadżet literatury nostalgicznej”11. Chwina teoretycznie łatwo zaliczyć do grupy 

pierwszej (w Krótkiej historii… odnaleźć można klasyczne wyznaczniki, wątki i chwyty 

tradycji proustowskiej – pamięć i jej mechanizmy, mimetyzm w narracji, 

skonwencjonalizowane opowieści temporalne). Ale w jego powieści, oprócz techniki 

„przywracania czasu z wnętrza świadomości narratora” (nawet poprzez detale 

zewnętrzne, jak choćby poprzez realno-fantastyczny obraz Pałacu Kultury, który może 

być traktowany jako aluzja do proustowskiej magdalenki), zastosowana została 

                                                 
8 J. Błoński, „Zbuduję moje dzieło na kształt katedry…”, [w:] tegoż, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic 
literacki o twórczości Prousta, Kraków 1985, s. 30. 
9 Termin P. Czaplińskiego – zob. tenże, Wznoszenie biografii, [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w 
prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001, s. 14. 
10 „Chcieliśmy, żeby literatura pozwalała sobie na więcej”. Rozmowa ze Stefanem Chwinem, [w:] P. 
Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Poznań 1999, s. 70. 
11 Zob. przypis 6. [do:] P. Czapliński Wznoszenie biografii, [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty…, op. cit., s. 15. 
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dodatkowo strategia „rekonstrukcji czasu narzucającego się od zewnątrz” i 

interioryzowanego przez świadomość bohatera. 

W tym momencie można już zadać pytanie o zaprezentowaną w Krótkiej historii… 

metodę rekonstrukcji zdefiniowanego wyżej czasu. Jak się wydaje, rekonstrukcja tego 

czasu odbywa się w sposób werbalny (za pomocą rodzinnych wspomnień i relacji o 

przeszłości oraz poprzez relacje intertekstualne – odwołania do elementów folkloru 

wileńskiego i cytatów literackich12) i niewerbalny (za pomocą świadectwa 

przedmiotów) oraz, na innej płaszczyźnie, w sposób eksplicytny (bezpośredni – 

wspomnienia i relacje) i implicytny (pośredni – piosenki, cytaty literackie, świadectwa 

rzeczy). Zestawienie tych metod w praktyce przedstawia się w sposób następujący 

(podaję najbardziej reprezentatywne passusy z Krótkiej historii…): 

 

1. Wspomnienia i relacje rodzinne (metoda eksplicytna) 

 

Bo Ojciec zaciągał. Może nie za bardzo wyraźnie, ale jednak, i Babcia nazywała go (kiedy nie słyszał) 
„Wilniuk”, bo zawsze czuła wyższość warszawskości nad kresami. Ale o Wilnie Ojciec mówił dokładnie 
tyle samo, co o Stalinie, to znaczy zupełnie nic.” (157)13. 

 

Trochę później dowiedziałem się, że wszystko mogło być inaczej: to znaczy i miejsce, i ja […]. Ojciec z 
Wujkiem „w ostatniej chwili” wsiedli do pociągu, który jechał „na Olsztyn”. Potem dowiedziałem się, że 
jechali bardzo długo, aż dojechali do Nowego Dworu. […] Chwila ta budziła mój lęk znacznie większy niż 
chwila, kiedy Ojciec z brązową teczką w dłoni wsiadał w Wilnie do pociągu, patrząc nieufnie w zachodnią 
zorzę płonącą pożegnalnie nad Zamkową Górą […]. (159-161) 

 
[…] tylko lśnienie księżyca wydobywa z ciemności kształty wież, domów i bram… . (260) 

 

                                                 
12 Teoretycznie w tym miejscu powinny zostać również zaznaczone obecne na kartach Krótkiej historii… 
odwołania intersemiotyczne, które stanowią oglądane przez bohatera fotografie, filmy etc. dotyczące II 
wojny światowej i okupacji niemieckiej. Jednak ten aspekt czasu rekonstruowanego nie zostanie w tym 
artykule bliżej sprecyzowany z dwóch powodów. Po pierwsze – ze względu na fakt, iż obraz czasu II wojny 
jest w powieści niezwykle złożony i wielowymiarowy; dostępne bohaterowi autentyczne relacje dotyczące 
tego czasu splatają się bowiem w Krótkiej historii… z propagandowymi, a zatem jednostronnymi i 
częstokroć zafałszowanymi, relacjami władzy socjalistycznej. Analiza tego aspektu czasu 
rekonstruowanego wymagałaby zatem konfrontacji obu rodzajów relacji, a także ustalenia ich wartości 
logicznej i ukazania metod manipulacji rzeczywistością przez propagandę PRL-u, co jest – jak się wydaje – 
tematem na odrębną rozprawę naukową. Po drugie – z przyczyny koncepcji niniejszego tekstu. 
Przyjmowana tutaj teoria konstrukcji tożsamości bohatera Krótkiej historii… obejmuje konstrukcję 
tożsamości „prywatnej” i „historycznej”, tj. świadomości jednostkowej, powiązanej ściśle ze świadomością 
dziejową. Rekonstrukcja czasu II wojny światowej wprowadza dodatkowo jeszcze jeden aspekt 
tożsamości (obecny także w dwóch wyżej wymienionych rodzajach tożsamości, ale nie wysuwający się w 
nich na plan pierwszy), mianowicie – tożsamość narodową. Konstruowanie tożsamości narodowej przez 
bohatera powieści Chwina to również zagadnienie niezwykle szerokie, domagające się dokładniejszego 
opracowania, dlatego też w tym artykule zostanie ono jedynie zasygnalizowane. 
13 Krótką historię… cytuję wg edycji: S. Chwin, Krótka historia pewnego żartu, Kraków 1990. Numery 
podane w nawiasach odpowiadają numerom stron z tego wydania.  
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2. Piosenki folkloru wileńskiego, cytaty literackie (metoda implicytna) 

 

Śpiewali z uwagą, starannie, niosąc na swoich głosach piosenkę o dziewczynie, która poznała 
cudzoziemca, była szczęśliwa i nic dobrego z tego nie wyszło. „Wilija naszych strumieni rodzica…” – głos 
Ojca drżał i widziałem oczyma duszy „Wiliję” […]”. (165) 

 

„Świeci gwiazda w morskiej toni, najpiękniejsza z gwiazd. Młody bosman na harmonii tęskną piosnkę 
gra…” – zaczynał Ojciec i po pierwszych taktach wyczekiwania dołączyła do mandoliny gitara, Wujek 
uderzał kciukiem w basową strunę i swoim niskim głosem podpierał drżący głos Ojca, Ciocia też zaczynała 
śpiewać […]. (166) 

 

Opowieści o „barkach nowogródzkiej góry” słuchałem z zaciekawieniem, bo była wzniosło ponura – 
ale i dość ładna. (171) 

 

„Coraz to ciemniej, wiatr północny chłodzi, na dole tuman, a miesiąc wysoko… I świat był na kształt 
gmachu sklepionego, a niebo na kształt sklepu ruchomego…”. Głos Ojca dziwnie łączył w sobie powagę z 
nastrojem żartu […]. (172) 

 

3. Świadectwa rzeczy (metoda implicytna) 

 

W naszej piwnicy […] można było podnieść mosiężną klapkę i wtedy błyskało okrągłe szkło 
wodomierza, w środku, pod szkiełkiem, migotała drobniutka podziałka biegnąca wokół zegara z czerwoną 
wskazówką zakończoną maleńkim półksiężycem i jeśli się poświeciło latarką, to można było odczytać też 
gotyckie cyfry oraz nazwę firmy, w której najważniejsze miejsce zajmowało słowo „wasser”. W 
przedpokoju zaś na czarnym gazomierzu lśniły odciśnięte w metalu gotyckie znaki. (34) 

 

[…] zobaczyłem wielkie upstrzone literami płachty gazety NSDAP naklejone na tynku jako podkład. 
(12) 

 

Ale najważniejsze było jednak samo dotknięcie palcami „złych liter” – o ostrych wstążeczkowatych 
kształtach, poprzycinanych ukośnie, wykutych tym razem delikatnie i zręcznie w popielatoszarym 
kamieniu. (16) 

 

I widziałem, jak wstają […], i idą po wilgotnym bruku, lśniącym od niedawnego deszczu, mijają 
cerkwie, tatarskie kościoły, drewniane bożnice i katedry […]. (260) 

 

Staranność ułożenia bruku na ulicy Armii Czerwonej, gładkość kostki islandzkiej na placyku przed 
Dworcem, ozdobność żeliwnych hydrantów i ciężkich pokryw z napisem „Kanalisation Danzig” […], 
doskonałość kształtu mosiężnych klamek, które naciskałem wchodząc z Mamą do domów obok starej 
pętli, kunszt w rzeźbieniu wygiętych poręczy w domach przy ulicy Grottgera […]. (81) 

 

Oczywiście, przykłady obecności czasu rekonstruowanego w Krótkiej historii… 

można by mnożyć; jednakże już zaprezentowany tutaj wybór cytatów pozwala na 

wyróżnienie podstawowych aspektów rekonstrukcji temporalnej. Wydaje się, że istnieją 

trzy takie elementarne, powiązane ze sobą siecią wielostronnych zależności, aspekty tej 
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rekonstrukcji, które określić można mianem rekonstrukcji temporalno-lokatywnej 

(topograficzne detale litewsko-wileńskie i gdańskie), rekonstrukcji temporalno-

reistycznej (elementy tzw. „estetyki życia codziennego”) oraz rekonstrukcji temporalno-

genealogicznej (szczegóły mające na celu odtworzenie prywatnej przeszłości rodzinnej). 

 Pierwszy z wymienionych wyżej aspektów rekonstrukcji czasu, nazwany 

„rekonstrukcją temporalno-lokatywną”, stanowi restytuowanie kształtu miejsc 

przeszłych (głównie litewskich), najczęściej „w rytmie onirycznego marzenia”14, czy też 

raczej – za pomocą wizji fantasmagoryczno-realistycznych. Miejsce, przede wszystkim 

miasto-Wilno, wciąż istnieje realnie, ale dla bohatera Krótkiej historii… jest miastem 

przeszłości, miastem jego Ojca, jemu bezpośrednio nieznanym, choć pojawiającym się w 

wielorakich odniesieniach i dlatego właśnie rekonstruowanym, a poprzez tę 

rekonstrukcję – uwewnętrznianym. Taka rekonstrukcja odbywa się często w porządku 

sakralnym15, a sakralizacja topograficzna staje się sakralizacją temporalną. Miniony czas 

zyskuje status sacrum, a jego rekonstrukcja – status hierofanii. Nieco inaczej rzecz 

wygląda w odniesieniu do odtwarzanej przez bohatera Chwina przeszłości Gdańska. 

Tutaj elementy niemieckiej historii miasta, te różnorakie detale architektoniczne i 

ornamentacyjne, prowadzą nie tyle do sakralizacji, ile do intymizacji i prywatyzacji 

miejsca. Gdańsk, oglądany przez pryzmat jego niemieckiej przeszłości, staje się 

„własnym” miejscem bohatera; ta „własność”, wyłaniająca się wprost z rekonstrukcji 

minionego czasu dziejowego, stanowi pogłębienie więzi natywistycznej, jaka już łączy 

bohatera z Gdańskiem. Można powiedzieć, iż rekonstrukcja temporalno-lokatywna, tj. 

rekonstrukcja czasu dawnego Gdańska i Wilna, w połączeniu z poznawaniem 

rzeczywistości gdańskiej hic et nunc, powodują podwójne ukonstytuowanie tożsamości 

bohatera Krótkiej historii…; po pierwsze – na płaszczyźnie dziejowej, gdzie dokonuje się 

ustalanie historycznej tożsamości bohatera i po drugie – na płaszczyźnie teraźniejszości, 

gdzie następuje konstrukcja jego tożsamości egzystencjalnej. 

 Takie podwójne konstruowanie tożsamości w stopniu jeszcze bardziej złożonym 

obserwować można w przypadku rekonstrukcji temporalno-reistycznej. Rzeczy16 w 

Krótkiej historii… stanowią pewne świadectwa przeszłości miejscowej, które przez swoją 

uporczywą i natarczywą obecność prowokują bohatera do permanentnego 

                                                 
14 A. Bagłajewski, Gdańskie miejsca, „Kresy” 1995, nr 2, s. 46. 
15 Zob. tamże. 
16 „Rzeczy” zajmują w prozie Chwina niezwykle istotne miejsce i pełnią w niej szereg rozmaitych funkcji. 
Wydaje się, że ze względu na to natężenie obecności i wielofunkcyjności rzeczy w twórczości Chwina 
znaczącą część prozy pisarza określić można mianem „prozy reistycznej”. 
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ustosunkowywania się do tej przeszłości. Desygnatami terminu „rzeczy” są tutaj przede 

wszystkim przedmioty życia codziennego gdańskich Niemców, o których tak mówił 

Chwin w wywiadzie udzielonym Aleksandrze Ubertowskiej: 

 

[…] niezwykle ważna była ta fascynacja kulturą materialną, która pozostała po niemieckich 
mieszkańcach Gdańska. Ja jej przez wiele lat nie dostrzegałem, dlatego, że ona była dla mnie jak powietrze, 
którym się oddycha. Odkryłem ją dopiero, kiedy Gdańsk zaczął się zmieniać, kiedy na Wybrzeżu rozlała się 
fala „socreal-budownictwa”17. 

 

 Ale oprócz elementów kultury materialnej pod pojęciem „rzeczy” kryją się jeszcze 

różnorodne elementy kultury duchowej, które można uogólnić do wspólnego miana 

„liter”18. Wszystkie wymienione wyżej fragmenty kultury materialnej i duchowej 

urastają w Krótkiej historii… (a jeszcze bardziej w Hanemannie) do rangi postaci 

literackich, których zadaniem jest przekazywanie informacji o powiązanych z nimi 

ludziach. W Krótkiej historii… rzeczy przekazują informacje o swoich wytwórcach, 

właścicielach etc., a zatem – o mieszkańcach dawnego Danzig. Taką sytuację zauważył 

zresztą sam Stefan Chwin: 

 

Wojciech Werochowski: Jakie miejsce w swoim powieściowym świecie wyznaczył Pan 
przedmiotom? […] Reczy nie jako tło i sceneria, lecz jako bohater literacki? 

Stefan Chwin: […] Ma Pan rację: w mojej powieści [Chwin ma tu na myśli Hanemanna, ale jego 
zdanie można z powodzeniem odnieść również do Krótkiej historii… – przyp. TD] przedmioty czasem 
poruszają się jakby same, chociaż na pierwszy rzut oka człowiek panuje nad nimi zupełnie. […] Opowieść 
o przedmiotach może mówić czasem więcej o ludziach, niż o rzeczach19. 

 

 Wydaje się oczywistością, że to odkrywanie przez bohatera przedmiotów 

rekonstruujących w jego umyśle przedwojenną historię Gdańska przypomina pewną 

metaforyczno-antropologiczno-egzystencjalną wędrówkę świadomości przez 

rzeczywistość minioną. Wędrówkę, która oprócz podłoża epistemologicznego 

charakteryzuje się głębokim podłożem aksjologicznym, a tym samym wpływa na 

kształtowanie się tożsamości ontologicznej bohatera Krótkiej historii… . Rzeczy w tej 

powieści, jak zauważyła Małgorzata Czermińska, „symbolizują napięcia między 

                                                 
17 Stefan Chwin: Mitologia gdańska. Ze St. Chwinem rozmawia A. Ubertowska, „Przegląd Polityczny” 1997, 
nr 33/34, s. 108. 
18 Pojęcie „litery” (Litery to tytuł jednego z rozdziałów Krótkiej historii…) traktuję tutaj metonimicznie, tj. 
jako określenie różnorodnych „mówiących znaków”, należących do odmiennych systemów semiotycznych 
(zatem zarówno faktycznych liter, jak i dzieł plastycznych, filmowych etc.); wspólnym polem 
znaczeniowym jest dla nich przynależność do szeroko pojętej kategorii „kultury duchowej”. 
19 Uroki wykorzenienia. O narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych pokusach ze Stefanem Chwinem 
rozmawia Wojciech Werochowski, „Tytuł” 1996, nr 3, s. 68-69. 
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przeszłością a teraźniejszością […]”20, a także – stanowią pewne medium poznania, na 

którego podstawie nadbudowana zostaje rekonstrukcja czasu minionego. Jak ujął to 

Mieczysław Orski, 

 

Opoką świata ludzkiego są rzeczy […]. Otrzymane w niezasłużonej spuściźnie eksponaty nasycone 
obcym zapachem lub nawet jego domysłem, czy najdrobniejsze bibeloty z obcojęzycznymi nadrukami 
naznaczone są piętnem czyjejś po-obecności, są skargą czyichś zniknięć […] droga do poznania wiedzie 
przez materię otoczenia […]21. 

 

Rzeczy zatem prowokują rekonstruowanie przeszłości, a tym samym sprawiają, 

że przeszłość wkracza w dziedzinę teraźniejszości, powodując możliwość poznania i 

waloryzacji minionego czasu historycznego. Bohater Krótkiej historii… poznaje i 

waloryzuje rzeczywistość na swój własny użytek, konkretnie – na użytek 

autokonstrukcji osobowości, na użytek wytworzenia prywatnego sposobu spojrzenia na 

rzeczywistość22. Co więcej, zaznaczony wyżej rytuał inicjacji bohatera Krótkiej historii… 

w dziejowość sprawia, że jego nieustannie kształtowana tożsamość jednostkowa, 

duchowa biografia, indywidualna psychosfera jest, właśnie dzięki świadectwom rzeczy, 

bez przerwy dopełniana tożsamością „ponadlokalną”, tj. ponadjednostkową 

świadomością historyczną. Innymi słowy – dopełnianie tożsamości ma miejsce dzięki 

przekraczaniu przez bohatera empirycznego czasu własnej świadomości za pomocą 

permanentnej rekonstrukcji temporalno-reistycznej. W tym momencie wypada 

zaznaczyć, że tak szeroko pojęty, „reistyczny” model autokonstrukcji tożsamości 

bohatera Krótkiej historii…, odpowiada w pełni procesowi kształtowania świadomości 

młodego Stefana Chwina. Pisarz podaje w swoim (nawiązującym w dużym stopniu do 

formy dziennika intymnego) dziele Kartki z dziennika: 

 

                                                 
20 M. Czermińska, Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie, „Akcent” 1993, nr 4, s. 80-81. 
21 M. Orski, W tonacji trenu, „Odra” 1996, nr 3, s. 113. 
22 Ten „prywatny sposób spojrzenia na rzeczywistość” rozumieć można zarówno jako indywidualny, 
jednostkowy stosunek bohatera do świata zewnętrznego, jak i jako kategorię opozycyjną względem 
„kolektywnej” wizji rzeczywistości, sugerowanej przez powojenną propagandę socjalistyczną. Sam Chwin 
potwierdza istnienie takiej opozycji, mówiąc: „Sekrety niemieckiego świata poznawałem nie tylko z 
opowieści rodziców czy filmowych kronik, lecz także osobiście – wędrując po niemieckich śladach, jakie w 
Gdańsku zostały” – Gdańska paleontologia. Ze Stefanem Chwinem, pisarzem, rozmawia Agata Koss, 
„Rzeczpospolita” 1997, nr 27, s. 14. Można założyć, że to „osobiste” poznawanie rzeczywistości 
niemieckiej, choć z konieczności niepełne, było dla młodego Stefana Chwina znacznie bardziej 
wartościowe, niż poznawanie tej rzeczywistości za pomocą propagandowych kronik filmowych, 
wyświetlanych w gdańskim kinie „Delfin”, gdzie „[…] Niemcy mieli zawsze [podkr. TD] paskudne twarze i 
mundury.” (Krótka historia…, s. 95). 
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[Po wojnie – przyp. TD] rzeczy poniemieckie w jednej chwili dawało się odróżnić od rzeczy 
polskich. […] Potem rzeczy poniemieckie, cudem ocalone z pożaru miasta, z wolna oddawały pole23. 

 

I w innym miejscu: 

 

Wszystko zaczęło się pewnego jesiennego wieczora, gdy w naszej piwnicy natrafiłem na ślady 
Niemców, którzy mieszkali tu przed nami […]. W piwnicy były stare albumy niemieckiego malarstwa 
(Caspar David Friedrich), które mnie zachwyciły (chociaż były czarno-białe), zeszyty nutowe z 
niemieckimi tekstami religijnych pieśni, drukowane gotykiem dzieła Schillera oprawne w ciemną skórkę, 
protestancka Biblia i masa innych rzeczy codziennego i odświętnego użytku, które Niemcy zostawili po 
sobie, uciekając z Gdańska24. 

 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że aspekty 

lokatywny i reistyczny rekonstrukcji temporalnej, to odkrywanie i waloryzacja 

minionego czasu (a przez to – zastanej, aktualnej rzeczywistości), konstruują tożsamość 

bohatera na zasadach pewnej automitografii lokatywno-reistycznej. Kreacja tej 

automitografii oznacza w Krótkiej historii… konstytuowanie prywatnego mitu 

rzeczywistości, uszeregowanie i zakorzenienie w świadomości wiedzy o czasie 

aktualnym i minionym, która to wiedza wpływa na rozwój „lokalnej” (jednostkowej) 

tożsamości bohatera. 

Omówione wyżej aspekty rekonstrukcji temporalnej stanowią zatem „szeroki” 

kontekst dla świadomości bohatera Krótkiej historii… . Nieco inaczej rzecz ma się z 

trzecim aspektem czasu rekonstruowanego, mianowicie – z rekonstrukcją 

genealogiczną. Przywoływane przez Ojca i Wujka bohatera fragmenty Grażyny 

Mickiewicza oraz elementy folkloru litewskiego świadczą bowiem w równym stopniu o 

idei dziejowości jako takiej (realizują założenia wzmiankowanej wyżej tożsamości 

„ponadlokalnej”, kontekstualnej w stosunku do „lokalnej” tożsamości człowieka), jak i o 

pewnej próbie poszukiwania (przez Ojca, Wujka i Ciotkę) oraz rekonstrukcji (przez 

samego bohatera) utraconego „ja” rodzinnego. Istnienie idei poszukiwania takiego 

utraconego „ja” podkreślał już Czapliński, który, mówiąc o „mitografii genealogicznej”25 

w prozie nostalgicznej lat dziewięćdziesiątych, miał na myśli właśnie takie wielostronne 

próby odnalezienia minionego „ja” w przeszłości rodzinnej. „Ja” rodzinne jest w 

przypadku Krótkiej historii… „ja” kresowym, dokładniej – „ja” wileńskim. Rzecz 

charakterystyczna – nie zostaje ono przez przymusowych wileńskich ekspatriantów na 

                                                 
23 S. Chwin, Kartki z dziennika, Gdańsk 2004, s. 82. 
24 Ibid., s. 241. 
25 Zob. P. Czapliński, Mapa, córka nostalgii, [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty…, s. 109. 
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kartach powieści zwerbalizowane w sposób bezpośredni; tęsknota za kresową 

przeszłością ujawnia się tutaj tylko i wyłącznie za pomocą aluzji literackich i 

folklorystycznych. Przyczyn tego stanu rzeczy trzeba szukać zapewne w niezależnej od 

polskich mieszkańców Wilna deprecjacji toposu Wileńszczyzny jako locus amoenus. Ta 

deprecjacja ma, rzecz jasna, związek z decyzjami podjętymi na konferencji w Jałcie. 

Postanowienia Wielkiej Trójki – szczególnie Stalina, o którym narrator Krótkiej historii… 

mówi ironicznie: „Autor krótkiego podpisu, zmieniającego moje położenie na mapie z 

błędnego na bardziej trafne, współtwórca biografii Ojca i Mamy, niewidzialny, a jednak 

obecny […]” (177) – sprawiły, że wileńscy Polacy zmuszeni zostali do opuszczenia 

rodzinnego miasta, a dawne Kresy-raj26 zamieniły się w Kresy-piekło, choć w pamięci 

wysiedlonych wciąż przypominały utraconą Arkadię. Frustrację z tego powodu 

pogłębiła zapewne ironia historyczna, polegająca na tym, że w Gdańsku, gdzie po 

opuszczeniu Litwy znalazła się rodzina bohatera Krótkiej historii…, 

 

[…] obok żelaznych sztachet ogródka jordanowskiego rozpoczynała się ulica o wspaniałej nazwie 
„Wajdeloty”. […] Ale wejść na ulicę Wajdeloty to był dopiero początek. Szedłeś sobie chodnikiem […] i już 
otwierała się przed tobą ulica Grażyny […], więc szliśmy […] – a to była już ulica Konrada Wallenroda […] i 
szliśmy dalej w stronę placyku obsadzonego kasztanami i docieraliśmy do ulicy Aldony […]. I tu, kiedy tak 
szliśmy sobie, zaczynały się trudne pytania. Jeśli los jest Losem, to dlaczego tak wszystko urządził? (174-
175) 

 

Zrozumienie tak dramatycznego „żartu” historycznego, a dodatkowo 

uświadomienie sobie ówczesnej sytuacji politycznej (stalinizm) sprawia, że nie może 

dziwić sytuacja dobrowolnego milczenia, jakie otaczało wileńską przeszłość rodziny 

bohatera powieści Chwina. Jest jednak faktem, że to „bezpośrednie milczenie” było 

niejednokrotnie przełamywane w sposób pośredni – i te właśnie momenty przełomu są 

świadectwami rekonstrukcji temporalno-genealogicznej, jakiej doświadczał bohater 

Krótkiej historii… . Była to oczywiście rekonstrukcja szczątkowa, fragmentaryczna i 

niepełna, jednakże bez wątpienia przyczyniła się ona do ukonstytuowania tożsamości 

ontologicznej potomka Polaków wysiedlonych z Wilna. Poszukiwanie przez bohatera 

powieści Chwina własnej biografii duchowej, które doprowadziło go aż do rozważań na 

temat hipotetycznych alternatyw dotyczących kolei życia „autora krótkiego podpisu” 

zmieniającego rzeczywistość, wytworzyło w nim przekonanie o pewnej zależności losów 

                                                 
26 Nie jest istotą tego artykułu weryfikacja zasadności tezy, iż określenie locus amoenus jest w stosunku do 
Wileńszczyzny rzeczywiście uprawnione. Choć z pewnego punktu widzenia teza ta wydaje się wątpliwa, 
na potrzeby tego tekstu przyjmuję jednak rozróżnienie Ukraina: locus horridus – Litwa: locus amoenus za 
faktycznie obowiązujące. 
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jednostkowych od Historii. Zależność ta objawiała się, co chyba najistotniejsze, w 

przeświadczeniu bohatera Krótkiej historii… o przypadkowości losu ludzkiego w jego 

konfrontacji z Historią, przypominającą bezduszną i ślepą siłę, decydującą w sposób 

niejasny i nieskoordynowany, często kapryśny i zmienny, o przyszłości, życiu i śmierci 

poszczególnych jednostek: 

 

A przecież wszystko mogło stać się inaczej, przecież naprawdę nic nie było przesądzone, otwarte 
morza i otwarte równiny czekały też na inne zdarzenia. Ten chłopiec [Józef Stalin – przyp. TD], pętający 
się po drodze, która wiła się po zboczu góry, a w dole widać było kopulasty szczyt ormiańskiego kościoła i 
białą wapienną wioskę, ten chłopiec mógł razem ze swoją matką trafić do wielkiego miasta nad zatoką 
albo do małego miasta nad rzeką, wijącą się u podnóża Zamkowej Góry – więc tak mogło się stać, nie było 
żadnego przymusu, a jednak tak się nie stało i oko w trójkącie patrzyło na zburzone miasta, patrzyło też 
na Pałac, na powolne rośnięcie Wieży i na złotą iglicę, która przebiła obłoki. (259) 

 

Rekonstrukcja temporalno-genealogiczna w Krótkiej historii… ustala zatem 

powiązania między prywatną biografią rodzinną bohatera powieści a „ponadlokalną” 

świadomością historyczną; to, co powszechne, nieustannie oddziałuje na to, co 

prywatne, dziejowość determinuje jednostkowość, jest z nią organicznie sprzężona. Ale 

mimo tego nie jest niemożliwe, jak się wydaje, wypreparowanie z Historii pewnej 

„genealogicznej” (w znaczeniu: rodzinnej, własnej) swoistości. Podobieństwo losów 

Ojca, Wujka i Ciotki bohatera Krótkiej historii… z losami innych wysiedlonych z Wilna 

Polaków, co więcej – z losami wysiedlonych in toto, w tym także ze zmuszonymi do 

opuszczenia Gdańska Niemcami – nie neguje możliwości ustalenia przez bohatera 

własnej, rodzinnej i indywidualnej, tożsamości, a także zakorzenienia się w 

rzeczywistości i interioryzacji tej rzeczywistości, tj. potraktowania jej jako elementu 

własnego. Taką alternatywę dopuszcza akceptacja przeszłości ze wszystkimi jej 

aspektami, akceptacja zjawisk historycznych i uznanie ich tylko za część tego, co buduje 

skomplikowaną ludzką świadomość. Pogodzenie się z rekonstruowaną przeszłością, na 

którą bohater powieści Chwina nie miał przecież wpływu, pozwala mu powiedzieć: „U 

nas, w Oliwie […]” (243), które to lapidarne stwierdzenie niesie w sobie bogaty ładunek 

semantyczny, a oznacza zarówno ukonstytuowanie siebie w danym miejscu i czasie, jak i 

usytuowanie siebie wobec innego miejsca i innego czasu. 

 Krótka historia… Stefana Chwina, będąc powieścią o „pewnym żarcie” 

historycznym, który doprowadził bohatera do określonej rzeczywistości hic et nunc, jest 

więc jednocześnie dziełem kodyfikującym pewien wzór tożsamości jednostkowej. 

Istotnym elementem tego wzoru jest rekonstruowana na wiele sposobów przeszłość. 
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Rekonstrukcja temporalna prowadzi w utworze Chwina do ustalenia samoświadomości 

bohatera, buduje jego tożsamość na równi z teraźniejszością, która przecież wywodzi się 

bezpośrednio z przeszłości. Jak pisał Błoński, 

 

Chwina fascynuje takie właśnie działanie – i przeżycie – historii. Czuje się kimś bardzo 
naznaczonym przez miejsce (Gdańsk) i przez epokę (lata pięćdziesiąte), kiedy się wychował. A nawet 
przez czas, który bezpośrednio poprzedził jego dzieciństwo, chociaż nie przeżył bezpośrednio tych 
entuzjazmów i przerażeń27. 

 

Można stwierdzić, że Krótka historia…, jakkolwiek w pierwszym planie jest 

typowym „wspomnieniowym esejem”, którego zasadniczą funkcją jest szeroko 

pojmowane „dawanie świadectwa”, w planie drugim przeobraża się w dzieło pełniące 

wyraźną funkcję dydaktyczno-inicjacyjną – ukazuje ono bowiem rytuał 

„wtajemniczenia” bohatera w skomplikowany mechanizm dziejów oraz proces 

zyskiwania przez niego świadomości prywatno-historycznej. Właśnie ten model 

dojrzewania, inicjacji, zyskiwania świadomości i ustalania tożsamości ontologicznej 

przez żmudne odtwarzanie czasu minionego jest, jak się wydaje, kluczowym 

zagadnieniem powieści Stefana Chwina. 

                                                 
27 J. Błoński, Słów parę…, s. 4. 
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 Łukasz GRAJEWSKI 

 

Funkcja bohaterów Marszu Polonia Jerzego Pilcha  

w perspektywie autobiografizmu 

 

Wybór Marszu Polonia Jerzego Pilcha jako przedmiotu analizy był 

nieprzypadkowy. Jest to powieść najmłodsza z całego literackiego dorobku tego pisarza, 

dorobku, który współtworzą utwory powieściowe, dramatyczne, opowiadania oraz 

felietony. Poza tymi ostatnimi stanowić one będą zatem kontekst twórczości, wobec 

którego Marsz Polonia sytuuje się z jednej strony jako kontynuacja postaw 

autobiograficznych, z drugiej zaś jako utwór w pewnej mierze dążący do przełamania 

hegemonii autobiografizmu. Owa antynomiczność uwidacznia się między innymi w 

konstrukcji bohatera-narratora oraz innych postaci Marszu Polonia. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że nie będziemy analizować wszystkich bohaterów tej powieści, 

skupimy się jedynie na tych, którzy są znaczący dla autobiograficznej perspektywy 

tekstu. 

Do zawarcia między autorem i czytelnikiem paktu autobiograficznego1 

przyczynia się kilka strukturalnych sygnałów, które Jerzy Smulski wymienia w artykule 

Autobiografizm jako postawa i jako strategia autobiograficzna2. Interesować nas tutaj 

będą sygnały postawy autobiograficznej jako elementy szczególnie warunkujące 

niefikcjocentryczny odbiór dzieł literackich. Warto przywołać w tym miejscu owe 

sygnały: 

 

1. Poetyka narracji (narracja pierwszoosobowa, narrator jako pisarz, „format duchowy” 

narratora). 

2. Sposób sformułowania tytułu, motto, dedykacja. 

3. Wzmianki autotematyczne. 

4. Stylizacja na dziennik lub pamiętnik. 

5. Temat sztuki i artysty. 

                                                 
1 Termin w znaczeniu podanym przez Philippe’a Lejeune’a. Zob. Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego 
paktu. O autobiografii, pod red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001. 
2 Zob. J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia autobiograficzna, [w:] tegoż, Twórczość 
narracyjna Stefana Otwinowskiego, Toruń 1993. 
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6. Konstrukcja biograficzna obejmująca okres dzieciństwa i młodości [głównego bohatera – przyp. 

Ł.G.]. 

7. Wprowadzenie współczesnych realiów i autentycznych postaci (elementy klucza 

personalnego). 

8. Aluzje do własnej twórczości, posłużenie się autocytatami i kryptoautocytatami. 

9. Perseweracyjny charakter pewnych motywów i wątków w całej twórczości danego pisarza3. 

 

Istotny będzie dla nas tutaj oczywiście sygnał pierwszy, poza nim również 

sygnały: drugi, siódmy i dziewiąty. Rzecz jasna, cała autobiograficzność Marszu Polonia 

współtworzona jest także przez sygnały inne, mają one jednak niewielki związek z 

funkcjami bohaterów tej powieści. Należy również podkreślić rolę kontekstu twórczości 

Jerzego Pilcha, który jest tu istotny z metodologicznego punktu widzenia – niektóre z 

sygnałów postawy autobiograficznej realizują się w przestrzeni intertekstualnej, 

oddziałują one zatem na takiego czytelnika, który zna przynajmniej większą część 

dorobku pisarskiego danego autora. Nie ogranicza się to tylko i wyłącznie do dwóch 

ostatnich sygnałów – „konstrukcja biograficzna obejmująca okres dzieciństwa i 

młodości” może zostać zrealizowana na przestrzeni kilku utworów, tworząc swego 

rodzaju „autobiografię rozproszoną”4. Marcin Wołk w Autobiografizmie i cykliczności 

przekonuje, że „praktycznie wszystkie wyodrębnione przez niego [Smulskiego – przyp. 

Ł.G.] sygnały pośrednio lub wprost wiążą autobiograficzność konkretnego dzieła z 

kontekstem innych tekstów tego samego autora […]”5. Zwraca on również uwagę na to, 

że owa intertekstualna zależność jest obligatoryjna tylko w wypadku dwóch ostatnich 

sygnałów – aluzji do własnej twórczości i powtarzalności motywów. 

Autobiograficzność współtworzyć mogą nie tylko persewerujące motywy i wątki, 

lecz także ci sami bohaterowie, którzy niezmiennie pojawiają się na kartach kolejnych 

utworów danego pisarza. Z grubsza ma to miejsce w odniesieniu do twórczości autora 

Innych rozkoszy – znajdziemy w niej bowiem powtarzający się niemal w każdym 

utworze zestaw tych samych typów postaci, które tworzą swoistą grupę rodzinno-

ewangelicką. Należeć do niej będą: sam narrator-bohater, jego rodzice, dziadkowie oraz 

dalsi członkowie rodziny, a także miejscowy weterynarz, pastor, inżynier itp. W 

poszczególnych dziełach Pilcha noszą oni najczęściej różne imiona, jednakże są to wciąż 

ci sami bohaterowie – świadczy o tym ich zachowanie, zwyczaje, pochodzenie, sposoby 

                                                 
3 Tamże, s. 141-142. 
4 Przykładem takiej „autobiografii rozproszonej” jest właśnie twórczość Jerzego Pilcha. 
5 M. Wołk, Autobiografizm i cykliczność, [w:] Cykl i powieść, pod red. K. Jakowskiej, Białystok 2004, s. 24. 
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przedstawiania, relacje, jakie panują między nimi oraz ich ogólna kondycja duchowa. 

Wyjątkiem nie jest tu narrator-bohater, którego jeśli nie we wszystkich, to przynajmniej 

w niektórych dziełach możemy utożsamić z samym autorem – Jerzym Pilchem. Zwraca 

zresztą na to uwagę Stanisław Gawliński: 

 

Może więc Jerzy Pilch wymyślać rozmaite Bawole i Granatowe Góry, lecz nie zdoła zapobiec temu, 
żeby interpretatorzy jego dzieł upatrywali ich pierwowzorów w najwyższym szczycie pasma Beskidu 
Śląskiego […]. Konfabulując na temat rozmaitych Gustawów, Jerzyków, Pawłów Kohoutków, Patryków 
Wojewodów nie powinien zapominać o naturalnej skłonności czytelników do identyfikowania owych 
postaci z ich kreatorem. […] jeszcze bardziej frapujące staje się dociekanie, czemu prawie wszyscy 
narratorowie-bohaterowie prozy Pilcha są pisarzami oraz pochodzą z miasta na południowym krańcu 
Polski. W dodatku noszą imiona Jerzyk albo Juruś, ich dziadkowie są naczelnikami poczty, w kuchni 
ogromnej jak grecki amfiteatr stoi stół nakryty niebieską ceratą, przy którym gromadzą się te same, co 
zawsze figury rodzinne plus weterynarz i pastor z pastorową6. 

 

Istotne to będzie także w odniesieniu do utworu szczególnie nas tutaj 

interesującego – Marszu Polonia. Znajdziemy w nim bowiem, poza narratorem-

bohaterem, postacie znane z poprzednich dzieł Jerzego Pilcha: jego babkę Zuzannę, 

dziadka Andrzeja, ojca – również Andrzeja, ponadto tzw. Sobowtóra Starego Kubicy, 

czyli drugiego dziadka7, a także Pawła Pilcha, czyli wujka narratora-bohatera (inna 

postać, Agnieszka Pilchowa, nie jest związana z kręgiem rodzinnym, narrator podkreśla 

przypadkowość zbieżności nazwisk). 

Pierwsza z tych postaci – babka Zuzanna – pojawia się kilkakrotnie we 

wspomnieniowych wizjach na tle Jarzębatej – góry, która wraz z Wisłą pod Cieszynem i 

okolicznymi terenami stanowiła jeden z elementów nostalgicznej przestrzeni 

bezpowrotnie utraconej młodości: 

 

Jest zimny koniec przedwojennego lata. Moja babka stromą ścieżką schodzi z Jarzębatej. Prawie 
całe popołudnie spędziła w wielkim murowanym domu jasnowidzącej Agnieszki Pilchowej. Od rana padał 
deszcz, teraz przestał, jest mokro i ślisko. Mimo to moja babka spieszy się, prawie biegnie.  

Taki obraz od miesięcy siedział mi w głowie. Pojawił się i nie znikał. Był tak dotkliwy i tak 
wyrazisty, że niekiedy mi się zdawało: znać go po mnie8. 
 

                                                 
6 S. Gawliński, Ewangelicy w prozie Jerzego Pilcha, [w:] tegoż, Metafory losu. O współczesnej literaturze 
polskiej, Kraków 2005, s. 116-117. 
7 Nie jest zresztą do końca jasne, czy dziadek Andrzej, który pojawia się wraz z babką Zuzanną w wizjach 
narratora, nie jest tą samą postacią, co Stary Kubica, z którym narrator-bohater rozmawia dopiero na 
bankiecie u Bezetznego. Nie jest to w tym miejscu jednak aż tak istotne, dla ścisłości możemy przyjąć, że są to 
dwaj różni bohaterowie. 
8 J. Pilch, Marsz Polonia, Warszawa 2008, s. 39. 
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Jest to ta sama postać, co na przykład babka Pechowa ze zbioru Moje pierwsze 

samobójstwo i dziewięć innych opowiadań Jerzego Pilcha. Podobnie jest z dziadkiem 

Andrzejem. 

Drugi dziadek narratora-bohatera – Sobowtór Starego Kubicy – pojawia się na 

bankiecie u Bezetznego (o którym powiemy nieco później). Stary Kubica stanowi część 

oniryczno-pijackiej wizji samego opowiadającego. Nie jest przy tym do końca jasne, czy 

rzeczywistość staje się tu snem narratora-bohatera, w którym to rozmawia on z 

własnym dziadkiem, czy też pospolitym pijackim urojeniem, charakterystycznym dla 

narratora innej powieści Pilcha – Pod Mocnym Aniołem. Jest to jednak sprawa 

marginalna. Z innych zresztą względów warto w tym miejscu przywołać obszerniejszy 

fragment owego dialogu: 

 

Sobowtór Starego Kubicy miał na sobie mundur powstańca śląskiego, roztrzęsioną ręką podał mi 
odbezpieczoną puszkę żywca. 

- Zdrowie. […] 
- Nigdy mi się nie śniliście. 
- Teraz też się nie śnię. 
- Macie grubo ponad sto lat. 
- Zaraz grubo. Lekko, nie grubo. […] 
- Starka Zuzanna schodzi z Jarzębatej? 
- Tak. Już jest blisko. […] 
- Nasz proch. Niedawno powiesiłem na ścianie wasze zdjęcie. 
- Moją fotografię? Jaką? 
- W mundurze austriackim. – Delikatnie dotknąłem nieuchwytnej materii jego kurtki. – 

Powiesiłem dopiero teraz. Dawniej się bałem. Mówili, że diabeł w was siedzi. W sensie ścisłym. […] 
- Na przykład? Na przykład Wehrmacht. Po co ci to? Ja [tj. Sobowtór Starego Kubicy – uzup. Ł.G.] 

poszedłem na Śląsk do pierwszego powstania. Andrzej walczył we wrześniu w Trzecim Baonie 
Podchorążych Piechoty. […] Tak jest, mój syn, a twój ojciec był w Wehrmachcie. Kazałem mu iść. Do lasu się 
nie nadawał. Z jego bratem Pawłem to samo. Po co z tego rzecz robić? 

- Ojciec wrócił z wojny. 
- Paweł nie wrócił. Zginął śmiercią żołnierza Wehrmachtu. Podobno gdzieś w Jugosławii. Jeden 

wrócił, drugi nie wrócił. Niby jest wybór pomiędzy życiem a śmiercią. 
- Paweł zginął w Czarnogórze. 
- Nie wiem, skąd wiem, ale wiem na pewno. Pokrila go topla crngorska zemlja. Wiem. Po prostu 

wiem. Sen miałem. 
- Niby ja powinienem wiedzieć więcej, ale widać czasy teraz takie, że nawet nieboszczycy się gubią. 
- Sobowtóry nieboszczyków. Wy żyjecie9. 

 

Widocznych jest tu kilka kwestii – omówimy je kolejno. 

Po pierwsze, Sobowtór Starego Kubicy, podobnie jak pozostali bohaterowie, którzy 

należą do kręgu rodzinnego, znany jest w pewnej mierze z innych dzieł Jerzego Pilcha, 

                                                 
9 Tamże, s. 111-116. 
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choćby z powieści Pod Mocnym Aniołem10. Świadczy to o persewerującym charakterze 

wszystkich pięciu postaci, stanowią oni kolejno: babcię (Zuzanna), dziadka (Andrzej), ojca 

(Andrzej), drugiego dziadka (Sobowtór Starego Kubicy) oraz wujka (Paweł) narratora-

bohatera, będąc w ten sposób wyraźnym sygnałem realizowania postawy 

autobiograficznej, choć oczywiście sygnałem, który uwidacznia się jedynie w przestrzeni 

intertekstualnej. 

Po drugie, wraz z pojawieniem się w tekście głównym postaci Pawła, sygnałem 

postawy autobiograficznej staje się również dedykacja, jaką Jerzy Pilch opatrzył Marsz 

Polonia: „Pamięci Pawła Pilcha 1924-1943”. Zgadzają się tu dane personalne, data 

śmierci oraz to, o czym się mówi w powyższym dialogu. Dzięki temu uważny czytelnik 

może przynajmniej w pewnym zakresie odnieść słowa obu rozmówców do świata 

pozaliterackiego.  

Po trzecie, przywołany fragment powieści jest skromną próbką poetyki narracji, 

która dla perspektywy autobiografizmu oraz funkcji postaci pełni rolę najważniejszą. 

Wiąże się to z sygnałem pierwszym. Pierwszoosobowego narratora-bohatera śmiało 

określić możemy mianem intelektualisty, literata. Widoczne jest to choćby w tym oto 

fragmencie powieści: 

 

Obecnie w Wyższej Szkole Rzemiosł Teatralnych prowadzę (wyłącznie – ma się rozumieć – po 
szesnastej, wyłącznie wieczorami) zajęcia z Dramatycznych technik pisarskich. Rano wstaję, biorę 
prysznic, narzucam na ramiona stary, granatowy prochowiec, słucham muzyki; piszę i poprawiam 
wspomnienia11. 

 

Wspominaliśmy dotąd o persewerującym charakterze piątki postaci, w tym 

miejscu wypada dodać szóstą – samego narratora-bohatera. Postawić należy w tym 

miejscu pytanie – czy narratora-bohatera Marszu Polonia możemy utożsamić z Jerzym 

Pilchem? Dla Philippe’a Lejeune’a taka możliwość jest warunkiem zawarcia paktu 

autobiograficznego między autorem a czytelnikiem. Na to pytanie wstępnie 

odpowiedzieć możemy w sposób przewrotny: i tak, i nie. 

                                                 
10 By nie mnożyć cytatów w tekście głównym, odpowiedni fragment zamieszczam tutaj: „Staliście przy mnie, 
ledwo trzymaliście się na nogach, ale wierni nauczycielskim i rodzicielskim posłannictwom – staliście przy 
mnie; była przy mnie babka Maria – właścicielka rzeźni, był przy mnie dziadek Jerzy – naczelnik poczty, i był 
przy mnie dziadek Kubica – wielki gospodarz, i mój ojciec – młodziutki żołnierz Wehrmachtu, i moja matka – 
studentka farmacji, i był przy mnie doktor Swobodziczka […]” – J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem, Kraków 2000, 
s. 127. 
11 Tenże, Marsz Polonia, s. 14. 
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Tak, ponieważ przynajmniej w początkowych partiach powieści obcujemy z 

takim narratorem, jakiego znamy chociażby z najbardziej autobiograficznego utworu 

Jerzego Pilcha – powieści Pod Mocnym Aniołem. W samych słowach narratora znaleźć 

możemy ponadto wskazówkę, która pozwala nam takie utożsamienie dokonać: 

 

Sławna na całą Europę jasnowidząca Agnieszka Pilchowa (przypadkowa zbieżność nazwisk, może 
zresztą nieprzypadkowa, w moich stronach co trzecia chałupa: Pilch – sentymentalna pamiątka po 
dławiąco słodkich czasach, gdy wobec śmiertelnego zakazu łączenia się z katoliczkami, brało się za żony 
luterskie kuzynki) coś mojej babce przekazała […]12. 

 

Jak widać, narrator poprzez to mówi, że jego nazwisko brzmi „Pilch”. W 

początkach lektury powieści utożsamienie narratora z autorem staje się zatem jak 

najbardziej uprawnione. 

Nie, gdyż możliwość utożsamienia narratora-bohatera z autorem komplikuje się 

wraz z chwilą jego dotarcia na bankiet u Bezetznego – odnajdziemy tam bowiem trzy 

rodzaje postaci: 1) bohaterów anonimowych, którzy mogą się pojawić w prozie 

autobiograficznej; 2) bohaterów ogólnie znanych w danym kręgu kulturowym, którzy 

mogą się pojawić w prozie autobiograficznej13; 3) bohaterów ogólnie znanych w danym 

kręgu kulturowym, którzy w żaden sposób w prozie autobiograficznej pojawić się nie 

mogą, gdyż ich obecność uniemożliwia autobiograficzną percepcję danego utworu. 

Znajdą się tu również postacie bliżej nieokreślone, przedstawiane albo w sposób 

konsekwentnie peryfrastyczny (np. „drugorzędna piosenkarka z pierwszorzędnym 

biustem”), albo poprzez maskę-pseudonim („Benjamin Bezetzny14”, „Krtań Anioła” itp.). 

Gdyby zostali oni jednak rozpoznani przez czytelnika, mogliby zostać zaklasyfikowani 

do którejś z powyższych grup. Poziom skomplikowania statusu ontologicznego 

poszczególnych bohaterów oddaje ten oto fragment powieści: 

 

Piłsudski tańczył z Marylin Monroe; Saddam Husajn z Marylą Rodowicz; Lew Tołstoj, a może 
Rasputin, z Sharon Stone; kaskaderzy odtwórców głównych ról z dublerkami gwiazd – kurtki, suknie, 
peruki nie do odróżnienia. […] Uścisnąłem dłoń starego poety, reportera z otwartym sercem, klasyka 
polskiej szkoły filmowej, zmienionego nie do poznania Króla Strzelców Mundialu [chodzi zapewne o 
Grzegorza Latę – przyp. Ł.G.] oraz nic a nic niezmienionego Redaktora Naczelnego15.  

                                                 
12 Tamże, s. 39. 
13 Moglibyśmy wyróżnić tu dwie podgrupy: 2.1) bohaterowie ogólnie znani w danym kręgu kulturowym, 
których obecność w świecie przedstawionym jest możliwa i prawdopodobna; 2.2) bohaterowie ogólnie 
znani w danym kręgu kulturowym, których obecność w świecie przedstawionym jest możliwa, lecz 
nieprawdopodobna. Byłyby to jednak zbiory o brzegach rozmytych. 
14 Który wzorowany jest zresztą na Jerzym Urbanie. 
15 Tamże, s. 109. 
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Poza mniej lub bardziej rozpoznawalnymi bohaterami nieokreślonymi 

znajdziemy tu przede wszystkim postacie należące do drugiego i trzeciego rodzaju. 

Obecność Józefa Piłsudskiego czy Rasputina w świecie przedstawionym utworu 

autobiograficznego jest niemożliwa. Mamy więc do wyboru dwie możliwości – 

zanegowanie albo autobiograficznego wymiaru powieści, albo prawdziwości tychże 

postaci. Narratorowi-autorowi mogło się wydawać bowiem, że widzi Piłsudskiego 

(pijackie urojenie), przywołany opis potraktowany może również zostać jako swoista 

hiperbola, metaforycznie obrazująca niezwykłość zaproszonych gości. Kiedy jednak 

narrator prowadzi dialog z własnym nieżyjącym dziadkiem, a świat przedstawiony 

zostaje oddany władzy oniryzmu i groteski, zanegować należy autobiograficzny wymiar 

samego dzieła literackiego. I nie zmienia tego skonstatowanie faktu próby utożsamienia 

narratora z autorem (co – wbrew temu, co twierdzi Jerzy Smulski – jest silnym sygnałem 

postawy autobiograficznej16). Analogicznymi zresztą przypadkami są Pornografia oraz 

Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza, gdzie pomimo bezpośredniego utożsamienia 

narratora z autorem (szczególnie w pierwszej z wymienionych powieści17) do paktu 

autobiograficznego nie dochodzi. W miarę narastania absurdu świata przedstawionego 

dzieło Jerzego Pilcha zmierzać będzie w stronę gry konwencją autobiografizmu, na co – 

podkreślmy to raz jeszcze – wpływa właśnie niemożliwa obecność bohaterów w świecie 

przedstawionym. 

Podsumowując, chcielibyśmy się odwołać do początkowych słów tego artykułu, w 

których pojawiło się twierdzenie dotyczące ambiwalentnego charakteru bohaterów Marszu 

Polonia. Jak zostało to powyżej pokazane, w stosunku do autobiograficznego wymiaru 

dzieła Jerzego Pilcha pełnią oni funkcje jednocześnie pro et contra, dotyczy to zwłaszcza 

Sobowtóra Starego Kubicy. Z jednej strony bowiem niektóre postacie tej powieści wpisują 

się w autobiograficzny dyskurs twórczości autora Innych rozkoszy, dyskurs, który 

moglibyśmy scharakteryzować za pomocą teorii „Autobiograficznych Ciągów Narracyjnych” 

(ACN) Marcina Wołka18. Z drugiej jednak strony, obecność niektórych bohaterów w świecie 

przedstawionym jest drogą ku fikcjonalności tego dzieła. Oczywiście percepcja czytelników, 

                                                 
16 Nie jest to jedyny problem listy sygnałów autobiograficznych, którą stworzył Jerzy Smulski. Stanowi to 
jednak materiał na osobny artykuł. Nie miejsce to na argumentację, zaznaczam w tym miejscu jedynie pewne 
wątpliwości. 
17 Świadczy o tym choćby takie zdanie: „Ja, pisarz polski, ja, Gombrowicz, za tym pobiegłem błędnym 
ognikiem, jak za przynętą – ale co wiedział Fryderyk?” – W. Gombrowicz, Pornografia, Warszawa 2008, s. 
31. 
18 Zob. M. Wołk, dz. cyt. 
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to, w jaki sposób będą oni interpretować Marsz Polonia, należy już do kwestii pragmatyki i 

jest sprawą zupełnie osobną. 
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Alicja BARTNICKA 

 

Historyczne i literackie wyobrażenie 

czarownicy/czarodzieja 

 

Wiara w czary i osoby uprawiające magię spowodowała, że na przestrzeni 

wieków ukształtowało się pewne ogólne wyobrażenie czarownicy i czarownika. 

Decydujący wpływ w tym względzie miało postrzeganie czarownic w perspektywie 

historycznej, co potem zostało przeniesione na grunt poszczególnych dzieł literackich. 

Nie ma dwóch jednakowych czarownic, jednak na podstawie analizy historii i 

literackiego motywu czarownicy można wskazać na kilka podstawowych cech, których 

obecność jest charakterystyczna dla stereotypowego wizerunku czarownicy. 

Stereotypowe wyobrażenie czarownicy pojawiło się w czasach 

wczesnonowożytnych (przełom XIV i XV wieku), które przez wielu badaczy z uwagi na 

rolę, jaką odegrały w nich czarownice, nazywane są epoką płonących stosów. Jako że w 

omawianym okresie chrześcijaństwo miało decydujący głos we wszystkich dziedzinach 

życia ludzkiego, nie akceptowało niczego, co byłoby z nim niezgodne, naturalnym był 

wrogi stosunek do magii i osób, które się nią zajmowały. Myśl ta została zaabsorbowana 

przez masy Europejczyków, którzy we wszelkich dotykających ich nieszczęściach 

poczęli upatrywać winy czarownic. Oskarżenia o uprawianie czarów dotykają kobiet i 

mężczyzn, jednak jak wykazują statystyki – oskarżenia o czary skierowane przeciw 

mężczyznom są dużo rzadsze1. Powszechnie uważano, że to raczej kobiety, ze względu 

na przypisywane im cechy, zdecydowanie częściej praktykują szkodliwą magię dzięki 

wsparciu złych mocy2. By uzyskać owo wsparcie czarownica musiała wejść w pakt z 

diabłem, który gwarantował nie tylko zdolności nadprzyrodzone, lecz „mógł także 

dostarczać pieniędzy, żywności czy innej pomocy materialnej oraz przeżyć seksualnych, 

                                                 
1 Szczegółowe dane statystyczne dotyczące płci osób oskarżonych o czary w poszczególnych regionach 
przedstawił B. P. Levack. Zob. tenże, Polowanie na czarownice w Europie wczesno nowożytnej, Wrocław 
1991, s. 148. 
2 „W wydanym w 1692 r. dziele Disputatio philosophica de mulieribus jego autor Johann Bergmann bardzo 
dokładnie sprecyzował, jakie przymioty należą do kobiet, a jakie do mężczyzn. Kobietom przypisał: 
niestałość, lekkomyślność, kłótliwość i niecierpliwość, natomiast mężczyznom: mądrość, wielkość umysłu, 
dyskrecję, pojednawczość i wytrwałość w nieszczęściu” – J. Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych 
(brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń 2007, s. 78. 
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choć te ostatnie, przynajmniej według dostępnych świadectw, okazywały się często 

bezwartościowe lub wręcz bolesne”3. Pakt z diabłem wyobrażano sobie jako oficjalny 

ceremoniał, w trakcie którego czarownica przechodziła inicjację diabelskiej służby. By 

zachęcić kobietę do współpracy, diabeł miał jej się rzekomo ukazać w postaci 

przystojnego mężczyzny i obiecywać korzyści materialne i przyjemności seksualne 

(właśnie dlatego, że uprawianie czarownictwa zakładało kopulację z diabłem, 

oskarżenia głównie dotykały kobiet jako istot grzesznych i skłonnych do uległości)4. 

Związek czarownicy z diabłem był głównym elementem zakresu pojęciowego 

„czarostwa” w Europie nowożytnej. Czarownica była heretyczką, gdyż negowała pozycję 

Boga we wszechświecie, oraz apostatą z powodu odrzucania wiary chrześcijańskiej5. Po 

zawarciu paku z diabłem czarownica była zobligowana do uczęszczania na sabaty, czyli 

tajemne spotkania z diabłem i innymi demonami, w trakcie których dochodziło do 

stosunków seksualnych pomiędzy nimi. Sabat był także okazją do uczty, w trakcie której 

spożywano zwłoki niemowląt i tańczono nago6. By czarownice mogły dotrzeć na tego 

typu spotkania, diabeł wyposażał je w umiejętność latania w powietrzu7. Ceną za 

wszystkie otrzymane od diabła dary i umiejętności miała być dusza, przez co 

przystępując do paktu z diabłem, czarownicy decydowali się na spędzenie całej 

wieczności w piekle. W literaturze motyw paktu z diabłem, zawarty w celu osiągnięcia 

pewnych określonych korzyści, pojawia się wielokrotnie, choć w odróżnieniu od 

historycznej wizji dotyczy on zazwyczaj mężczyzn, a nie kobiet. Najbardziej znanymi 

przykładami tego zjawiska są bowiem postaci takie jak Faust, Pan Twardowski i Mistrz z 

Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Jeśli chodzi natomiast o spożywanie ciał dzieci, to 

pewnego rodzaju przejawem takiego zachowania jest chęć zjedzenia Jasia i Małgosi 

przez czarownicę, bohaterkę jednej z baśni braci Grimm. 

Na podstawie wyżej zaprezentowanych danych widać wyraźnie, że czarownice 

nie były darzone szacunkiem, wręcz przeciwnie – były znienawidzone, potępione i 

unicestwiane, czego wyraźnym dowodem jest chociażby opisana wyżej epoka 

nowożytna i słynne polowania na czarownice, w efekcie których wiele kobiet 

posądzonych o czarostwo zostało spalonych na stosie. Bano się czarownic ze względu na 

                                                 
3 R. Thurston, Polowania na czarownice. Dzieje prześladowań w Europie i Ameryce Północnej, Warszawa 
2008, s. 70. 
4 Zob. B. P. Levack, dz.cyt., s. 37. 
5 Tamże, s. 46. 
6 Tamże, s. 37. 
7 Szerzej zob. tamże, s. 54-59. 
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zdolności, jakie rzekomo miały posiadać i umiejętnie wykorzystywać do szkodzenia 

innym ludziom. W rzeczywistości jednak czarownice skazane były z góry na publiczny 

ostracyzm, ponieważ w czasach niedoli i problemów bardzo łatwo było obciążyć je winą 

za wszystkie zjawiska, jakich nie potrafiono wyjaśnić za pomocą racjonalnych 

przesłanek. 

W literaturze czarownice pełnią dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze – 

występują w roli czarnego charakteru, stając na drodze do szczęścia głównego bohatera; 

tak dzieje się w większości z Baśni braci Grimm, w których jedną z bohaterek jest 

czarownica. W Roszpunce, Jasiu i Małgosi, Śpiącej Królewnie czy Królowej Śniegu 

czarownica zawsze była sprawczynią zła. Część utworów wykorzystuje postać 

czarownicy, kiedy dochodzi do niewytłumaczalnego racjonalnymi względami zdarzenia, 

tak jak to było np. w bajce Żabi król, kiedy książę stał się żabą w wyniku działania złego 

czaru rzuconego rzekomo przez wiedźmę. Złymi czarami parały się także mityczne 

czarodziejki – Medea i Kirke. Po drugie – są sprawczyniami dobra, choć wizerunki 

czarownic jako postaci pozytywnych pojawiają się zdecydowanie rzadziej. Jednym z 

nielicznych przykładów jest Kopciuszek, w którym matka chrzestna dziewczynki 

umożliwia jej pójście na bal. Widać zatem wyraźnie, że wyobrażenia historyczne i 

literackie kształtują raczej negatywny, choć niepozbawiony wyjątków, wizerunek 

czarownicy. 

Jeśli chodzi o cechy zewnętrze czarownicy, to zarówno historyczna, jak i literacka 

wizja, są zgodne pod tym względem. Wygląd zewnętrzny czarownicy warunkowany był 

rolą, jaką ona pełniła. Jeśli czarownica była postacią sprzyjającą bohaterom, to 

ukazywano ją jako dobrą, piękną i młodą kobietę. Na podstawie powyższych analiz 

widać jednak wyraźnie, że zazwyczaj czarownica miała być postacią negatywną, co 

odbijało się na jej wyglądzie. Anthony Aveni w taki o to sposób charakteryzuje kobiety, 

którym zarzucano uprawianie magii: 

 

[…] odrażające stare wiedźmy. Typowa czarownica jest brzydka. Ma ciało poznaczone 
niezwykłymi guzami – brodawkę na nosie i ostrzegawczą narośl gdzieś na ciele, która nie krwawi, gdy się 
ją nakłuwa. Nie roni łez, nie rzuca cienia, a jej spojrzenie zabija. Jak zachodnia złośliwa czarownica z Oz, 
nosi czarną pelerynę i kapelusz i podróżuje z miejsca na miejsce na miotle8. 

 

                                                 
8 A. Aveni, Poza kryształową kulą. Magia, nauka, okultyzm od starożytności po New Age, Poznań 2001, s. 
170. 
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Poza brodawkami, długimi paznokciami czy haczykowatym nosem czarownice 

mogły także cierpieć na fizyczne defekty ciała (garb, zezowatość itp.), jednak i ta cecha 

nie jest pozbawiona wyjątków. Wspomnieć bowiem należy chociażby o cyklu powieści o 

wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego, w którym wszystkie czarodziejskie bohaterki (i 

bohaterowie) przejawiają wręcz nadmierną dbałość o wygląd zewnętrzny, a wszelkie 

braki potrafią umiejętnie zatuszować, czego przykładem jest Yennefer, jedna z głównych 

postaci, pierwotnie garbuska. Dzięki wykorzystaniu swych czarodziejskich zdolności 

Yennefer stała się niezwykłą pięknością. 

Czarodzieje-mężczyźni bardzo często byli przedstawiani w postaci mędrców z 

długimi, siwymi włosami i brodami. Istotny jest także strój, który odróżniał 

czarodziejów od zwykłej społeczności. Zazwyczaj wyobrażano ich sobie w długich, 

czarnych pelerynach ze szpiczastym kapeluszem, czego przykładem może być Merlin, 

Gandalf, Saruman czy Dumbledore. 

Jeżeli chodzi o płeć, to zarówno na podstawie analizy historycznej, jak i literackiej 

widać wyraźnie, że czarostwo zarzucano głównie kobietom. Potwierdzeniem tej tezy są 

chociażby wspomniane już statystyki oskarżeń o czary, gdzie liczba mężczyzn jest 

znikoma w stosunku do liczby kobiet. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Już starożytni 

Grecy uważali, że fachem czarodziejstwa częściej zajmują się kobiety, a to z uwagi na 

fakt, iż miały one łatwiej ulegać namiętnościom. Najlepszym tego przykładem była 

Tesalia, w której kobiety upadłe („podstarzałe dziwki, potwory niemoralności i 

szpetoty”9) decydowały się na drastyczne kroki: 

 

Zazdroszcząc innym życia i miłości, te nędzne kobiety znajdowały swych kochanków już tylko w 
grobach. Włamywały się do grobów, by cieszyć się ohydnymi pieszczotami martwych i zimnych ciał 
młodych mężczyzn. Kradły dzieci i dławiły ich krzyk przyciskając je do swych obwisłych piersi […] 
Zakopywały dzieci w ziemi po szyję i głodząc je na śmierć, kładąc obok nich pożywienie, do którego nie 
mogły sięgnąć. Inne obcinały im głowy, dłonie i stopy, a mięso i tłuszcz gotowały w miedzianych kotłach, 
sporządzając maść, którą mieszały z sokiem z lulka, wilczej jagody i czarnego maku. Maścią tą smarowały 
organ, który z powodu ich ohydnych żądz znajdował się w ciągłym podnieceniu, nacierały nią skronie i 
pachy, aż popadały w letarg pełen wyuzdanych i rozpustnych snów10. 

 

Zapewne z takiego postrzegania magii zrodził się późniejszy stereotyp, jakoby 

czarownica (kobieta) miała być brzydka i rozpustna, oraz przekonanie, że za pomocą 

uprawiania magii jest w stanie zrewanżować sobie w pewien sposób swoje braki. 

                                                 
9 E. Levi, Historia magii, Warszawa 2000, s. 66. 
10 Tamże, s. 66-67. 
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Dopiero literatura współczesna wprowadza coraz więcej bohaterów czarodziejów-

mężczyzn, jak np. Gandalf czy Harry Potter. 

Według stereotypowego wyobrażenia czarownica posiada na podorędziu wiele 

rekwizytów, które okazują się potrzebne w trakcie wykonywania praktyk magicznych. 

Najważniejszym z nich, a zarazem najbardziej popularnym, jest wywodząca się już ze 

starożytnej Grecji różdżka. Pierwszą właścicielką różdżki była mityczna Kirke z Odysei 

Homera. 

 

Każdy czarownik uprawiał magię, wykorzystując moc ukrytą w zakończeniu czarodziejskiej 
różdżki, która pochodzi ze starożytnej Grecji. Jako czynnik przeobrażający różdżka dosłownie 
ukierunkowała magię, czerpiąc swą moc z jednego źródła i przekazując ją drugiemu. Istnieje w różnych 
formach, od królewskiego berła trzymanego przez monarchę w czasie koronacji po batutę w ręce 
dyrygenta orkiestry symfonicznej11. 

 

Poza tym, jako że czarownica przemieszczała się w powietrzu, musiała posiadać 

niezbędną do tego celu miotłę bądź kij, jak się bowiem okazuje, miotła nie była od 

samego początku typowym przedmiotem służącym czarownicom do przemieszczania 

się: 

 

Dokumenty pochodzące z IX wieku, takie jak Canon episcopi, ukazują orszak kobiet dosiadających 
„bestie”, podążający nocą za pogańską boginią Dianą. Mamy tutaj pierwotny wizerunek czarownicy 
latającej na sabat na koźle. Jednak od XV wieku ikonografia nocnego lotu czarownic wzbogaca się o nowe 
elementy. […] do jazdy na koźle dochodzi lot na kiju posmarowanym stosownym smarowidłem. To owa 
maść nadaje kijowi moc latania. […] Na początku XVI wieku wreszcie prymitywny kij ostatecznie 
przeobraził się w miotłę w słowach Lutra, który w 1516 roku stwierdza, iż trudno mu uwierzyć, by 
„czarownice na miotle, na baranie lub na głowie osła udawały się w to, czy inne miejsce, gdzie wszystkie 
czarownice razem hulają”12. 

 

Jedną z najbardziej znanych literackich czarownic, która przemieszcza się latając 

na miotle, jest Małgorzata – tytułowa bohatera Mistrza i Małgorzaty. 

Wiele czarownic/czarodziejów zgłębiało wiedzę, korzystając z uczonych ksiąg z 

zaklęciami – wystarczy wspomnieć chociażby o Fauście, który posiadł ogromną wiedzę, 

a chcąc wzbić się jeszcze wyżej i poznać wszelkie sekrety nauki, zaprzedał duszę diabłu. 

Czarodzieje bardzo często korzystali z przedmiotów pomagających im przewidywać 

przyszłość. Najczęściej była to kryształowa kula. Jak pisze Paolo Lombardi, 

 

od miski z wodą do szklanego pucharu – ostatecznym i najbardziej wyrafinowanym wynikiem 
tego procesu transformacji starożytnego rytuału lekanomatycznego była szklana kula, najbardziej znany 

                                                 
11 Tamże, s. 56.  
12 P. Lombardi, dz.cyt., s. 108-110. 
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nam dziś element, zwykle kojarzony z magiem czy wróżem. Pierwsza szklana kula miała być podarowana 
w 1582 roku Johnowi Dee przez anioła Uriela i sam Dee wraz z Edwardem Kelleyem miał jej używać w 
celu wywoływania duchów anielskich. Z odbijającej powierzchni, na której można było zobaczyć 
zagubione lub ukradzione przedmioty, szklana kula stała się instrumentem niezbędnym do eksploracji 
świata anielskiego i przewidywania przyszłości oraz jednym ze stałych elementów warsztatu maga13. 

 

Sztuka przepowiadania przyszłości także bardzo ewoluowała, o czym świadczy 

chociażby fakt, że z czasem zaczęto wróżyć także z herbacianych fusów czy też 

specjalnych kart, czego dowodem, na gruncie literackim, jest cykl powieści o Harrym 

Potterze J.K. Rowling. Za jedną z cech atrybutywnych czarownic uważa się także 

towarzystwo jakiegoś zwierzęcia. Najbardziej popularnym był czarny kot, któremu 

współczesne zabobony przypisują przynoszenie nieszczęścia. 

Czarownica odprawiając czary musi wypowiedzieć zaklęcie, które często 

postrzegane jest jako jedno słowo, machnięcie czarodziejską różdżką czy zwykłe 

pstryknięcie palcami (tak zazwyczaj dzieje się w bajkach). Nie każdy jednak rodzaj 

czarów jest tak prosty. Większość z nich wymaga odprawienia często bardzo 

skomplikowanych rytuałów – wykonania odpowiednich ruchów różdżką czy 

wypowiedzenia specjalnej kombinacji słów. Dobry eliksir musi być ważony nie tylko w 

odpowiednim czasie (np. pełnia księżyca), lecz także przez określoną liczbę godzin. 

Postaci czarodziejów występujące w literaturze współczesnej dysponują nawet 

określonymi formułami zaklęć (zazwyczaj o pochodzeniu łacińskim, greckim bądź 

innym), których zastosowanie gwarantuje oczekiwany rezultat, jakąś zmianę 

rzeczywistości. Cecha ta jest charakterystyczna zwłaszcza dla cyklu powieści o Harrym 

Potterze, co należy tłumaczyć przede wszystkim faktem, iż J.K. Rowling z wykształcenia 

jest filologiem klasycznym. 

Niniejsze rozważania miały na celu rozpoznanie podstawowych cech wizerunku 

czarownicy i czarodzieja z historycznego i literackiego punktu widzenia. Jak wynika z 

powyższej analizy, osoba uprawiająca magię zazwyczaj jest kobietą, której zarzuca się 

paktowanie z diabłem i wykorzystanie zdobytych zdolności w celach szkodliwych. 

Należy jednak zauważyć, iż owo negatywne postrzeganie czarownic wraz z upływem 

czasu ulega zmianom, a wizja współczesnych dzieł literackich, których bohaterami są 

czarownice/czarodzieje, coraz bardziej odbiega od tego stereotypowego, historycznego 

wyobrażenia. 

                                                 
13 Tamże, s. 108. 
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Justyna FILIPCZYK 

 

Na obraz Sohna „Donna Diana” Teofila Lenartowicza 

jako ekfraza 

 

Korzenie refleksji twórców literatury nad sztukami plastycznymi sięgają już 

czasów starożytnych. Przez wieki zmieniał się zarówno sposób postrzegania związków 

między różnymi dziedzinami sztuki, jak i samo funkcjonowanie motywów malarskich 

czy rzeźbiarskich w literaturze. Nie sposób w niniejszym szkicu – ze względu na jego 

skromną objętość i ograniczony zakres problematyki – dokładniej przyjrzeć się historii 

związków literatury pięknej i sztuk percypowanych wzrokowo (syntetyczne ujęcie tego 

zagadnienia znaleźć można m.in. w artykule Henryka Markiewicza Obrazowość a 

ikoniczność literatury1). 

Relacje literatury i sztuk pięknych mogą stanowić niezwykle interesujący 

przedmiot historycznoliterackiej analizy. Różnorodne przykłady ekfraz znaleźć można 

bowiem w twórczości autorów odległych od siebie nie tylko czasowo, ale i estetycznie. 

Na kształt danej ekfrazy wielki wpływ mają przede wszystkim aktualnie dominujące 

nurty literackie i filozoficzne, wzory zaczerpnięte z epok wcześniejszych i indywidualne 

zapatrywania poety. Dla każdego utworu o charakterze ekfrastycznym warto zatem 

ustalić jak najwięcej kontekstów, które pozwolą na właściwe odczytanie autorskiego 

zamysłu. Sama technika poetycka, która służy przekazaniu wrażeń wzrokowych 

środkami literackimi, stanowi dla historyka literatury ciekawe zagadnienie, wszystko to 

bowiem wpływa na interpretację treści zawartych w utworze. 

 Ciekawe przykłady ekfraz odnaleźć można w twórczości Teofila Lenartowicza. 

Lenartowicz był postacią wyjątkową wśród twórców polskiego romantyzmu. Można 

uznać, że zarówno w dziedzinie sztuki, jak i w życiu, sytuował się na różnego rodzaju 

pograniczach. Artystycznie daleko było Lenartowiczowi do najwybitniejszych twórców 

polskiego romantyzmu (chociaż jego poezja ceniona była przez Kraszewskiego i 

Norwida). Nie uznawano go za członka ścisłego grona tzw. „cyganerii warszawskiej”, 

mimo że przez długi czas pobytu w Warszawie przyjaźnił m. in. się z Józefem 

                                                 
1 H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, [w:] Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. 
Panorama myśli polskiej XIX wieku, red. G. Królikiewicz, Kraków 2009, s. 347-380. 
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Dziekońskim czy Teklą i Romanem Zmorskimi. Pewna specyficzna dwoistość znaczy 

także sytuację romantycznego wygnańca, w której znalazł się po 1848 roku – większość 

życia spędził na emigracji, do końca życia nie mogąc ukoić rozdzierającej tęsknoty za 

krajem. Zdaje się, że schronienia przed trudnościami obficie przysparzanymi mu przez 

rzeczywistość szukał w świecie, który tworzył we własnej poezji – idealnym 

arkadyjskim świecie urokliwej polskiej wsi. Poruszając się niejako między tymi dwiema 

rzeczywistościami, między nieszczęściem i nostalgią a idylliczną wizją przynoszącą 

ukojenie, Lenartowicz starał się odnaleźć utraconą harmonię. 

 Na swoistym pograniczu można umieścić także utwór Na obraz Sohna „Donna 

Diana”2, który jest ekfrazą obrazu niemieckiego mistrza późnego romantyzmu – Karla 

Ferdinanda Sohna. W wierszu splatają się historia „opowiadana” przez obraz Donna 

Diana i refleksje podmiotu mówiącego, który stoi przed obrazem. Przy próbie opisu tego 

utworu dominujący kontekst filozoficzny z pewnością powinien stanowić romantyczny 

ideał jedności sztuk3. W myśl tej koncepcji artyści mieli dążyć do tworzenia dzieł 

łączących różne elementy, spajając w jednym dziele pierwiastki literatury, sztuk 

plastycznych, muzyki itd. W literaturze dążenia te przejawiały się głównie w 

synkretyzmie gatunkowym utworów, jednak można znaleźć także inne próby realizacji 

idei dzieła absolutnego. 

Obcowanie z obrazem Sohna jest dla Lenartowicza impulsem do napisania 

utworu, w którym plastyczna wizja splata się i przenika z literacką osobistą refleksją. 

Ciekawym przejawem współistnienia malarstwa i literatury w utworze Lenartowicza są 

informacje zawarte w komentarzu w krytycznym wydaniu Jana Nowakowskiego – 

wiersz został opublikowany w „Kurierze Codziennym” z następującą notą: „Wiersz 

niniejszy, napisany przez T. Lenartowicza na fotografii obrazu Sohna Donna Diana (w 

muzeum w Lipsku), ofiarowany został Marii S. w r. 1875”4. Można powiedzieć, że przez 

zapisanie utworu na kopii obrazu Lenartowicz fizycznie połączył utwór poetycki i dzieło 

malarskie, dając tym samym widoczny wyraz idei jedności sztuk. Podobnie rzecz się 

miała z najsłynniejszym utworem Lenartowicza – Złotym kubkiem, który został 

„zilustrowany” przez Cypriana Norwida: 

                                                 
2 T. Lenartowicz, Na obraz Sohna „Donna Diana”, [w:] tegoż, Wybór poezyj, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 
1972, s. 332-333. Wszystkie cytaty z tego utworu pochodzą z tego wydania, numery poszczególnych 
wersów umieszczam w nawiasie. 
3 Zob. A. Kowalczykowa, O wzajemnym oświetlaniu się sztuk w romantyzmie, [w:] Literatura a malarstwo…, 
s. 461-464. 
4 Cyt. za T. Lenartowicz, Wybór poezyj, s. 332 (komentarz do wiersza Na obraz Sohna „Donna Diana”). 
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kartę tytułową Lirenki [tomu, z którego pochodzi Złoty kubek – przyp. J.F.] zdobi rysunek Norwida 
z podpisem: „prze–rysował z poezji Norwid. »Złoty kubek«” […]. Zwraca uwagę na tę wspólnotę Maria 
Janion: „Była to swoista synteza sztuk: rzeźbiony kubek z poezji Norwid »przerysował« dopowiadając 
wieloma elementami symboliczną wykładnię wiersza5. 
 

 Autor Donny Diany swobodnie poruszał się w różnych dziedzinach sztuki, co 

potwierdzają choćby aspekty jego biografii: oprócz poezji w dużej mierze zajmował się 

rzeźbą, która poza swoistym działaniem terapeutycznym, przynosiła mu pewniejsze 

źródło dochodu6. We Florencji nieustannie podziwiał dzieła rzeźby i architektury. Jak 

pisze Jadwiga Dackiewicz, 

 

[…] podpatrywanie ich – zwłaszcza drzwi do Baptysterium San Giovanni przy Duomo del Fiore – 
zabierze mu wiele godzin. Pomysły plastyczne renesansowego maestro, który je wyrzeźbił, nie tylko 
płoszyły sen, ale i sprawy pióra. 
 Oglądał tedy owo cudo powstałe po czterdziestu latach pracy genialnego artysty. Wodził dłonią 
po liściach z bluszczu, komponujących obramowanie, po twarzach proroków, patrzących z rogu każdego, 
tworzącego odrębną całość prostokąta7. 
 

 Utwór Donna Diana świadczy, że Lenartowicz był wrażliwy także na sztukę 

malarską. Przedstawienie kobiety nie było dla niego jedynie obrazem o walorach 

ograniczonych do funkcji estetycznych, ale żywym dziełem ewokującym skomplikowane 

treści emocjonalne i intelektualne. Dynamicznie tempo „referowanych” w wierszu 

dociekań podmiotu lirycznego zdaje się chwiać niezmiennością widzianego (a raczej 

„oglądanego”) obrazu. Rozległość tych lirycznych rozważań sugestywnie oddaje proces 

poznawania dzieła, dokładnego przyglądania się mu szczegół po szczególe. Podmiot 

liryczny skupia się kolejno na różnych detalach wizerunku Diany, opisuje oczy, usta, 

czoło i stara się odgadnąć uczucia i myśli bohaterki obrazu. 

Adam Workowski, zajmując się problematyką funkcjonowania dzieł sztuki w 

utworach Zbigniewa Herberta, dostrzega, że „po opisie przedmiotu potrafimy poznać 

sposób, w jaki na niego patrzyliśmy”8. Jakie jest zatem patrzenie romantycznego poety? 

Bezsprzecznie Lenartowicz-podmiot mówiący jest odbiorcą aktywnym, który włącza się 

w dialog z dziełem. Nie próbuje ograniczyć treści obrazu według własnych sądów, ale 

                                                 
5 A. Bujnowska, Życie codzienne pogrobowców romantyzmu (Teofil Lenartowicz i jego korespondenci), 
Pułtusk 2006, s. 48. 
6 Zob. J. Dackiewicz, Lenartowicza florenckie wygnanie, [w:] tegoż, Romantyczni w Italii, Warszawa 1978, s. 
147. 
7 Tamże, s. 141. Mowa o drzwiach autorstwa Lorenzo Ghibertiego. 
8 A. Workowski, Wzrok i obecność. Spór historyków sztuki z historykami literatury. Uwagi filozofa, [w:] 
Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, cz. I, Lublin 
2006, s. 226. 
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niejako pozostawia dziełu jego własną, autonomiczną przestrzeń znaczeniową – obraz 

ciągle pozostaje w pewnej mierze tajemnicą, o czym świadczy chociażby mnogość pytań 

retorycznych i niedopowiedzeń sygnalizowanych przez wielokropki. Lenartowicz 

niewątpliwie docenia plastyczną wartość Donny Diany, jednak warstwa wizualna 

stanowi dla niego przede wszystkim zbiór znaków, które pozwalają „czytać” właściwą 

treść obrazu. Piękno zewnętrzne jest jedynie drogą, narzędziem prowadzącym do 

istotnej refleksji: 

 

Lecz piękność tylko zewnątrz ją dotyka 
Potęgą swoją… 
Duszy za mało na kształcie widomym [11–13]. 

 

Technikę, która polega na „ukazywaniu świata zewnętrznego jako rzeczywistości 

przeżywanej, jako przedmiotu ludzkiego postrzegania i zarazem korelatu emocji”, 

Bogdan Burdziej, zajmując się Łukiem Tytusa Lenartowicza, nazywa „impresyjną”9. 

Wyraźnie widać, że także w Donnie Dianie Lenartowicz stosuje podobną technikę. Można 

by powiedzieć, że i podmiot liryczny, i Donna Diana są „prowokowani” przez świat 

rzeczy do refleksji na temat tego, co nieprzemijalne: osoba mówiąca patrzy na 

wizerunek Diany, z kolei Diana z obrazu spogląda w stronę rybackiej łodzi. O wielkim 

znaczeniu zmysłu wzroku, zarówno dla Lenartowicza, jak i w samym utworze, świadczy 

mnogość określeń ściśle związanych z widzeniem, patrzeniem („patrzy Dyjanna” [1], 

„patrzy ona” [2], „cudne jej wzroki” [6], „oko” [9], „na kształcie w i d o m y m ” [13 – 

podkr. J.F.], „wzrok” [14]). Natomiast waga zmysłu wzroku dla podmiotu lirycznego w 

sytuacji obcowania z dziełem malarskim wydaje się oczywista: stanowi on podstawowe 

narzędzie poznawcze obrazu Sohna. 

Do tego splotu poezji i sztuki wizualnej Lenartowicz dodaje jeszcze muzykę. Dla 

romantyków muzyka stanowiła dziedzinę szczególnie ważną przez jej – jak sądzili – 

czysto emocjonalny, asemantyczny przekaz. Muzyka w wierszu Na obraz Sohna… z 

jednej strony staje się elementem sztafażu, niemal wrasta w krajobraz („księżyc i 

muzyka / Czarują, poją” [9–10]), z drugiej – jest znakiem niewyrażalnego. Wiecznego 

piękna (symbolizowane przez muzykę i nocny krajobraz) nie sposób objąć 

intelektualnie czy uczuciowo, dlatego „piękność tylko zewnątrz ją [Dianę – przyp. J. F.] 

dotyka / Potęgą swoją” [11–12]. 

                                                 
9 B. Burdziej, Poezja i architektura. „Łuk Tytusa” Teofila Lenartowicza na tle europejskiej „poezji Rzymu”, 
[w:] Z pogranicza literatury i sztuk, red. Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1996, s. 22. 
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Dialog odbiorcy z oglądanym dziełem malarskim staje się równocześnie próbą 

rozmowy podmiotu lirycznego z milczącą Dianą. Osoba mówiąca zastanawia się, o czym 

może myśleć piękność z obrazu, „czy za odejściem czyim patrzy ona, / Czyli za przyjściem?…” 

[3–4]. Diana patrząca za rybacką łodzią na tle nocnego krajobrazu staje się uosobieniem 

romantycznej wzniosłości: 

 

Wzrok jej rozdziera 
To, co się zowie wielkością, ogromem, 
Co nie umiera… 
Co nie przepadnie jak rybackie pieśni 
I nie prześwieci –  
O czym przez całe życia śniąc nie prześni, 
Za czym lecąc – nie doleci… [14–20]. 

 

 Podmiot liryczny odczuwa obecność czegoś, czego sam nie jest w stanie określić 

słowami – tak samo niema wobec niezdefiniowanej potęgi pozostaje Diana („I oto czemu 

usta jej czarowne / Otworem stoją” [21–22]). Osoba mówiąca w wierszu Lenartowicza 

czuje zresztą silne powinowactwo emocjonalne z bohaterką obrazu, określając ją 

mianem „swojej Dyjanny” [24].  

Lenartowicz w ciekawy sposób ujmuje związki rzeczywistości materialnej i tego, 

co ponadczasowe, posługując się motywem pieśni. W myśl tradycyjnej topiki „pieśń” w 

Donnie Dianie należałoby rozpatrywać jako znak poezji, wartości nieprzemijalnych itp. 

Jednak mamy tutaj do czynienia ze zgoła innym ujęciem: w symetrycznym układzie 

wiersza „rybacka łódź” z siódmego wersu jest tożsama z „rybacką pieśnią” w wersie 

siedemnastym, która „umrze”, „przepadnie”, „prześwieci” [16–18]. „Rybacka pieśń” jest 

czymś ulotnym, przemijalnym, ponieważ nie próbuje sięgnąć do ideału sztuki, brakuje w 

niej pierwiastka wieczności, można powiedzieć, że całkowicie przynależy do świata 

rzeczy, poza który prawdziwa sztuka powinna znacznie wykraczać. 

 Widać, że proces poznawczy, jakiego doświadcza podmiot liryczny oglądający 

obraz, jest rozległy w czasie, przez co staje się bliski sposobowi poznania dzieła 

literackiego. W utworze zarysowane zostają kolejne etapy postrzegania zmysłowego i 

rodzące się w związku z nim refleksje. Mimo zasadniczych różnic w charakterze sztuki 

malarskiej i poetyckiej, możliwe jest zatem poznanie dzieł z obu tych dziedzin w sposób 

zbliżony (chociaż nigdy identyczny). O zasadniczych różnicach między malarstwem i 

literaturą pisał Roman Ingarden: 
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Malarskimi środkami zostaje […] przedstawiony tylko jeden moment pewnej historii, mianowicie 
sam temat literacki, natomiast […] „historia” – o ile mamy sobie z niej jakoś zdawać sprawę – musi być 
rozwinięta środkami literackimi. One to dopiero wprowadzają strukturę rozwiniętego czasu, ale zarówno 
ta historia, jak i ta struktura wychodzi już całkowicie poza zawartość obrazu. 
 

Ponadto, jak dalej pisze Ingarden, 

 

po […] częściowym oglądaniu obrazu trzeba dążyć do scalenia uzyskanych w nim fragmentów w 
jedną całość, a więc do uzyskania jednolitej wizji tej całości – jeżeli tak można powiedzieć – w jednym 
ujęciu. Tymczasem przy dziełach literackich jest właśnie zupełnie wykluczone, żebyśmy mogli jakikolwiek 
utwór ująć „od razu”, „za jednym zamachem”10. 
 

 Rzeczywiście Lenartowicz opowiada „literacką” historię inspirowaną 

wizerunkiem Diany, „dopowiada” to, co nie jest komunikowane przez obraz w sposób 

oczywisty. Z drugiej strony dzieło malarskie stanowi wizualne „dopowiedzenie” do 

treści wiersza. Warto zauważyć, że Lenartowicz w niewielkim stopniu korzysta ze 

środków „uplastyczniających” literacki opis. Jakakolwiek próba odtworzenia 

malarskiego wizerunku w dziele literackim z pewnością – w porównaniu z oryginałem – 

okazałaby się niepowodzeniem, co wynika z zasadniczych różnic między językiem 

malarstwa i literatury11. Nie bez znaczenia dla nawiązania tak silnego kontaktu między 

dwiema różnymi dziedzinami sztuki jest także romantyczny kryzys wyrażania, utrata 

zaufania do języka. Nie wszystko, co percypowane wzrokiem, można oddać słowami. 

Emocje i myśli często pozostają nieprzekazywalne w mowie. 

Wiersz urywa się, kiedy zostają zadane ostatnie dwa pytania. Może to sugerować, 

że ani dzieło malarskie, ani dzieło literackie nie są w stanie ostatecznie odpowiedzieć na 

najważniejsze pytania: „pod czyim liście [z wieńca na głowie Diany – przyp. J. F.] gną się 

lotem? // I jakie słowa?…” [27–28]. Niewyrażalne pozostaje ciągle tajemnicą. Utwór 

pozostawia czytelnika z uczuciem niepokoju i poznawczego niedosytu – tak samo, jak 

obraz Sohna nie wyjawił całej swojej tajemnicy przed Lenartowiczem. A każde dzieło 

sztuki, które budzi refleksję i stawia odbiorcy pytania, pozostaje bezsprzecznie ciągle 

dziełem żywym. 

                                                 
10 R. Ingarden, Obraz a dzieło literackie, [w:] Literatura a malarstwo…, s. 164.  
11 Pisze o tym Alina Kowalczykowa: „Sądzę, że poszukując pomocy muzyki czy malarstwa dla pełniejszej 
interpretacji dzieła literackiego i vice versa, dążymy przede wszystkim do zapełnienia sobie w wyobraźni 
miejsc w języku danej sztuki niewyrażalnych, cech w nim nieistniejących. I tak: dopiero w malarstwie 
»widzimy« opis literacki, natomiast dopiero w literaturze znajdziemy klucz fabularny i anegdotę dzieła 
malarskiego” – A. Kowalczykowa, dz. cyt., s. 460. 
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Katarzyna ZWIECZOROWSKA 

 

Julii Hartwig Rozliczanie
1
 z życiem 

 

Utwory Julii Hartwig przepełnione są świadomością życia i uczuciowością. 

Zgłębiając jej twórczość, zauważamy silne przywiązanie do tradycji, której poetka 

dotyka, opisując świat. Jej odnoszące się do filozofii codzienności utwory przepełnione 

są wrażliwością i umiejętnością mówienia o sprawach, zdawałoby się, prostych: 

uczuciach, kontaktach ze znajomymi, pracy. Jednak ten obraz „zwyczajności” może nas 

zmylić. Punkt wyjścia jest zaledwie pretekstem do zwracania uwagi na sprawy głębsze. 

Michał Głowiński, odnosząc się do tomu Pożegnania, zauważył, że Julii Hartwig „[…] 

prawie nigdy nie interesuje tylko to, co stanowi bezpośredni przedmiot wiersza,”2 gdyż 

do spraw ogólnych, będących główną myślą utworu, przechodzi ona dalej, można rzec: 

głębiej, w rozpatrywaniu nurtującego ją zagadnienia. Wskazanie na temat wiersza to 

zaledwie początek wnikliwszych poszukiwań dotyczących często zmagań z 

przemijalnością. To rodzaj pogodzenia się z nieuniknionym, ale jednocześnie obawa 

przed tym, co nieznane. 

Rozrachunku z życiem dokonuje Hartwig od pierwszego wydanego w 1956 roku 

tomu Pożegnania. Przewijają się w nim zaduma nad mijaniem, znaczenie miejsc, 

wspomnienia o zmarłych, współistnienie z naturą i historią, od których nie ma ucieczki. 

W wielu utworach czuje się ducha minionego czasu. Jest starorzymski cmentarz w Arles i 

Katakumby Kaliksta, katedra Sacré Coeur i widok Paryża, obóz koncentracyjny i Plac 

Trzech Krzyży w Warszawie. Architektura okazuje się reprezentować stałość. Podobnie 

jest z człowiekiem. Wśród burz i wojen tylko ludzie pozostają i odbudowują świat, gdyż 

są oni nośnikami trwania i pamięci o zagładzie – okropieństwie komór gazowych, 

wyrywaniu paznokci, odbijania nerek i utraty najbliższych. Z takimi problemami boryka 

się poetka w Pożegnaniu. 

Anna Legeżyńska napisała o Julii Hartwig, że należy ona do pokolenia „Różewicza, 

Herberta, Szymborskiej, Białoszewskiego, Konwickiego i innych – pisarzy 

doświadczonych przez historię swego kraju”3. Nie dziwią pojawiające się w jej 

                                                 
1 J. Hartwig, Rozliczanie, [w:] tejże, Gorzkie żale, Kraków 2011, s. 14. 
2 M. Głowiński, Liryka Julii Hartwig, „Twórczość” 1956, nr 8. 
3 A. Legeżyńska, Julia, sny i zieleń, „Polonistyka” 1996, nr 1, s. 54. 
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twórczości nawiązania zarówno do czasów wojennych, jak i socjalistycznych. Jednak 

moim celem nie jest opisywanie tych realiów, ale raczej unaocznianie ich wpływu na 

ludzkie losy. 

W wydanym w 2011 roku tomie wierszy Gorzkie żale znajduje się zapisany 

prawie w całości w formie czasu przeszłego utwór Rozliczanie. Uwidacznia się w nim 

dojrzałe spojrzenie na sygnalizowane już wcześniej tematy. Obecność przemijania i 

ważność minionych czasów zostały tu połączone z ludzkimi doświadczeniami, których 

nie da się zredukować do niepamięci, gdyż na zawsze pozostają z ludźmi. Świadomość 

akceptacji zastanej rzeczywistości okazuje się wielką umiejętnością. Pogodzenie się z 

„piekłem pamięci”, jak nazywa poetka przeszłość, jest jedną z niewielu wartości, dzięki 

którym jesteśmy (i wciąż stajemy się) ludźmi. Kształtujemy się sami, budują nas 

przeżyte sytuacje oraz zdobyta wiedza i przeszłe pokolenia. Aby jednak w zastanym 

świecie poruszać się właściwie, potrzebujemy drogowskazów. Są nimi wydarzenia, 

zapamiętane przedmioty i poznani ludzie, o których Hartwig mówi w swoich 

dziennikach z podróży, wywiadach, opisuje w poematach. To kształtuje osobowość i 

wpływa na świadomość – również świadomość końca. 

Rozliczanie to rozrachunek ze sobą. Wpisanie w przeszłość sugeruje jej wpływ na 

życie każdej jednostki. Poszukiwanie swojego miejsca „w dawnym korowodzie”4 często 

prowadzi do błądzenia; dotyczy to bycia zarówno człowiekiem, jak i poetą. Powinniśmy 

jednak – mówi Hartwig – skupić się na stałych wartościach, niekoniecznie podążając 

utartymi szlakami. 

W twórczości poetki zauważyć można wykluczające się opinie na temat znaczenia 

pamięci, bez której nie da się mówić o sprawach minionych, a także o kulturze i sztuce. 

Poetka wyróżnia dwie pamięci: indywidualną i kulturową. Im człowiek starszy, tym 

większego znaczenia nabiera zakorzenianie w tradycji, rodzinnym domu i kulturze. 

Elementy te według Hartwig są ogniwami łączącym człowieka z jego przeszłością. 

Poetka wskazuje na to wielokrotnie, podkreślając, że nabiera to szczególnego znaczenia 

pod koniec życia, że młodzi tego nie rozumieją; „Synkowie najdłuższa jest pamięć 

pracujcie nad nią z zapałem”5. Nie da się już oddzielić przeszłości od teraźniejszości; są 

tacy, których udziału w kulturze nie da się przecenić, którzy są gwarantem zachowania 

ciągłości z przeszłością. To o nich – ale również o sobie – Hartwig mówi: 

                                                 
4 J. Hartwig, Rozliczanie, [w:] tejże, Gorzkie żale, Kraków 2011, s. 14. 
5 Taż, Niepogodzeni, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 204. 
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 […] bo powołano nas  
 abyśmy wiązali przerwaną nić 
 prowadzącą po zawiłym labiryncie 
 który w tylu miejscach się zapadł6. 
 

Poezja Julii Hartwig stoi na straży czasu i łączy końce przerywanej nici historii. 

Stara się zapełnić luki, określić miejsce złączenia, wskazać drogę… Poszukuje stałych 

wartości, niezmiennych w zawirowaniach wojennych czy ustrojowych. Poetka jest jedną 

z tych, która własną twórczością świadczy o znaczeniu kultury i sztuki, dokonuje 

wyborów i popełnia ludzkie błędy. 

Choć pamięć według Hartwig łączy nas z przeszłością, to dopiero zanik pamięci 

pozwala nam żyć. „Poukładanie” własnego życia i zmaganie się z osobistą przeszłością 

pozwala osiągnąć spokój. Potrzeba pamięci ogółu jest kulturotwórcza, zaś życie w 

stresie pamięci własnej takie nie jest. Pisano już o tym, że dopiero dzięki niepamięci 

mamy szansę żyć na nowo – wystarczy wspomnieć tu Norwida: 

 

Do bez - tęsknoty i do bez – myślenia, 
Do tych, co mają tak za tak -nie za nie –  
Bez światło – cienia… 
 Tęskno mi, Panie…7. 
 

Proces zapominania staje się nieunikniony. Sugeruje inny, późniejszy, etap życia. 

Jednak Hartwig nie buntuje się przeciw naturalnym kolejom życia. Ma świadomość 

nieuchronności odchodzenia, godzi się na przemijanie, nie daje złudnych nadziei, nie 

bierze się z życiem za bary. Próbuje zrozumieć i pogodzić się z losem. Traktując 

Rozliczanie i CV z tomu Gorzkie żale jako realizację literackich form autobiograficznych 

zauważamy, że najistotniejszą płaszczyzną jest tutaj płaszczyzna ludzkich spraw i 

odczuć. Hartwig mówi o przemijaniu swoim i jej najbliższych – wiele fragmentów 

wierszy odnosi się do przeżyć poetki (samobójcza śmierć matki, wypadek Ksawerego 

Prószyńskiego, nieudane małżeństwo z Zygmuntem Kałużyńskim, śmierć Artura 

Międzyrzeckiego). Wszystko to buduje specyficzne relacje życia i śmierci. 

Zastosowany w znacznej części Rozliczenia czasu przeszły sugeruje skupienie 

uwagi na motywie przemijania. Jednak ostatnie zdanie, bazujące na czasie 

teraźniejszym, jest nieco inne. To wizja trwania – naznaczonego piętnem końca, ale 

                                                 
6 Taż, Rozliczanie, s. 14. 
7 C. K. Norwid, Moja piosnka, [w:] tegoż, Poezja i dobroć. Wybór z utworów, oprac. M. Pichal, Szczecin, 1983, 
s. 336-337 
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jednak trwania. Podobny ton pobrzmiewa w tomie Czułość z 1992 roku. Hartwig pisała 

wtedy, że 

 

[…] wszystko co w tobie zamieszkało ma prawo bytowania 
  odzywasz się cudzymi głosami 
  śnisz snami innych ludzi 
  mogą cię nakarmić kaszą albo łzami 
  nic ci się już nie należy 
  i na wszystko po trosze zasłużyłeś 
  winy twoje są niezliczone i przepełnia cię miłość życia 
  jesteś człowiekiem doświadczonym 
  ale wciąż nie opuściła cię ciekawość 
  do bólu chłoniesz zapadanie zmroku na rzece 
  szarą grawiurę miasta w deszczu 
  i odsłonięte nagle niebo 
  uwielbione girlandą obłoków 
  nigdy nie czułeś takiego uspokojenia 
  choć niczego nie udało ci się dopowiedzieć do końca 
  i to co zrobiłeś dalekie jest od doskonałości  

jedyna sztuka której się uczysz  
to sztuka pożegnania 
dlaczego jednak miałbyś odchodzić bez żalu 
żal jest jedyną zapłatą za to co otrzymałeś8. 

 

Czytając utwory Hartwig, można odnieść wrażenie porządku, ciszy i opanowania. 

Brak tu krzyku i płaczu, lamentów i niezgody na świat. Hartwig godzi się na koleje losu; 

jej mądrość życiowa zasadza się na braku pewności. 

                                                 
8 J. Hartwig, Pod koniec, [w:] tejże, Wiersze wybrane, s. 246. 
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Artur JABŁOŃSKI 
 
 

„Realni ludzie chcą fikcyjnego życia, a fikcyjni 
realnego”. O postaci Toma Baxtera z Purpurowej róży 
z Kairu Woody’ego Allena 
 
 

„Szukają jej mąż, matka, teściowa, siostry, wujowie, lecz ja 
    jedna ją znaleźć potrafię 

w Ameryce, w sali klaszczących, rozbawionych widzów, na 
    ekranie w kinematografie”. 

 
Kazimiera Iłłakowiczówna, Małgorzata 

 

 

 Powyższy cytat nie odzwierciedla dokładnie sytuacji przedstawionej w 

Purpurowej róży z Kairu, ale mu do niej bardzo blisko. Główną bohaterką omawianego 

filmu jest kelnerka Cecylia, romantyczna, trochę niezdarna kobieta, utrzymująca 

leniwego i zdradzającego ją męża, Monka, bezrobotnego od chwili likwidacji fabryki, w 

której pracował (całymi dniami, zamiast szukać zatrudnienia, pije piwo i gra z kolegami 

w karty lub kości). Akcja dzieje się w Ameryce, w czasach Wielkiego Kryzysu. Jedyną 

rozrywką Cecylii jest chodzenie do kina. Jej miłość do filmów obrazuje już pierwsza 

scena, gdy widzimy ją wpatrzoną w zapowiadający tytułowy obraz plakat. Kino jest dla 

niej miejscem, w którym może zapomnieć o swoich troskach, zrelaksować się. Często 

ucieka tu przed problemami, wszyscy pracownicy ją znają, mówią do niej po imieniu, 

polecają tytuły, które mogłyby przypaść jej do gustu. Przeżywa każdą chwilę spędzoną w 

kinie, co widać, gdy obserwujemy, jak przychodzi obejrzeć Purpurową różę z Kairu: 

porusza się w budynku inaczej niż inni, rozgląda się, jakby była tu po raz pierwszy, na jej 

twarzy maluje się zachwyt. Swoje uwielbienie dla wszystkiego, co związane z tym typem 

rozrywki, manifestuje także na co dzień – orientuje się w plotkach z życia gwiazd, 

którymi zasypuje koleżankę z pracy. Filmy wywierają na niej olbrzymie wrażenie. Po 

pierwszym seansie Purpurowej róży… w pracy stoi zamyślona i rozmarzona, nieobecna 

dla klientów, wycierając od dawna już suchy talerz. Wspomnianej koleżance opowiada: 

„Apartament, pustynia. Pocałunki na parkiecie. Ludzie byli tacy wspaniali. Mówili tak 

inteligentnie i takie romantyczne rzeczy”. Mówi o bohaterach jako o ludziach, nie 

postaciach. Są dla niej zdecydowanie bardziej realni, przeżywane przez nich emocje i 
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przygody – bliższe. Stąd tęsknota w głosie; jej codzienność zdecydowanie odbiega od 

filmowego ideału. Po jednej z, zapewne licznych, kłótni z mężem, wychodzi na przykład 

na jaw fakt, że ten ją bije („Nigdy nie uderzam cię tak sobie, zawsze wcześniej cię 

ostrzegam i wtedy, jeśli się nie poprawiasz, dostajesz”). Po tym starciu zapowiada, że od 

niego odejdzie i wybiega na ulicę. Przechodzi obok kina, przystaje i długo wpatruje się w 

ułożony wielkimi literami tytuł filmu. Zrezygnowana, wiedząc, że nie ma szansy na 

poprawę swojego losu, powłócząc nogami, wraca do mieszkania. 

 Jak możemy się domyślać, tak w skrócie wyglądało życie Cecylii od chwili wejścia 

w związek małżeński (w rozmowie z Baxterem wyznaje na przykład, że nawet, gdy byli 

świeżo po ślubie, Monk nigdy nie zabierał jej na tańce), złożone z kolejnych rozczarowań 

i prób rozstania. Właściwa akcja rozpoczyna się dopiero, gdy obserwujemy Cecylię na 

kolejnych seansach Purpurowej róży z Kairu. Widz ogląda wraz z nią wciąż te same ujęcia 

fikcyjnego filmu (będącego swoistą parodią amerykańskiej produkcji przedwojennej1), 

uzupełniane o pewne poprzedzające bądź następujące po nich zdarzenia. Fabuła tegoż 

nie jest skomplikowana: grupa arystokratów na wycieczce w Egipcie spotyka „odkrywcę, 

poetę, poszukiwacza przygód”, Toma Baxtera, z chicagowskich Baxterów. O nim właśnie 

chciałbym nieco opowiedzieć. 

 Dzieło Allena, a co za tym idzie, także i mój szkic je omawiający, wpisać można by 

w nurt refleksji nad antropologią postaci filmowej; traktował będzie o statusie 

ontologicznym Toma Baxtera w tym sensie, że zanalizuje specyfikę jego zachowań i cech 

charakteru jako postaci przeniesionej z rzeczywistości fikcyjnej do realnej. 

 Purpurowa róża z Kairu jest trudna do jednoznacznego przyporządkowania, gdy 

chodzi o gatunek, choć przeważają w niej cechy komediowe. Reżyser w żartobliwy 

sposób mierzy się tu z problemem, o którym powstawały poważne naukowe traktaty. 

Przykładowo, Ostap Ortwin, wybitny lwowski teoretyk literatury, zastanawiał się w 

Żywych fikcjach, co dzieje się z postacią literacką między poszczególnymi rozdziałami 

czy po prostu w chwilach, gdy nie znajduje się ona w centrum wydarzeń2. Na gruncie 

filmu opowiadał o tym Przypadek Harolda Cricka, gdzie tytułowy bohater powstającej 

właśnie książki pewnej wybitnej autorki (za)istniał naprawdę, pracując, kochając, 

cierpiąc. Sytuację komplikował kształtujący się powoli system relacji między Haroldem, 

jego kreatorką i bezradnym wobec problemu profesorem teorii literatury. Wszak 

                                                 
1 Zob. A. Ledóchowski, Filmy, które widzieliśmy: róże Woody’ego Allena, „Kino” 1985, nr 218. 
2 Zob. O. Ortwin, Żywe fikcje, Warszawa 1970. 



 
97 

spotkania z własnym „wytworem” nie należą do codzienności. Przewrotny, dowcipny 

obraz opowiadający o sile sztuki, jest bliski z ducha filmowi Allena. 

 Ten podchodzi do zagadnienia równie dowcipnie. Film opowiada w końcu o 

klasycznym trójkącie miłosnym (wyłączając zazdrośnika Monka, bo w jego przypadku 

trudno mówić o wyższych uczuciach), tylko że rywalami do serca kobiety są tu osoby z 

dwóch różnych światów. Tak naprawdę jednak, oba te światy są dla Cecylii równie 

odległe, niedostępne i magiczne. Tom Baxter, który przechodzi ze świata fikcyjnego do 

rzeczywistego, zakochał się bowiem w bohaterce (tu rodzi się pytanie poboczne: w niej, 

czy w jej umiłowaniu do filmu? Przecież pierwsze słowa, które do niej skierował, 

brzmią: „Boże, ty musisz naprawdę kochać ten film”), jest dla niej tak samo obcy, jak 

grający go aktor. Gil Shepherd, bo o nim mowa, pochodzi przecież z Hollywood. Cecylia 

zna Hollywood jedynie z gazetowych opowieści, brukowych plotek. Pomiędzy filmami 

tam powstającymi a samym miejscem w jej świadomości mógłby powstać znak 

równości, bo oba światy są dla niej nieosiągalne. 

 Allen, na co zwrócił uwagę Arkadiusz Lewicki, nie tłumaczy nam, w jaki sposób 

Tom Baxter wychodzi z ekranu (ani w jaki sposób udaje mu się nań wprowadzić 

Cecylię)3. Tylko jedna krótka wymiana zdań między producentami wskazuje na rolę 

ostatnich burz. Nie jest to istotne, bo nie o zachowanie jakichkolwiek pozorów realizmu 

tu chodzi. Podważają go nie tylko niesamowite wydarzenia, których jesteśmy 

świadkami, ale i reakcje pozostałych postaci. Można sądzić, że po doświadczeniu czegoś 

tak nadnaturalnego, po chwilowym szoku, publiczność kinową ogarnęłaby panika. Scena 

w skrócie prezentuje się następująco: wraz z Cecylią oglądamy po raz wtóry moment, 

gdy Baxter przychodzi z wizytą do swoich nowo poznanych znajomych, dziwiąc się: 

„Wciąż nie mogę uwierzyć, że 24 godziny temu byłem w egipskim grobowcu, nie znałem 

nikogo z was”. Archeolog tym razem zaczyna się zapominać, nie kontynuuje, jego wzrok 

ucieka poza fikcyjny świat, w którym przebywa, poza ekran, wpatruje się w siedzącą na 

widowni Cecylię. Bezpośredni zwrot nie wywołuje w bohaterce oczekiwanego 

zdumienia. Przez chwilę tylko nie jest pewna, czy Baxter mówi właśnie do niej. 

Widownia obserwuje wszystko w milczeniu, dopiero widząc schodzącego z ekranu 

Baxtera reagują zgodnie z oczekiwanym schematem, wręcz przesadnie: pewna kobieta 

mdleje, słychać krzyki, itp., po czym najzupełniej normalnie zaczynają rozprawiać o tym, 

co się wokół nich wyprawia. Późniejsze reperkusje nierealnego incydentu są również 

                                                 
3 A. Lewicki, Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław 2007. 
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nieprawdopodobne. Wezwany kierownik kina najzupełniej normalnie zaczyna 

rozmawiać z pozostałymi bohaterami filmu, dowiadując się od nich, jak wygląda 

sytuacja. Ci skarżą się, że nie są w stanie powtórzyć numeru archeologa (co ilustruje 

jedno z wcześniejszych ujęć, gdy hrabina przyciska się do ekranu tak, jak dziecko 

przyciska się do szyby). Producenci martwią się tylko prawnymi konsekwencjami 

możliwych przestępstw Baxtera. Odtwórca jego roli boi się, że zaistniała sytuacja źle 

wpłynie na jego karierę. Obecni i dopiero przybywający po usłyszeniu wiadomości o 

rewelacji widzowie dzielą się zasadniczo na dwa obozy: tych, którzy chcą zobaczyć 

opuszczony przez bohatera film i oburzonych na zaistniałą sytuację, żądających zwrotu 

pieniędzy (któż postąpiłby w ten sposób w takiej sytuacji!). Ich reakcje w dowcipny 

sposób wpisują się w prowadzony w całym filmie na kilku poziomach dyskurs o naturze 

i roli kina. Oburzona część widowni opuszcza salę wykrzykując na przykład: „chcę, żeby 

w filmie dziś stało się to samo, co działo się tydzień temu, inaczej o czym jest życie?”. 

Oczekują historii. Wspomniany dyskurs realizuje się zasadniczo na dwóch 

płaszczyznach: pierwszą są relacje między trójką głównych bohaterów (w tym jednym 

podwójnym), drugi to zderzenie zbiorowości ludzkiej ze zbiorowością postaci. 

Praktycznie każda scena pokazująca pozostających na ekranie bohaterów w jakiś sposób 

porusza tę problematykę. Oni sami rozumieją rolę kina w podobny sposób, co i 

widzowie. Siedząc, grając w karty i pijąc, zajmują się głównie obrażaniem przybyłych. 

„Co wy tu, ludzie, robicie? Nie możemy kontynuować opowieści, dopóki Tom nie wróci”. 

 Postacie pozostające na ekranie skonstruowane są dość paradoksalnie – mają 

bowiem świadomość własnej fikcyjności (kiedy pewna kobieta usprawiedliwia swoją 

obecność pasją męża, który zajmuje się studiowaniem osobowości, postacie zgodnie 

twierdzą, że nie są ludźmi) boją się momentu wyłączenia projektora („Robi się czarno i 

my znikamy […] Ty nie rozumiesz, co to znaczy zniknąć, być niczym, być 

unicestwionym”), chciałyby uczestniczyć w akcji („Jestem znudzony tym siedzeniem. 

Jestem postacią dramatyczną. Potrzebuję ruchu!”). W odniesieniu do siebie i swojej 

bytności w filmowym świecie posługują się bez skrępowania technicznymi określeniami 

(ksiądz pojawiający się w obcej scenerii oznajmia, że powinien pojawić się dopiero na 

piątej szpuli). Są świadome całości intrygi, kolejności zdarzeń (Hrabina mówi do 

upatrzonego kandydata na męża: „Mieliśmy się spotkać w Copacabana, próbuję go 

namówić, by za mnie wyszedł”), której powtarzalność traktują jak rzecz całkowicie 
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naturalną (do czasu: „Zapomnij, jestem zmęczony żenieniem się z tobą każdej nocy. 

Nigdy nawet nie docieramy do sypialni”). 

 Bunt Baxtera niszczy porządek. Jego odważne zachowanie jest impulsem dla 

pozostałych postaci: ograniczenia zaczynają im przeszkadzać: „Spójrz na nas! Siedzący 

dookoła niewolnicy jakiegoś głupiego scenariusza. Tymczasem grube ryby w Hollywood 

dorabiają się na naszej pracy […] Dyrektorzy studia, pisarze, gwiazdy filmowe […] Ale to 

my harujemy. To my jesteśmy postaciami na ekranie, nie oni”. Skoro zostają wyzwoleni z 

pęt, dostrzegają nowe perspektywy, próbują przedefiniować swój status, nabrać we 

własnych oczach znaczenia, upodmiotowić się za pomocą prostego odwrócenia: „A co, 

jeśli to wszystko to jedynie semantyka? […] Ustawmy siebie jako realny świat… a ich 

jako świat iluzji i cienia. Widzisz? My jesteśmy rzeczywistością, a oni są snem”. Ten 

pomysł zostaje szybko odrzucony przez pozostałych bohaterów, jednakże wcale nie jest 

irracjonalny. Skoro, zgodnie z tym, co mówi Baxter, udało im się uzyskać niezależność i 

wolność, to być może posiadali ją od zawsze – do tej pory pozwalali po prostu na swoje 

zniewolenie, tkwiąc w nieświadomości. To zaś implikuje, że swoim statusem 

ontologicznym, przy pewnych założeniach, niewiele różnią się od widzów, 

„prawdziwych” ludzi. Od takich rozważań blisko przecież do dwudziestowiecznych 

koncepcji w rodzaju wielości rzeczywistości Chwistka czy symulakrów Baudrillarda. 

Zachęcani przez Baxtera pozostali bohaterowie zaczynają korzystać z nowych 

możliwości. W konfrontacji z widzami przestają mówić jednym głosem, pytani o 

przesłanie filmu dają wyraz własnej odrębności, rodzącego się indywidualizmu, 

przedstawiając skrajnie odmienne koncepcje. Porzucają też pełnione dotychczas role: 

 
Arturo (kelner): Czy właśnie rzucamy fabułę, sir? 
Tom Baxter: Dokładnie. Każdy idzie na własną rękę. 
Arturo: W takim razie ja nie muszę już sadzać ludzi. Mogę robić to co zawsze chciałem zrobić. 
Kitty Haynes: To znaczy co? 
Arturo (do orkiestry): Grajcie, chłopaki! [zaczyna stepować, nagrodzony gromkimi brawami]. 

 
 Wszystkie omówione powyżej cechy charakteru, o ile można je tak nazwać, 

posiada także Baxter. Główny (obok Cecylii) bohater całej historii i jedyna spośród 

filmowych kreacji, która zostaje skonfrontowana ze swoim twórcą, egzemplifikuje 

złożoność i trudność w ocenie sposobu istnienia postaci ekranowej. Baxter, podobnie jak 

pozostali, posiada wiedzę o swojej roli, wie, że powinien po raz kolejny poślubić Kitty 

Haynes, śpiewaczkę z klubu Copacabana, ale nie chce tego. Zakochał się w Cecylii. Dwa 

tysiące pokazów „monotonnej rutyny” to zbyt wiele, pragnie być wolny. Opowiadając o 
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dotychczasowym „życiu”, ponownie akcentuje swoją świadomość otoczenia: mówi o 

irytujących odgłosach jedzenia dobiegających z sali kinowej. Opuszczenie filmu zmienia 

reguły gry: Baxter stał się elementem rzeczywistego świata. Producenci zdają się 

podświadomie wiedzieć o tym, stąd decyzja, by jednak nie wyłączać projektora – nie 

unicestwiłoby to archeologa, a jedynie pozostawiło go na zawsze poza filmem. 

 Interesująco we wspomniany dyskurs o kinie wpisuje się scena konfrontacji 

aktora i jego kreacji. W zabawnie zaprezentowanej kłótni ściera się kilka stanowisk 

teoretycznych. Widać to na poziomie najbardziej niepozornych, wydawałoby się, faktów. 

Kiedy Gil Shepherd staje w końcu przed Baxterem, ten nie poznaje w nim samego siebie. 

Ewokuje to odrębność postaci, jej samodzielne istnienie. Świadczy o tym także to, że 

Baxterowie w innych kinach również opuszczają film i działają niezależnie od 

pierwszego tak postępującego „egzemplarza”. Shepherd i Baxter spierają się o to, kto ma 

większe prawa do splendoru płynącego z wysokiej oceny krytyków, który z nich grał 

(jako że, co wynika z wcześniejszych uwag, Baxter swoje odtwarzanie roli również 

uważał za formę aktorstwa – to kolejny element paradoksalności konstrukcji postaci). 

Implikuje to także problem samego istnienia Toma: 

 
Gil: To moja postać, stworzyłem go. 
Tom: Czy nie zrobił tego scenarzysta? 
Gil: Tak, technicznie rzec biorąc, ale […] wziąłem cię z kartki, sprawiłem, że żyjesz, dałem ci ciało. 
Tom: Więc ja żyję. 
Gil: Tak, ale tylko na ekranie. 

 
Mimo przyjętej linii obrony Baxter zdaje się w pewien sposób przyznawać część 

racji hollywoodzkiemu aktorowi, nie protestując przeciwko swojej fikcyjności, broniąc 

jedynie prawa do nabycia realności: 

 
Gil: Powiedz mu, że go nie kochasz. Nie możesz. On jest fikcyjny. Chcesz tracić czas z fikcyjną 

postacią? Jesteś słodką dziewczyną. Zasługujesz na człowieka. 
Cecylia: Ale Tom jest doskonały. 
Gil: Tak, ale on nie jest realny. Jak dobra jest doskonałość, jeśli człowiek nie jest realny? 
Tom: Mogę się nauczyć być realny. To jest łatwe. To nic wielkiego. Bycie realnym przychodzi mi 

bardzo naturalnie. 
Gil: Nie możesz nauczyć się bycia realnym. To tak jakby uczyć się bycia karłem. To nie jest rzecz, 

której możesz się nauczyć. 

 
Jednocześnie, pomimo bronienia własnej odrębności, Tom wykazuje wiele cech 

wspólnych z Shepherdem. W kilku scenach reaguje identycznie jak on na pewne uwagi. 

Gdy próbuje się marginalizować rolę archeologa w Purpurowej róży z Kairu, obaj się 

oburzają. Zresztą, miłość w przypadku obu panów wydaje się wyrastać na identycznych 
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podstawach. Aktor z wielkiego świata nie tyle kocha się w prowincjonalnej dziewczynie, 

ile kocha jej uwielbienie dla samego siebie, stąd pozytywne reakcje na pochwały i 

dopominanie się o kolejne. W tym kontekście opisywana już przeze mnie scena wyjścia z 

ekranu i pierwsze słowa Baxtera skierowane do Cecylii, a dotyczące jej uwielbienia dla 

filmu, dają się z powyższą motywacją zestawić. Filmowy amant, dążący do wyzwolenia 

się z narzuconych mu ograniczeń, reaguje instynktownie dopiero, gdy połechtana 

zostanie jego miłość własna, czynnik zewnętrzny podniesie jego samoocenę. Obaj są 

więc tak naprawdę zapatrzeni w siebie, tylko wpisane w postać filmową schematy 

zachowań sprawiają, że Baxter, nie mogąc się do końca od nich uwolnić, postępuje jak 

romantyczny kochanek ze snów. 

 Bowiem, wbrew wszystkim składanym deklaracjom, Baxter po wyjściu z ekranu 

nie jest tak naprawdę wolny. Jego całkowitej asymilacji z rzeczywistością 

przeciwdziałają bariery poznawcze. Brakuje mu pewnych podstawowych informacji o 

świecie. Wszystkie komediowe zdarzenia w allenowskim dziele zbudowane są 

zazwyczaj na zestawieniu typowo filmowego sposobu działania archeologa z regułami 

rządzącymi twardą rzeczywistością. Kilka przykładów: Baxter walczy z Monkiem o 

Cecylię, ponieważ odwaga wpisana jest w jego postać. Próbuje walczyć fair, dlatego też 

przegrywa mimo początkowej przewagi – to nie jest honorowy pojedynek rodem z 

romansu. Jednocześnie, fikcyjność bohatera ilustruje fakt, że na jego twarzy nie ma 

żadnego zadraśnięcia, zachował idealną fryzurę, nawet nie pogniotło mu się ubranie 

(„To jedna z zalet bycia wyimaginowanym”). Nie jest w stanie zapłacić za kosztowną 

kolację, na którą zaprosił Cecylię, ponieważ jego wyniesione z ekranu pieniądze okazują 

się fałszywe (sic!), a podczas próby ucieczki okazuje się, że nie wystarczy, jak w filmie, 

usiąść za kierownicą, by wprawić samochód w ruch – Baxter nie wie, co to kluczyki i nie 

potrafi się nimi posłużyć. Archeolog o świecie wie tyle, ile wiedzy implikują informacje 

dotyczące wydarzeń związanych z Purpurową różą z Kairu. Rozumie, czym jest wesołe 

miasteczko, ponieważ na ekranie wspomina, że Kitty nigdy nie chciała z nim iść do 

takowego. O ojcu wie tylko, że był karciarzem, ponieważ „zmarł, zanim film się zaczął”. 

Rzeczywistość ocenia przez pryzmat posiadanych wiadomości: 

 
Cecylia: To jest kościół. Wierzysz w Boga, prawda? […] Powód wszystkiego, świata, wszechświata. 
Tom: Och, myślę, że wiem, o co ci chodzi. Człowiek, który napisał Purpurową Różę z Kairu! Irving  

Sachs i R.H. Levine, pisarze, którzy współpracowali przy filmie. 
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Inny przykład: 

 
Tom: Gdzie jest ściemnienie? […] Kiedy pocałunki stają się gorące i obfite, zaraz przed kochaniem 

się, jest ściemnienie. 
Cecylia: A potem? 
Tom: Potem kochamy się w jakimś ustronnym, idealnym miejscu. 
Cecylia: To tu się nie zdarzy. 

 

Podobnych sytuacji jest w filmie wiele, chociażby niezrozumienie cudu narodzin 

czy niepojęta idea burdelu. Ewokują one dwie rzeczy: idealność świata filmowego, gdzie 

nie ma miejsca na brzydotę czy zło (oczywiście w tych gatunkach, które do idealizacji 

rzeczywistości programowo dążą) oraz pewne tajniki filmowego warsztatu, zręczne 

chwyty, powtarzalne mechanizmy, myślowe skróty realizatorów, które Allen w zabawny 

sposób demaskuje, ośmiesza ich konwencjonalność. 

 Tak skonstruowany, uwarunkowany Baxter nie ma szansy przetrwać w realnym 

świecie. Stąd jako przyznanie się do porażki należy uznać próbę odwrócenia ról, 

wciągnięcie Cecylii do świata filmu. Z tym również nie ma problemu, aczkolwiek będąc 

już wewnątrz historii bohaterka manifestuje swoją nieprzystawalność, demaskując 

pewne elementy tegoż świata: znając prawdziwy smak szampana identyfikuje ten pity w 

Copacabanie jako de facto piwo imbirowe. Mimo to, jest zachwycona: „Kocham każdą 

minutę tu spędzoną”. Jednak, gdy zostaje postawiona przed wyborem, staje u boku Gila 

Shepherda: „Tom, spróbuj zrozumieć […]. W twoim świecie sprawy zawsze się właściwie 

układają. Jestem rzeczywistą osobą. Nieważne jak jestem kuszona, muszę wybrać realny 

świat”. Bohaterowie filmu przyglądają się scenie rozstania, jakby same oglądały jakieś 

przedstawienie, co dowcipnie koresponduje z ich redefinicyjnymi próbami. Baxter 

ponosi porażkę, gdyż musi ją ponieść, bowiem niezależnie od dobrych chęci czy cech 

przypisywanych idealnemu mężczyźnie nigdy nie byłby w stanie prawidłowo 

funkcjonować poza ekranem. Pogodzony z losem, wraca, by kontynuować wielokrotnie 

już odtwarzaną opowieść. Gil zaś ostatecznie porzuca Cecylię. Historia wraca do punktu 

wyjścia. W zamykającej film scenie widzimy kinomankę na seansie najnowszej produkcji 

z Fredem Astairem. Żaden z niedoścignionych, idealnych światów nie był dla niej. 

Jak widać, Woody Allen w Purpurowej róży z Kairu z właściwym sobie humorem 

poruszył problem wyobcowania, nieprzystawalności, marzeń i tęsknot do rzeczy 

nieosiągalnych, a przy tym zahaczył o wiele teoretycznych problemów kina, jak i wykpił 

pewne schematy rządzące popularnymi produkcjami. Jednakże reżyser nie próbował 
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dokonać ostatecznych rozstrzygnięć w ich sprawie, jedynie skompilował pewne 

stanowiska, zebrał pomysły i zagrał z widzem w postmodernistyczną grę, traktując 

temat jako pretekst do wspólnej zabawy. Być może tak właśnie trzeba. Być może magia 

kina i magia elementów świata w nim przedstawionego wymykają się jakimkolwiek 

definicjom. 
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Marta ŁAWRYNKOWICZ 

 

Pająk jako studium psychoanalizy 

 

Celem artykułu jest omówienie, przy wykorzystaniu koncepcji 

psychoanalitycznych, filmu kanadyjskiego reżysera Davida Cronenberga – Pająka, który 

jest jednocześnie adaptacją książki Patricka McGratha pod tym samym tytułem. Już na 

początku widzowi niejako narzuca się obraz wysiadającego z pociągu głównego 

bohatera – Dennisa Clega – jako jednostki nieprzystosowanej i skontrastowanej z 

pozostałymi pasażerami. Zaakcentowana zostaje przede wszystkim jego nieporadność 

przejawiająca się nie tylko w stroju (brudne buty, za krótkie nogawki spodni, kilka 

koszul nałożonych jednocześnie na siebie, ponadto używanie skarpetki zamiast 

portfela), ale także całym zachowaniu (braku koordynacji ruchów, powolności oraz 

sennej otępiałości). Jego postawa sprawia, że jesteśmy skłonni traktować go bardziej 

jako zagubione dziecko niż dorosłego mężczyznę, którym jest w rzeczywistości (wygląda 

na około trzydzieści lat). W dalszej części filmu stajemy się świadkami dokonywanej 

przez niego retrospekcji. Jest to wizja niezwykle emocjonalna, traktująca czas i 

przestrzeń na zasadzie ich wzajemnego przenikania się, podczas której przenosimy się 

do czasów dzieciństwa bohatera. Z narzuconej przez niego perspektywy oglądamy różne 

scenki sytuacyjne z jego rodzinnego domu. Widzimy jego matkę przedstawioną z punktu 

widzenia Dennisa jako osobę dobrą i czułą, z którą łączył go silny związek emocjonalny. 

Jej obraz zostaje przeciwstawiony wizerunkowi ojca – niedbającego o dom i rodzinę 

egoisty, chłodnego, pozbawionego delikatności despoty, który woli pub od zacisza 

domowego, nerwowego i nieokazującego uczuć swojej żonie i synowi. Ojciec nawiązuje 

namiętny romans z Yvonne – wulgarną, prostacką, zadziwiająco bezpośrednią, 

nadużywającą alkoholu, niechlujną, pewną siebie i świadomą własnej seksualności 

kobietą, przesiadującą w pobliskich barach. Yvonne jest całkowitym przeciwieństwem 

matki bohatera, w której obrazie pojawiają się już jednak pewne „zgrzyty”. Młodego 

Dennisa denerwuje to, że matka wychodzi z ojcem do pubu, że pozwala mu się całować i 

obejmować, nie ukrywając przy tym przyjemności, jaką jej to sprawia. Niemiłym 

zaskoczeniem jest też dla chłopca odkrycie stosowanych przez matkę zabiegów, aby 

przypodobać się mężowi (Dennis niechcący jest świadkiem, kiedy matka przebiera się w 
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błękitną koszulkę). Przytoczone „zgrzyty” nie są jednak tylko pewną niespójnością w 

konstruowanym przez chłopca obrazie matki. Tak samo jak film nie jest tylko prostą 

historyjką o zdradzie i wynikających z niej konsekwencjach. Tutaj właśnie znajduje się 

uzasadnienie dla wspomnianej na początku szkicu metody psychoanalitycznej. Znajduje 

ona podstawy przede wszystkim po uświadomieniu sobie przez widza, że tak naprawdę 

Yvonne jest tylko konstruktem wyobraźni małego Dennisa, symbolicznym 

odzwierciedleniem tej części osobowości jego matki, której chłopiec nie potrafi i nie 

chce zaakceptować (stosunki seksualne z mężem, fakt, że w jej życiu istnieje jeszcze jakiś 

mężczyzna poza synem). Bohater cierpi na schizofrenię paranoidalną. Jego zapisywane 

w notatniku wspomnienia pełnią funkcję terapeutyczną. Dennis nie posiada całkowitej 

(albo choćby wystarczającej do wyjaśnienia swojego życiorysu) samowiedzy, wiele 

faktów, poprzez retrospekcje, jest dopiero wydobywanych z przedświadomości 

bohatera. W nieświadomości zaś tkwić będzie seksualny popęd do matki (pragnienia z 

dzieciństwa wchodzą do nieświadomości bardzo często, nigdy też nie zostają stamtąd 

wydobyte). Dennis swoją energię libidalną osadza w wyobrażeniu matki, jakim jest 

Yvonne. Nie udaje mu się nad tą energią zapanować, nie następuje żadne rozładowanie 

seksualne. Konflikt pomiędzy jaźnią a seksualnością staje się przyczyną nerwicy. 

Wytworzone napięcie towarzyszy mu przez lata. Jest to widoczne zwłaszcza w scenie 

spaceru, już w jego dorosłym życiu, kiedy wyjmuje dwa zdjęcia pornograficzne, które 

natychmiastowo przemieniają się w wizerunki Yvonne, a tym samym jego matki. Po 

„dokonanej” przez ojca zbrodni na matce chłopca, następuje identyfikacja Dennisa z 

utraconym obiektem, tak zwana melancholia. Widoczne jest to z kolei przede wszystkim 

w scenie, w której kładzie się na jej „grobie” (czynność tę powtarza później także w 

dorosłym życiu). Zasada przyjemności, każąca unikania wszelkich przykrości 

powstałych w wyniku niezaspokojenia popędów seksualnych, przemieszcza cele 

popędowe poprzez mechanizm sublimacji. Dzieje się tak z jednej strony w momencie 

„stworzenia” Yvonne, z drugiej zaś, kiedy Dennis wymyśla historię o zabójstwie matki. 

Praca umysłowa angażuje jego energię, odwracając jednocześnie uwagę od 

rozczarowania wynikającego z niespełnionych pragnień. Ponadto, nie mogąc zdobyć 

pożądanego obiektu, bohater dewaluuje jego wartość (Yvonne postrzega jako „tanią 

dziwkę”). Impulsy niezgodne z etyką zostają zablokowane i wyparte ze świadomości, 

dlatego Dennis nie pamięta, co się naprawdę wydarzyło, tworzy własną rzeczywistość. 
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Kiedy uświadamia sobie, że sam zabił swoją matkę, pojawia się doświadczenie 

niesamowitego. Powrót do tego, co wyparte, powoduje dojmujące poczucie dziwności. 

 Pożądanie przez dziecko rodzica odmiennej płci, przy jednoczesnej chęci 

usunięcia drugiego, postrzeganego w tym wypadku jako rywal, jest znane psychoanalizie 

pod nazwą kompleksu Edypa. Stadium edypalne, inaczej zwane fallicznym, występuje 

najczęściej pomiędzy czwartym a szóstym rokiem życia. Jest to czas, w którym wrażenia 

seksualne u chłopców umiejscawiają się w penisie, wówczas też budzi się świadomość 

seksualna wynikająca z dumy z posiadania fallusa. W tym okresie chłopcy postrzegają 

kobiety jako mężczyzn z obciętym penisem. Winą za zastany stan rzeczy obarczają ojca, 

to z kolei jest przyczyną tak zwanego lęku kastracyjnego. Lęk ten pojawia się również z 

powodu odczuwanego wobec matki pociągu seksualnego. Chłopiec boi się przez to kary 

ze strony ojca, na koniec wypiera pragnienia dotyczące matki. Przechodzi mu także 

wrogość w stosunku do rodzica tej samej płci, z którym odtąd się utożsamia. 

 W Dennisie z retrospekcji bez trudu można rozpoznać dziecko w fazie edypalnej. 

Objawia się to zarówno silnym pociągiem do matki, jak i wrogością w stosunku do ojca, 

którego postrzega jako konkurenta, walczy z nim o względy tej samej kobiety. Widoczne 

jest to już w pierwszych scenach ukazujących spożywany wspólnie przez rodzinę 

posiłek. Syn nie rozmawia z ojcem, obaj są w stosunku do siebie szorstcy i nieufni. 

Dennis ponadto wyraźnie boi się rodzica, przed którego surowością chroni go matka. 

Wyraźnie zazdrości on ojcu jego uprzywilejowanej pozycji w stosunku do żony. Życie 

seksualne rodziców budzi w nim wstręt i sprzeciw. Nie potrafi zrozumieć, jak jego 

ukochanej matce może zależeć jeszcze na kimś poza nim samym. Cieszy się, gdy 

pomiędzy rodzicami wynikają nieporozumienia. Chce zająć pozycję ojca w życiu matki. 

Widać to głównie w scenie pierwszego „kontaktu seksualnego” pomiędzy Billem a 

Yvonne-matką. Kiedy ta dłonią zaspokaja kochanka, nagle jego postać przechodzi w 

sylwetkę dorosłego już Dennisa. Przypomina to marzenie senne o podłożu erotycznym. 

Skrywane myśli wychodzą w ten sposób na jaw, jakby dążąc do choć cząstkowego 

spełnienia ukrytych życzeń. Marzenie senne jest w charakterystyczny sposób 

zniekształcone, nie daje jasnych wyjaśnień, podlega interpretacji dopiero przy 

odniesieniu do całej struktury filmu. Dlatego też bohater nie występuje samodzielnie w 

przytoczonej scenie, ale umiejscawia w zdarzeniu na swoim miejscu własnego ojca. Na 

końcu filmu widz przekonuje się zaś, że te wszystkie wizje były tylko wymysłem chorego 

umysłu Dennisa. 
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 Niezwykle istotna jest także scena „pojedynku”, „próby sił” pomiędzy ojcem a 

synem. Decydująca rozmowa odbywa się w szopie przy działce, gdzie według Dennisa 

znajduje się jednocześnie grób jego zamordowanej matki. Bill Cleg, wyraźnie 

zaniepokojony postawą syna, próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną jego agresji w 

stosunku do niego i Yvonne-matki. Dopytuje zwłaszcza o niewłaściwe i podejrzane 

zachowanie wobec matki chłopca, na co ten odpowiada, że ona nie jest jego matką, a w 

dalszej części dialogu nazywa ją „tanią dziwką”, ojca zaś mordercą, za co otrzymuje od 

niego policzek. Zgodnie z myślą psychoanalityczną Bill wie, że Dennis żywi pożądanie do 

własnej rodzicielki i za to wymierza mu karę w postaci ciosu. Nieufność chłopca, niechęć 

do dialogu z ojcem wynika zaś najprawdopodobniej z odczuwanego wobec niego lęku 

kastracyjnego. 

 Kastratorem może być jednak nie tylko ojciec – mężczyzna, ale także matka – 

kobieta, zwłaszcza zaś postać Yvonne, którą matka przybiera w wyobraźni Dennisa. 

Yvonne jawi się jako kobieta niebezpieczna i świadoma swojej dominacji nad 

mężczyzną, który jej pożąda. Bill Cleg dla niej morduje swoją żonę. Biorąc od mężczyzny 

wszystko, co tylko może (po zabójstwie żony Billa wprowadza się do jego domu, zajmuje 

miejsce swojej poprzedniczki, przywłaszcza jej rzeczy), sama daje z siebie niewiele. 

Symbolicznym odzwierciedleniem tego jest scena specyficznego „stosunku seksualnego” 

nad kanałem. Obecność Yvonne sprawia, że neutralna początkowo przestrzeń nabiera 

erotycznego charakteru. Szopa ojca Dennisa to już nie skład na narzędzia, ale miejsce 

seksualnych schadzek. Kot, którego głaszcze podczas wizyty hydraulika (Billa Clega), to 

już nie tylko zwierzę, ale pewnego rodzaju „gadżet erotyczny”, mający podkreślić jej 

drapieżność. W myśl psychoanalizy w filmie znajdujemy także dużo przedmiotów 

mogących pełnić funkcję symboli fallicznych, należą do nich: rury (które Bill przyszedł 

naprawić), latarnia uliczna (którą ojciec Dennisa mija jadąc rowerem), podłużny kształt 

kanału (nad którym Yvonne „kochała się” z Billem), trzonek od łopaty (którą Bill zabija 

swoją żonę), gazownia (którą Dennis widzi z okna swojego pokoju). Szczególną uwagę 

spośród motywów fallicznych zwraca jednak węgorz. Przygotowane przez Yvonne danie 

dla Billa i Dennisa wzbudza wyraźny niepokój tego ostatniego. Staje się nie tylko 

symbolem fallicznym (poprzez swój kształt), ale także metaforą kastracji. Określa też tę, 

która go przyrządziła, jako kastratorkę. Nieprzypadkowo pani Wilkinson w pewnym 

momencie przybiera w wyobraźni Dennisa postać Yvonne. Ona również jest potencjalną 

kastratorką. Niegrzeczna, niedelikatna i ironiczna w stosunku do domowników 
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„pensjonatu” (widz do końca filmu może się tylko domyślać, że jest to coś w rodzaju 

domu przejściowego dla osób psychicznie chorych), nie toleruje żadnego, choćby 

najdrobniejszego, przejawu sprzeciwu (brutalnie zabiera talerz Terence’a – jednego z 

„kuracjuszy” – gdy ten staje w obronie Dennisa). 

 „Pensjonat” już od samego początku staje się dla bohatera przestrzenią 

nieprzyjazną, budzącą niejasne skojarzenia. Piecyk w jego pokoju wywołuje tajemniczy 

niepokój (ciągle czuje zapach gazu). Sytuację dodatkowo pogarsza zachowanie pani 

Wilkinson – kobiety nieszanującej intymności bohatera (scena kąpieli). Brakuje jej także 

zrozumienia dla jego stanu oraz cierpliwości we wzajemnych kontaktach. Często okazuje 

Dennisowi swoją niechęć. Jego też jako pierwszego podejrzewa (zresztą słusznie) o 

zabranie zaginionego kompletu kluczy. Z tych powodów Terence określa „pensjonat” 

jako „wyspę rządzoną przez despotyczną królową, która każdego może odesłać tam, 

skąd przybył”. Terence opiekuje się Dennisem, interesuje stanem jego zdrowia 

(dopytuje, czy robi postępy). Delikatny i taktowny może być interpretowany jako figura 

ojca idealnego. Stanowiłby wtedy przeciwstawienie do wizerunku ojca, jakie zapamiętał 

Dennis ze swojego dzieciństwa (widz wie, że wizerunek ten jest tylko wymysłem chorej 

wyobraźni bohatera, w rzeczywistości jego ojciec był zupełnie innym człowiekiem). 

Terence nie jest jednak w stanie uchronić przyjaciela (jeżeli można go tak nazwać) od 

strachu przed panią Wilkinson. Dennis odczuwa wobec niej lęk. Z bojaźni chowa swoje 

zapiski, aby nie mogły dostać się w jej ręce.  

 Kiedy bohater czuje zagrożenie, obwiązuje się sznurkiem. Oplątuje też nim cały 

swój pokój (tak samo robił to w dzieciństwie). Matka wzbudziła w nim fascynację 

pająkami. Opowiadała mu o pajęczych gniazdach, które kiedyś widziała. Mówiła, że, 

jeżeli się wie, gdzie szukać, można znaleźć w nich pajęczycę, która odchodzi, kiedy 

wyklują się młode pająki. Nie powiedziała jednak synowi całej prawdy o zwyczajach 

tych zwierząt. Nie wyjaśniła mu, że odejście pajęczycy odbywa się najczęściej na skutek 

zjedzenia jej przez własne dojrzewające potomstwo. Scena, w której toczy się ta 

rozmowa ma dla całego filmu wymiar symboliczny. Matka nieprzypadkowo nazywa 

syna pająkiem. Młody Dennis także nieprzypadkowo jest nieustannie pokazywany 

widzowi w otoczeniu różnorakich sznurków (które mają symbolizować pajęczą sieć) lub 

podczas zabawy nimi (nie widzimy go z innymi zabawkami). Dennis, zapytany przez 

matkę w jednej ze scen o cel owijania sobie sznurka wokół rąk odpowiada, że ćwiczy 

dłonie i zaraz po tym dodaje, że robi to dla niej. Scena ta, tak jak rozmowa bohaterów o 
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pajęczycy, ma również symboliczny, a wręcz ironiczny na tle całości fabuły, wydźwięk. 

Mały Dennis-pająk zabija swoją matkę-pajęczycę za pomocą sznurka-pajęczej sieci. Przy 

użyciu linki odkręca on zawór gazu i tym sposobem morduje swoją matkę. Sznurek 

pojawia się także w scenie (urojonego w chorej wyobraźni bohatera) zabójstwa matki 

przez ojca Dennisa. Wówczas zostaje nim okręcona głowa i stopy ofiary. Oba ujęcia 

doprowadzić mogą do wniosku o „wewnętrznej”, indywidualnej symbolice tego motywu. 

Zgodnie z psychoanalizą symboliki tej dopatrywać się należy przede wszystkim w sferze 

dotyczącej seksualności człowieka. Sznurek symbolizować może zatem zarówno 

męskość, pierwotną siłę, chęć dominacji, pragnienie zniewolenia i podporządkowania 

sobie ofiary, a także uśmiercenia jej w przypadku niepowodzenia, jak i być, poprzez 

swoją wiotkość, znakiem impotencji, niemocy, lęku i frustracji. 

 Pająk, jak już zostało powiedziane na wstępie, nie jest prostym, typowym filmem 

o zdradzie i jej konsekwencjach. Nie trzeba tłumaczyć motywów, które skłaniają do 

posługiwania się przy jego omawianiu psychoanalizą, gdyż metoda ta narzuca się tutaj 

niejako sama. Film jest pełen treści, które można do niej odnieść. Bohater filmu cierpi na 

schizofrenię. Opętany wizją przeszłości nie potrafi odnaleźć się w czasie teraźniejszym. 

Nie posiada jednak na temat swojego dzieciństwa dostatecznych danych. Składa historię 

własnego życia jak układankę. Część wspomnień udaje się bohaterowi wydobyć z 

przedświadomości. Przypomina sobie, że sam zabił matkę. Motywy tego czynu zostają 

jednak najprawdopodobniej nigdy przez niego do końca nieodgadnione, zepchnięte do 

nieświadomości (seksualny pociąg do matki). Okazuje się, że stworzył Yvonne w akcie 

swoistej samoobrony (w ten sposób wartość pożądanego obiektu uległa dewaluacji). 

Stawia to go w pozycji ofiary, kiedy w rzeczywistości pełnił rolę kata. Na skutek 

mechanizmu sublimacji wymyślił historię zabójstwa matki przez swojego ojca i 

przeniósł na niego własną winę. Niewygodne, bolesne fakty uległy w jego pamięci 

wyparciu. Ponadto okazuje się, że młody Dennis był dzieckiem w fazie edypalnej, 

odczuwającym lęk kastracyjny zarówno ze strony ojca, jak i matki (czego uosobieniem 

jest Yvonne). Wszystkie dominujące kobiety, nawet w dorosłym już życiu, odbiera jako 

kastratorki (casus pani Wilkinson). Do istoty całego filmu doprowadza widza motyw 

sznurka – Dennis zabił swoją matkę tak samo, jak młode pająki zabijają pajęczyce. 

 Film staje się przez to przejmującą opowieścią o społecznym niedostosowaniu, 

wręcz upośledzeniu, nieprzyswojeniu sobie przez bohatera podstawowych schematów 

kulturowych wytwarzanych przez cywilizowane społeczeństwa. Dennis zostaje złapany 
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w pułapkę własnych, nieposkromionych instynktów biologicznych, których, z racji 

młodego wieku, nie potrafi przezwyciężyć. Zarysowana w ten sposób fabuła staje się 

symboliczną i niezmiernie pesymistyczną wizą na temat niemocy człowieka, jego 

wrodzonej słabości, niemożności ciągłego zachowania narzuconych zachowań 

kulturowych w starciu z najdzikszymi, przechowywanymi głęboko w podświadomości 

każdego człowieka, odruchami czysto biologicznymi. 
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Piotr BURATYŃSKI 

 

Wzgarda i rehabilitacja geniusza. René Clair i Alain 

Resnais 

 

 Francuski reżyser filmowy René Clair (właść. René-Lucien Chomette) zmarł w 

1981 roku. Swoje ostatnie dzieło Wojenka, wojenka (Les fêtes galantes) nakręcił w 1965. 

Jerzy Płażewski pisał, iż długo i boleśnie zachodziła jego wielka gwiazda1. Lecz właśnie 

w momencie gdy Clair schodził już ze sceny, by oddać francuską kinematografię w ręce 

młodszych kolegów, Alain Resnais zaczynał – ku zaskoczeniu krytyki filmowej – 

przejawiać tendencje podobne do tych, które kojarzone były dotychczas z twórczością 

Claira. Określę to mianem „rehabilitacji René Claira”. 

 Dlaczego „rehabilitacja”? Wydaje się, że Clair jest artystą zasłużonym dla 

światowej kinematografii, innowatorem uwielbianym nie tylko przez fachową krytykę, 

ale i kochanym przez publiczność. Status ten potwierdzało chociażby jegi członkostwo w 

Akademii Francuskiej, które (jako pierwszy reżyser filmowy!) otrzymał w roku 1962. 

Dobra opinia filmowca w rodzimej Francji wynikała z popularności jego 

przedwojennego dorobku. Również w Stanach Zjednoczonych, gdzie realizował filmy w 

latach 40-tych, zapadł w pamięć widzów jako twórca niezwykle kasowych i 

wpływowych komedii (by wymienić tylko Ożeniłem się z czarownicą [I Married a Witch, 

1942] czy Zdarzyło się jutro [It Happened Tomorrow, 1944]). Zrealizowany już po wojnie 

we własnym kraju film Milczenie jest złotem (Le silence est d’or, 1947) został okrzyknięty 

arcydziełem2, a następny jego obraz zatytułowany Urok szatana (La beauté du diable, 

1950) stanowił odważny komentarz do powojennej rzeczywistości3, ceniony przez wielu 

humanistów. Wraz z Wielkimi manewrami (Les grandes manoeuvres) z 1955 roku 

możemy jednak zauważyć pewną tendencję spadkową. Prawdopodobnie pozostałaby 

ona zaledwie drobnym rozczarowaniem pośród produkcji francuskiej, gdyby w drugiej 

połowie lat 50-tych nie pojawili się młodzi krytycy-filmowcy z Nowej Fali, którzy 

brutalnie odrzucili „kino papy”. Ostrze krytyki filmowców młodego pokolenia 

                                                 
1 Zob. J. Płażewski, Historia filmu francuskiego, Warszawa 2005, s. 283. 
2 Tamże, s. 194. 
3 Poruszał bowiem problematykę ludzkiej odpowiedzialności za skutki wybuchu bomb atomowych, z nie 
mniejszą zresztą powagą niż film Resnais Hiroszima moja miłość zrealizowany 9 lat później. 



 
112 

wymierzone było jednak w innych twórców. Przede wszystkim w Clémenta, Delannoya, 

Autant-Larę, Allégreta, Duviviera, Carnégo, Aurenchea i Bosta. Rzadko spotkamy René 

Claira wśród tych nazwisk4, lecz i on wypadł z łask publiczności i producentów. Clair był 

jednym z tych, którzy na zmianie pokoleniowej stracili wiele. Przewrót, jaki dokonał się 

w estetyce filmu na przełomie lat 50-tych i 60-tych, zmienił nie tyle produkcyjne „reguły 

gry”, lecz przede wszystkim oczekiwania odbiorców. Nagle okazało się, iż tkwiąca w 

zupełnie innej epoce twórczość Claira zupełnie do nich nie przystaje. Choć rzadko 

artykułowana w postaci drukowanej, niechęć do Claira jest udokumentowana. Istnieją 

źródła, w których to sami filmowcy z nouvelle vague, a jednocześnie krytycy Cahiers du 

Cinema, deprecjonują autora Miliona. Interesujące świadectwo pogardy, jaką żywili 

młodzi autorzy do sztuki Claira, znajdziemy np. w telewizyjnym programie 

dokumentalnym z cyklu Arena, poświęconym Clairowi właśnie5. Claude Chabrol 

dokonuje w nim uogólnienia, twierdząc, że jedynym prawdziwym i godnym podziwu w 

tych czasach filmowcem był Jean Renoir, a cała reszta była godna wzgardy. René Clair 

również do nich należał. Chabrol przywołując z pamięci opinie swoich przyjaciół 

twierdzi na przykład, iż Eric Rohmer wręcz nienawidził twórczości Claira, Jean-Luc 

Godard cenił jedynie film 14 lipca (Quatorze Juillet, 1933)6, a sam Chabrol Niech żyje 

wolność (A nous la liberté, 1931). Młody François Truffaut w liście z 1961 roku 

adresowanym do swojej amerykańskiej przyjaciółki Helen Scott pisał wręcz z 

sadystycznym zadowoleniem o porażce filmu Claira Całe złoto świata (Tout l’or du 

monde, 1961)7, określając go mianem filmu wulgarnego i konwencjonalnego. Niechęć ta 

pozbawiona znamion bezpośredniego ataku naznaczona jest pogardą i jawnym 

zignorowaniem osiągnięć Claira. Fakt ten wydaje się być w omawianym okresie jawnym 

paradoksem rzucającym cień niekonsekwencji na kino współczesne. Twórczość Claira 

jest przykładem polityki autorskiej par excellence. Jest to dorobek spójny tematycznie, 

stylistycznie i ideologicznie, nieustępujący niczemu dziełu wynoszonego ponad 

wszystko Jeana Renoira. Dlaczego na piedestał został wyniesiony trzeciorzędny 

                                                 
4 Co interesujące, gdy spojrzeć z szerszej perspektywy, nazwisko Claira nie pada ani razu na łamach 
publikacji Tadeusza Lubelskiego na temat Nowej Fali. Zupełnie jakby reżyser ten nie miał absolutnie 
żadnego związku z młodym kinem z przełomu lat 50-tych i 60-tych. Zob. T. Lubelski, Nowa fala. O pewnej 
przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000. 
5 Arena: An Evening With René Clair (1982, Wielka Brytania, prod. Gavin Millar). 
6 Godard cenił ten film zapewne przede wszystkim ze względów politycznych. 
7 Truffaut wyrażał przy okazji radość z porażki filmu René Clémenta Co za radość żyć (Che giola viver, 
1960). Zob. F. Truffaut, Correspondence 1945–1984, przeł. na angielski G. Adair, New York 1990, s. 176. 
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wówczas – przykładowo – Max Ophüls8, a zapomniano o Clairze? Bazinowski podział na 

„wierzących w rzeczywistość” oraz „wierzących w obraz”9 zostaje w praktyce figurą 

retoryczną, bezlitosnym orężem krytycznym. 

Prawdopodobnie w latach 50-tych Clair zaczął być samoświadomy swojej potęgi; 

począł „odcinać kupony” od swojego talentu (wraz ze wspomnianymi Wielkimi 

manewrami, a następnie – Bramą bzów [Les porte des Lilas, 1957]) w niewłaściwym 

czasie. Zrażony niechęcią widowni nie potrafił wyciągnąć odpowiednich wniosków. 

Podążał ślepo ścieżką autoplagiatu, nawiązując do poetyki swoich największych 

sukcesów. Sam będąc członkiem awangardowego przewrotu filmowego z lat 20-tych nie 

wyobrażał sobie tak dalece idących zmian po zakończeniu drugiej wojny światowej. To 

najczęstsza opinia krytyki na temat Claira w tamtym czasie. O ostatnich jego filmach 

pisze Jerzy Płażewski z ostrą ironią, lecz, niestety, nie bez racji: 

 

Ostatnimi swymi filmami Całe złoto świata (1961) i Wojenka, wojenka (1965) starał się nawiązać 
do stylu i sposobu widzenia świata ze swych największych sukcesów. Ale świeżość obserwacji zastąpiona 
została przez mozolną kalkulację, ostrość satyry – przez odgrzewane facecje, a całość przypominała 
wysiłki kogoś, kto usiłował zabawić towarzystwo opowiadaniem anegdotki, ale zapomniał, że już ją 
opowiadał10. 
 

Porażka Claira wśród francuskiej widowni powinna była spowodować, że tak 

samo jak wielu innych filmowców tworzących dotychczas według kanonów – 

przypisanej i mu – „tradycyjnej jakości”, Clair winien starać się naśladować styl młodych, 

aby na fali ich sukcesu ugrać coś dla siebie. Tego zwrotu dokonała duża część starszych 

twórców, jednakże z marnym (bądź katastrofalnym) skutkiem. O Clairze wspomina się 

przede wszystkim jako o twórcy zjadającym własny ogon, co doprowadziło go do zguby. 

W rzeczywistości jednak Clair „zwrócił się” ku Nowej Fali; Płażewski w wyżej 

przytoczonym fragmencie oraz wielu pokrewnych mu badaczy pomija jeden istotny film 

z tych burzliwych lat mianowicie Cztery prawdy (Les quatre vérités, 1962), do którego 

jedną część pod tytułem Les deux pigeons (co można przetłumaczyć jako Gołąbeczki) 

wyreżyserował właśnie Clair11. 

                                                 
8 Zob. M. A. Grost, The Films of Max Ophüls, [cyt. za:] A. Helman, Kolczyki Madame de..., „Kwartalnik 
Filmowy”, nr 74, Lato 2011, s. 144. 
9 W tym momencie nasuwa się prowokacyjne akademickie pytanie, do której Bazinowskiej kategorii 
zaliczyć romantyczny neorealizm quasi-operetki Pod dachami Paryża (Sous les toits de Paris, 1930). 
10 J. Płażewski, dz. cyt., s. 283. 
11 Reżyserami pozostałych trzech części są: Alessandro Blasetti, Luis Garcia Berlanga oraz Hervé 
Bromberger. 
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 Les deux pigeons to komedia o relacjach damsko-męskich. Najciekawsze w niej 

jest to, iż stanowi jakoby wypadkową autorskiego stylu Claira oraz poetyki nouvelle 

vague. Nowofalowość Les deux pigeons zawiera się w jego dwuwartościowości i łączeniu 

przeciwieństw. Składa się na to oszczędność środków wyrazu (nazwijmy to „wiarą w 

rzeczywistość”), sznyt komedii amerykańskiej („wiara w obraz”) oraz pomysł obsadowy. 

Otóż Clair w roli mężczyzny obsadza Charlesa Aznavoura, w roli kobiecej amerykańską 

aktorkę – Leslie Caron. Aznavour, popularny już wówczas piosenkarz i aktor, odniósł 

właśnie duży sukces w filmie Truffauta Strzelajcie do pianisty (Tirez sur le pianiste, 

1960). Natomiast Leslie Caron to gwiazda słynnych amerykańskich musicali w reżyserii 

Vincentego Minnellego (uwielbianych przez krytykę Cahiers du Cinema), takich jak 

Amerykanin w Paryżu (An American in Paris, 1951) oraz Gigi (1958). To niezwykle 

interesujący zabieg obsadowy – demaskuje on bowiem akulturacyjne powiązania 

muzyczne między Nową Falą a amerykańskim musicalem, podczas gdy relacja ta była 

motorem napędowym całej twórczości Claira. Lekkość w prowadzeniu aktora oraz 

symboliczne odesłanie do wspólnych korzeni stawia znak równości pomiędzy częścią 

ideałów Nowej Fali a jego własnym stylem. Gdyby nie pomysły Claira z przełomu lat 20-

tych i 40-tych, kino muzyczne, nawet amerykańskie, nie wyglądałoby tak jak wygląda. W 

omawianym filmie reżyser wikła przecież w miłosne relacje francuskiego piosenkarza i 

gwiazdę amerykańskich musicali. Film jednak przechodzi bez echa, spychając autora 

Słomkowego kapelusza w ariergardowy niebyt. W tej sytuacji odrzucenie Claira jawi się 

jako kulturowa „zbrodnia”, a przynajmniej jako niekonsekwencja decydentów z Cahiers 

du Cinema. Bo czyż Truffaut inspirujący się w swojej pracy reżyserią Ernsta Lubitscha 

nie nawiązuje jednocześnie do bliskich mu dokonań Claira? Dopiero z perspektywy 

czasu docenić można starania Claira mające na celu zachowanie ciągłości estetycznej i 

tożsamości kinematografii francuskiej. 

Spośród tych filmowców związanych ze zmianą pokoleniową we francuskim kinie 

na ratunek Clairowi przychodzi Alain Resnais, realizator w powszechnej, 

zmitologizowanej świadomości związany z politycznym ruchem rive gauche i kinem 

„awangardowym”, na pierwszy rzut oka jak najdalszy od poczciwego kina Claira. Resnais 

w początkowym „złotym” okresie realizuje kilka skomplikowanych strukturalnie filmów 

takich jak Hiroszima, moja miłość (Hiroshima mon amour, 1959) czy Zeszłego roku w 

Marienbadzie (L'Année dernière à Marienbad, 1961). Są one niczym innym jak próbą 

dekonstrukcji klasycznego hollywoodzkiego melodramatu. Antynarracyjność filmów 
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Resnais (pokrewna literaturze Alaina Robbe-Grilleta) okazała się niebywale inspirująca 

dla twórców na całym świecie oraz – co może ważniejsze – nauki „filmologicznej” we 

Francji12. Ciągły pojedynek między kulturą wysoką a popularną, tak ważny dla 

Gaullistowskiej refleksji nad tożsamością francuską po drugiej wojnie światowej 

sprawił, iż krytyka często negowała gatunki popularne będące źródłem inspiracji 

Resnais. Doprowadziło to do ewolucji stylistycznej, przez co wątki popularnego teatru, 

jazzu, tandety emocjonalnej i kina amerykańskiego zaczęły być z większą mocą 

eksponowane. Emma Wilson, monografistka twórczości reżysera, chciałaby zamknąć 

ową zmianę paradygmatów jedynie w latach 1968–198313. Wydaje się jednak, że pod 

tym kątem należy analizować całościowy dorobek twórcy Nocy i mgły. Niezależnie od 

przyjętej perspektywy, na początku lat 80-tych Resnais oferuje swoim wielbicielom 

jawne filmy operetkowe (np. Życie jest powieścią [La Vie est un roman, 1983]), co spotyka 

się z druzgocącą opinią decydentów. Zarzuca mu się zdradę awangardy, płytkość 

intelektualną i efekciarstwo14. Zostaje wzgardzony niczym Clair zaledwie dwadzieścia 

lat wcześniej. Z umiarkowanym więc już zaskoczeniem zaobserwujemy od lat 80-tych 

niezwykłą zbieżność pewnych technik stosowanych przez tych dwóch twórców. Resnais, 

sam będąc wzgardzonym, „rehabilituje” geniusz Claira. Traktuje go jako klasyka, do 

którego warto się odwołać, którego nie warto się wstydzić. Clair okazuje się częścią 

kulturowej tradycji Francji zjednującej to, co historycznie wartościowe, a jednocześnie 

istotne dla kina i kultury w danym momencie. Resnais, przywracając – za sprawą 

popularności swych filmów u publiczności – jego twórczość do łask, osadza również i 

swój dorobek niedaleko kanonu. Prowadzi to w konsekwencji do próby obalenia mitu 

kina francuskiego jako intelektualnego, psychologicznego, egzystencjalnego. 

Resnais odwołuje się przede wszystkim do dwóch wątków obecnych w 

twórczości Claira: podejścia do muzyki/ścieżki dźwiękowej oraz do kultury masowej. 

Przykładowo Resnais w swojej późniejszej, rzadko komentowanej twórczości sięga po 

ten sam typ repertuaru, po który sięgał autor Słomkowego kapelusza, natomiast w takim 

filmie jak Chcę wracać do domu (I Want to Go Home, 1989) rozprawia się ze 

skomplikowanymi relacjami pomiędzy kulturą amerykańską a francuską15. 

                                                 
12 Zob. Z. Czeczot-Gawrak, Współczesna francuska teoria filmu, Wrocław 1982, ss. 272 i 306. 
13 Zob. E. Wilson, Alain Resnais, Manchester 2006. 
14 Zob. J. Płażewski Życie jest powieścią, „Film” 1984, nr 6, s. 21. 
15 W filmie tym reżyser konfrontuje głównego bohatera, rysownika komiksów granego przez Adolha 
Greena (autora największych amerykańskich musicali, by wymienić tylko Deszczową piosenkę i Wszyscy na 
scenę), z ikonami francuskiej kultury. Przypomina to pomysł na obsadę w Clairowskiej noweli z Czterech 
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Resnais z dużym dystansem odnosi się do nowofalowej polityki autorskiej. Sam 

przeciwny jest określaniu siebie mianem auteur. Długą (i niekonsekwentną) listę 

autorów filmowych według Cahiers du Cinema zawęża jedynie do dwóch nazwisk: 

Charlesa Chaplina i René Claira16. Obu tych artystów łączy chęć eksperymentowania z 

filmem dźwiękowym po przełomie 1928 roku. Sam René Clair w latach 30-tych 

rozróżniał film „dźwiękowy” od filmu „mówionego”17. Film mówiony utożsamia 

oczywiście z popularnymi „talkiesami”, przegadanymi hybrydami filmowo-teatralnymi, 

które przyczyniły się do obniżenia jakości filmu francuskiego na początku lat 30-tych18. 

Idea filmu „dźwiękowego” natomiast określała jego osobisty stosunek do tego nowego 

środka wyrazu. Clair redukował dialog, aby nie było go więcej niż w przeciętnym filmie 

niemym; zgodnie z ideami Esiensteina, Pudowkina i Aleksandrowa z manifestu 

Przyszłość filmu dźwiękowego19 stosował dźwięk kontrapunktowo. Odwołując się do 

swoich wcześniejszych doświadczeń na gruncie filmu awangardowego, przeniósł dźwięk 

w sferę ruchu. W 1924 roku pisał: „Jeżeli istnieje jakaś estetyka kina, można ją streścić w 

jednym słowie: ruch; dostrzegany przez oko zewnętrzny ruch przedmiotów, do którego 

dodajemy dziś wewnętrzny ruch akcji”20. Tak komentował tę wypowiedź Sigfried 

Kracauer: „To że Clair przypisuje dominującą cechę ruchowi, odzwierciedla 

charakterystyczną cechę jego własnych wczesnych filmów: występujące w nich postacie 

poruszają się jak w ewolucjach baletowych”21. Oraz dalej: 

 

Wczesne filmy René Claira słusznie nazywano baletami. Ale przecież występują w nich 
autentyczni Paryżanie, których ruchy są bezwiednie taneczne, gdy oddają się przygodom miłosnym lub 
błahym kłótniom. Clair z niesłychaną subtelnością prowadzi ich na granicy realnego i nierealnego. Czasem 
wydaje się, że posłańcy, taksówkarze, dziewczęta, biuraliści, sklepikarze i bliżej nieokreślone figury z jego 
filmów są marionetkami, które gromadzą się i rozchodzą jak delikatne wzory koronki; a po chwili te same 
postacie znów wyglądają i zachowują się jak zwykli ludzie z paryskich ulic i kawiarenek. I właśnie to 
wrażenie dominuje, gdyż nawet świat ten mimo stylizacji odbija nasz świat realny. Kiedy zdarza się taniec, 
dzieje się to z impulsu chwili: balety rodzą się ze zmiennych kolei życia22. 
 

                                                                                                                                                         
prawd. Emploi Aznavoura i Caron wydaje się być tak silne, iż nie zauważamy poza nimi samymi 
bohaterów filmu. Są oni jedynie mężczyzną-Aznavourem i kobietą-Caron. 
16 Zob. Le sourire du chat. Entretien avec Alain Resnais, „Cahiers du Cinema”, Nr 650, Novembre 2009, s. 11. 
17 R. Clair, Po namyśle, tłum. I. Nomańczukowa, Warszawa 1960, s. 118 
18 Resnais od Claira odróżnia jednak stosunek do dorobku Marcela Pagnola, głównego „winowajcy” 
łączącego kino dźwiękowe z tendencjami teatralnymi. Liczne uwagi na ten temat zawiera Clair w swoich 
książkach Po namyśle, Warszawa 1960 oraz Cinema Yesterday And Today, New York 1972.  
19 Zob. S. Eisenstein, W. Pudowkin, G. Aleksandrow, Przyszłość filmu dźwiękowego, [w:] S. Eisenstein, 
Wybór pism, Warszawa 1959, s. 189-192. 
20 R. Clair Po namyśle, s. 76. 
21 S. Kracauer, Teoria filmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertstein, Gdańsk 2009, s. 60. 
22 Tamże, s. 60-70. 
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To w obrazie, w ruchu osadził René Clair idee rodzącego się pod koniec lat 20-tych kina 
dźwiękowego, stawiając znak równości pomiędzy istotą medium filmowego oraz rytmem muzycznym23. 
Doświadczenia awangardy przeniósł Clair w inteligentny sposób w ramy kina komercjalnego. 
Eksperymenty Claira zauważymy również w twórczości Resnais. Nie chodzi tylko o ruch baletowy 
aktorów, traktowanie aktora na sposób manekina (np. Tylko nie w usta [Pas sur la bouche, 2003]; Znamy 
tę piosenkę [On connait la chanson, 1997]). Również sama ewolucja podejścia do stosowania dźwięku, od 
awangardy do form popularnych, zbliża ich do siebie (od serializmu i dodekafonii w Muriel [1963] do 
jazzu w Stavisky’m... [1974] czy Gershiwnie [1992]). 

 

Fascynacja Clair’a sztuką niską, od filmowej burleski po formy teatru 

bulwarowego, wodewil czy operetkę jest faktem niezaprzeczalnym. Widać to już w jego 

Antrakcie (Entr’Acte, 1924), który można równie dobrze traktować jako manifest 

filmowego dadaizmu, jak i groteskowy żart utrzymany w duchu Sennettowskiego 

slapsticku. Alicja Helman w tekście Awangarda we francuskim i niemieckim kinie 

niemym twierdzi, iż Antrakt to tylko epizod w karierze René Claira24. Zdaje się jednak, 

że Antrakt to niezwykle istotny punkt wyjścia dla Claira jako artysty. Film ten można 

traktować jako kumulację motywów, które z biegiem czasu reżyser z większą uwagą 

rozmieszczał w swojej twórczości. Szalona pogoń za karawanem w tym krótkim 

metrażu niczym nie różni się od pogoni, które obserwować możemy w takich dziełach 

jak Słomkowy kapelusz (Un chapeau de paille d’Italie, 1928), Dwóch nieśmiałych (Les 

deux timides, 1928), Fantastyczna podróż (Le voyage imaginaire) czy Milion (Le Million, 

1931). 

W 1928 roku Clair wyreżyserował swój słynny film Słomkowy kapelusz, 

adaptację znanego wodewilu autorstwa Eugène’a Marina Labiche’a, popularnego autora 

teatralnych komedii i fars. Słomkowy kapelusz z 1850 roku to jego najpopularniejszy 

utwór, a film niemy na jego podstawie to jedno z największych osiągnięć francuskiej X 

muzy. Jakim cudem, skoro Clair nie posiadał głównych składników, które zapewniły 

sukces oryginałowi: błyskotliwych dialogów i popularnej muzyki? Potrzeba 

przewartościowania struktury oryginału literackiego uruchomiła wyobraźnię. Autor 

filmu przeniósł co prawda akcję z 1850 roku do 1895, krytykując ówczesne gusta 

mieszczańskie, lecz to stosunek do muzyki przesądził o sukcesie dzieła. Jego urok tkwi 

w baletowym zrytmizowaniu działań postaci, ich schematyzmie oraz osiąganiu efektów 

komicznych za pomocą montażu. Płażewski pisze o tym filmie jako o spełnieniu 

                                                 
23 Zob. A. Jackiewicz, René Clair, Warszawa 1957. 
24 A. Helman, Awangarda we francuskim i niemieckim kinie niemym, [w:] Historia kina. Tom I: Kino nieme, 
red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010, s. 755. 
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„ekstremistycznych tez Germaine Dulac o muzyce dla oczu, o wartości dodawanej 

obrazom dzięki ich współzależnościom metrycznym”25. 

Po ten sam typ repertuaru sięgnął Resnais, adaptując utwory Henry’ego 

Bernsteina w Melodramacie (Mélo, 1986) czy pośrednio w Muriel, a także operetkę 

Tylko nie w usta (Pas sur le bouche, 1997) Andre Barde’a oraz Maurice Yvain’a. 

Wprawdzie twórców tych dzieli od Labiche’a kilka dziesięcioleci (repertuar ich jest 

jakby przedłużeniem stylu XIX wiecznego farsopisarza), jednak Resnais, podobnie jak 

Clair, w filmach tematycznie odległych od konwencji operetkowo-wodewilowych 

odnajduje ekwiwalent muzyczny w ruchu (np. Opatrzność [Providence, 1977] czy 

Wujaszek z Ameryki [Mon oncle d’Amérique, 1980]). Dla obu praca nad ekspresją aktora 

jest bardziej pracą choreografa niż „wierzącego w rzeczywistość” autora filmowego. 

Aktorzy to figurki wpuszczone w żywioł kinematograficzny – jak powiedziałby René 

Clair – czyli w ruch. 

Jean-Luc Godard pisał o wszystkich wielkich reżyserach, pogardzanych przez 

nowofalowców na łamach Cahiers du Cinema, iż krytykowani są nie za to, że nie potrafią 

robić kina, lecz za to, że nie wiedzą oni już czym kino jest26. Jak pokazał zwrot w 

twórczości Resnais (choć nie tylko, gdyż to samo obserwujemy od kilkudziesięciu lat u 

Jacquesa Rivette’a), młoda krytyka, odrzucając w ten sposób René Claira, popełniła 

olbrzymi błąd. Metoda, którą obrał Resnais, w wielu punktach zbieżna z metodami 

twórcy Słomkowego kapelusza dowodzi, iż doskonale wiedział on od zawsze czym kino 

jest, oraz – czym będzie. Stosunek nowofalowców do mistrza zaczął się zmieniać, gdy 

ten przeszedł już na zasłużoną emeryturę. Ten sam François Truffaut, który na 

początku lat 60-tych wręcz kpił na salonach z niepowodzenia nowego filmu Claira, w 

rok po jego śmierci przyznał Marcelowi Moussy, autorowi tekstu na cześć Claira z 1982 

roku, że artykuł nie tylko mu się podobał, ale i bardzo go wzruszył27. 

Resnais kontynuuje swoją quasi-musicalową, teatralną przygodę do dzisiaj. 

Również jego ostatni film nie jest wolny od wpływów René Claira (ale również 

surrealistycznych musicali Minnellego czy Donena). Jego Szalone trawy to ciągle 

zmieniający tony i nastroje dowcip filmowy, w którym przypadkowy znalazca 

                                                 
25 J. Płażewski, Historia filmu francuskiego, s. 86-87. 
26 J.L. Godard, Rok temu wykluczony z Festiwalu Truffaut będzie reprezentował Francję w Cannes filmem 
Czterysta batów, [w:] T. Lubelski, dz. cyt., s. 89. 
27 F. Truffaut, dz. cyt., s. 544. 
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skradzionego portfela zakochuje się w jego właścicielce. Ponownie opowieść o 

skradzionym portfelu (podobieństwo do Miliona przypadkowe?), który odnajduje i 

zwraca właścicielce niezrównoważony bohater, staje się formą kinematograficznego 

baletu, jakie znaliśmy z wczesnych filmów René Claira. Przedmioty i ludzie niemal 

fruwają na ekranie – również dosłownie – nierzadko tworząc kolorowe kompozycje 

plastyczne. W roku obecnym Resnais skończy 90 lat, pracuje nad kolejnym obrazem. 

Clair zmarł 40 lat temu. 
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Łukasz PIOTROWSKI 

 

Krytyczne spojrzenie na Rosję według Nikity 

Michałkowa i Aleksieja Mizgiriowa 

 

 Kino rosyjskie niemal od początku swojego istnienia1 odgrywało znaczącą rolę w 

społeczeństwie. Po przejęciu władzy przez bolszewików w 1917 roku Włodzimierz 

Lenin uznał kino za najważniejszą z dziedzin sztuki, która dzięki swojemu masowemu 

charakterowi ma możliwość szerokiego oddziaływania na społeczeństwo i 

kształtowania jego światopoglądu. W Związku Radzieckim kinematografia została 

podporządkowana interesom państwa. Reżyserzy, poza krótkim okresem tzw. 

„odwilży”2, która oprócz sfery politycznej objęła między innymi kinematografię, mogli 

przedstawiać rzeczywistość jedynie przez pryzmat obowiązującej ideologii, nie mogło 

więc być mowy o jakimkolwiek obiektywnym spojrzeniu na problemy dotyczące kraju. 

Ten stan rzeczy utrzymywał się aż do okresu pieriestrojki, zapoczątkowanego w połowie 

lat 80. XX wieku. Pojawiła się wówczas szansa dla twórców niezależnych, mogących 

otwarcie wyrazić sprzeciw wobec sytuacji w państwie. Dzięki swobodzie wypowiedzi 

obraz Rosji w filmach stał się pełniejszy, bardziej różnorodny i autentyczny. Możliwa 

stała się krytyka władzy i poruszanie kwestii objętych do tej pory cenzurą. Kino stało się 

jednym ze sposobów dyskusji na temat wizji państwa i jego problemów, zaczęło 

odzwierciedlać wielość poglądów na wspomniane kwestie. Widzowie, zwłaszcza 

zagraniczni, uzyskali możliwość zapoznania się z problemami kraju za pośrednictwem 

kina. 

 W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie krytyczne spojrzenie na obraz 

Rosji dwóch reżyserów: Nikity Michałkowa, sprzymierzeńca polityki Władimira Putina3, 

                                                 
1 Kino pojawiło się w Rosji w 1896 roku, a więc w niespełna rok po wynalezieniu kinematografu przez 
braci Lumiere. Zob. B. Mucha, Sztuka filmowa w Rosji 1896-1996, Piotrków Trybunalski 2002, s. 9-10. 
2 Mowa tu o okresie, jaki rozpoczął się po śmierci Józefa Stalina w 1953 roku i trwał do końca 
przywództwa Nikity Chruszczowa (1964), w którym to czasie nastąpiła względna liberalizacja w sferze 
politycznej, społecznej i kulturalnej, umożliwiając tym samym dokonanie rozrachunku z przeszłością. 
Więcej na temat „odwilży” w kinematografii radzieckiej zob. B. Mucha, dz. cyt., s. 240-261. 
3 Warto zaznaczyć, że oprócz poparcia udzielanego przez Michałkowa Putinowi, obu mężczyzn łączy 
bliska znajomość. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w filmografii reżysera. W 2007 roku, z okazji 55 
urodzin prezydenta Rosji, Michałkow wyreżyserował film dokumentalny, przedstawiający zasługi tego 
polityka dla państwa rosyjskiego. W tym samym roku, w związku ze zbliżającymi się wyborami 
prezydenckimi, wystosował w imieniu środowiska twórczego Rosji list, prosząc Putina, by kandydował, 
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a także Aleksieja Mizgiriowa, potępianego przez zwolenników partii rządzącej za, ich 

zdaniem, fałszywe i obraźliwe przedstawianie swojej ojczyzny i rodaków. 

Michałkowowski wizerunek Rosji omówiony zostanie na podstawie filmu 12. Za 

ilustrację wizji Mizgiriowa posłuży natomiast Słowo jak głaz (rosyjski tytuł – Кремень). 

 

Rosjanin-zbawiciel. Rosja oczami Nikity Michałkowa 

 

 Postać Nikity Michałkowa znana jest na całym świecie dzięki takim filmom jak 

Cyrulik syberyjski (1998), Spaleni słońcem (1994), 12 (2007) czy Spaleni słońcem 2 

(2010). Reżyser wystąpił też w polsko-rosyjskiej produkcji pod tytułem Persona non 

grata (2005), wyreżyserowanej przez Krzysztofa Zanussiego. Michałkow w swoich 

filmach odwołuje się do tradycyjnych rosyjskich wartości, takich jak ojczyzna, religia, 

patriotyzm czy wyższość prawa moralnego nad zewnętrznym. Na szczególną uwagę 

zasługuje wspomniany już film 12, będący Michałkowowską encyklopedią życia we 

współczesnej Rosji4. 

 12 to remake amerykańskiego filmu 12 gniewnych ludzi (1957, reż. Sidney 

Lumet). W obu filmach zasadniczym elementem akcji jest posiedzenie przysięgłych, 

zadaniem których jest podjęcie jednogłośnej decyzji o winie lub też niewinności 

młodego człowieka oskarżonego o zabójstwo. Jak jednak zauważa Łucja Demby, film 

Michałkowa to świadome zaprzeczenie amerykańskiego pierwowzoru5. 

Przeciwieństwem majestatycznego, wzbudzającego szacunek budynku sądu 

amerykańskiego jest miejsce, w którym zbierają się rosyjscy przysięgli. Z powodu 

remontu, jaki trwa w sądzie, dwunastu mężczyzn udaje się na obrady do sali 

gimnastycznej w położonej nieopodal szkole. Warunki ich pracy okazują się 

prowizoryczne. Oprócz pozostawionych dookoła przyrządów sportowych, znaleziona 

zostaje strzykawka i ogromnych rozmiarów biustonosz, pod sufitem natomiast 

                                                                                                                                                         
pomimo ograniczeń konstytucyjnych, na trzecią kadencję. Treść listu (w języku rosyjskim) dostępna jest 
pod adresem: http://www.rg.ru/2007/10/16/pismo.html, 2011-10-25. Posunięcie Michałkowa wywołało 
oburzenie wśród części środowisk twórczych nieprzychylnych Putinowi, wkrótce powstał drugi list, 
krytykujący słowa reżysera jak i politykę Władimira Putina – zob. Деятели культуры: Михалков 
написал Путину "неприличное" письмо, http://www.polit.ru/news/2007/10/26/prilich.html, 2011-10-
25. 
4 Film Nikity Michałkowa stanowi ideową przeciwwagę wobec Encyklopedii życia rosyjskiego autorstwa 
Wiktora Jerofiejewa. Tradycyjne wartości wyznawane przez Michałkowa można przeciwstawić 
okcydentalistycznym poglądom Jerofiejewa. Problem Rosji i rosyjskości w twórczości tego pisarza 
zanalizował Łukasz Gemziak – zob. tenże, Rosja i rosyjskość w twórczości Wiktora Jerofiejewa (na materiale 
„Encyklopedii duszy rosyjskiej”) „Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy” 2010, nr 1, s. 47-56. 
5 Ł. Demby, Harmonia świata. Twórczość filmowa Nikity Michałkowa, Kraków 2009, s. 337. 
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przechodzi dziurawa rura ciepłownicza, zamontowana tymczasowo przed kilkoma 

dekadami i pozostawiona bez napraw do czasów dzisiejszych. Wszystkie te elementy 

wskazują na przypadkowość rosyjskiej rzeczywistości, skłaniają też przysięgłych do 

dyskusji nad powszechnym przyzwoleniem na bylejakość i źle wykonaną pracę, która 

może mieć tragiczne następstwa. Jak się jednak okazuje, sami uczestnicy obrad swoim 

zachowaniem i niepoważnym stosunkiem do powierzonego im zadania (jeden z 

przysięgłych poświęca się na przykład pisaniu wierszy podczas obrad) potwierdzają 

skrytykowane wcześniej działania. Nie liczy się dla nich przeprowadzenie rzeczowej 

dyskusji dotyczącej oskarżonego, przysięgli chcą jak najszybciej zakończyć głosowanie i 

poświęcić się własnym sprawom. 

 Michałkow – kreując taki obraz rosyjskich ławników – wyraża opinię na temat 

wymiaru sprawiedliwości w swoim kraju, który nie jest w stanie wzbudzić szacunku ani 

dawać nadziei na triumf prawa, ukaranie winnych oraz rekompensatę dla ofiar. Rosji nie 

można tym samym nazwać państwem prawa. Jak zauważa Andrzej de Lazari, z 

państwem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy zarówno władza, jak i 

społeczeństwo dostrzegają konieczność stosowania się do zapisów obowiązującego 

prawa6. Tymczasem w Rosji taka sytuacja nie ma miejsca, co udowadniają kolejne 

wydarzenia przedstawione przez Michałkowa7. Proces młodego Czeczena 

przeprowadzany jest na podstawie sfałszowanych zeznań i dowodów, adwokat nie ma 

nawet ochoty bronić swojego klienta, ponieważ i tak nie dostanie od niego 

wynagrodzenia. Cały system sprawiedliwości przesiąknięty jest nieprawidłowościami 

do tego stopnia, że przysięgli z początku poddają się wszystkiemu, co widzieli i słyszeli 

na sali rozpraw i co wydaje się być powszechnie zaakceptowaną prawdą. Kiedy podczas 

głosowania u jednego z przysięgłych pojawiają się wątpliwości co do winy nastolatka, 

rozpoczyna się burzliwa dyskusja. Do głosu dochodzą przedstawiciele najróżniejszych 

warstw społecznych i zawodowych. Za stołem zasiada taksówkarz, lekarz, wykładowca 

akademicki, emerytowany robotnik, biznesmen, wynalazca, Żyd czy przedstawiciel „sił 

demokratycznych”. Postacie te przedstawiono w sposób przerysowany, niekiedy są oni 

wręcz stereotypowymi reprezentantami swoich grup społecznych, jednak dzięki temu 

reżyserowi udało się skonfrontować ze sobą i uwypuklić wielość poglądów, z jaką 

spotyka się we współczesnej Rosji. Jednym z ciekawszych głosów podczas posiedzenia 

                                                 
6 A. de Lazari, Czy Moskwa będzie trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1995, s. 
106. 
7 Kwestia negatywnego stosunku Rosjan do prawa pisanego zostanie rozwinięta w dalszej części artykułu. 
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jest seria radykalnych wypowiedzi taksówkarza, typowego rosyjskiego nacjonalisty8, 

pałającego nienawiścią do „obcych”, a zwłaszcza do przybyszów z Kaukazu. Uważa on, że 

zabierają oni miejsca pracy rodowitym Rosjanom. Nazywa ich przestępcami i 

„dzikusami”, do ostatniej chwili nie dopuszcza myśli, że oskarżony Czeczen może być 

niewinny. Michałkow zwraca uwagę, jak łatwo w takiej sytuacji o konflikt. Nie chodzi tu 

tylko o spór wśród przysięgłych, odwołuje się on do wydarzeń o wiele bardziej 

tragicznych w skutkach, a mianowicie do wojen czeczeńskich9. Jak uważa reżyser, 

doprowadziło do nich zbagatelizowanie problemów narodowościowych przez władze 

Związku Radzieckiego, które, nie bacząc na różnice kulturowe, geograficzne i 

historyczne, dążyły do uformowania nowego „człowieka radzieckiego”10. Michałkow 

krytykuje też decydentów epoki Jelcyna za zbrojne rozwiązanie konfliktu w Czeczenii: 

 

Piętnaście lat temu generałowie-idioci, którzy nie znali ani rosyjskiej literatury ani wspomnień 
generałów walczących na Kaukazie dwieście lat temu, zdecydowali, że można rozwiązać ten problem 
nasyłając na każdego Czeczeńca po trzydziestu rosyjskich żołnierzy. Zamiast zaprosić Dudajewa (Dżochar 
Dudajew – były generał radzieckiej armii, w latach 90. przywódca walczących o niepodległość 
czeczeńskich nacjonalistów – przyp. Ł.P.) do Moskwy, dać mu kolejne dwie gwiazdki na ramię, trzy ordery 
i powiedzieć: „Musisz zrobić wszystko, żebyśmy byli razem”, (...) zaczęliśmy wojnę nie rozumiejąc, że 
Kaukaz to nie jest sąsiedni obwód, to jest inna kultura!11. 
 

 Problem czeczeński stanowi ważny element filmu Michałkowa. Reżyser 

zaznajamia widza z krajobrazami kaukaskiej republiki, na których tle umieszczone są 

symboliczne sceny przemawiających Michaiła Gorbaczowa i Borysa Jelcyna. Jak uważa 

reżyser, to właśnie ich polityka doprowadziła do zaognienia sytuacji na Kaukazie. 

Pokazane zostaje dzieciństwo człowieka, o którego losie decydują teraz przysięgli. Jego 

życie nie przypominało sielanki, na co dzień obcował z szykującymi się do walki 

bojownikami, do perfekcji zdołał opanować sztukę posługiwania się nożem. W wyniku 

                                                 
8 Nacjonalizm rosyjski przybiera różne formy. Andrzej de Lazari wyodrębnia nacjonalizm kulturowy, 
polityczny (do którego zalicza m. in. faszyzm i narodowy bolszewizm), a także nacjonalizm religijny (zob. 
tamże, s. 5). Neofaszyści, głoszący poglądy zbliżone do wypowiedzi przysięgłego-taksówkarza, stanowią 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieustanne nasilanie się 
nastrojów nacjonalistycznych. Oprócz manifestacji, podczas których głoszone są rasistowskie hasła, 
organizowane są również ataki na osoby o niesłowiańskim wyglądzie. 
9 Pierwsza wojna w Czeczenii toczyła się w latach 1994-1996. W 1999 roku rozpoczęła się kolejna wojna, 
trwająca do 2003 roku. Więcej informacji na temat konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego zob. np. А. 
Малашенко, Д. Тренин, Время юга. Россия в Чечне, Чечня в России, Москва 2002. 
10 Popularnym określeniem dla „obywatela radzieckiego”, którego starały się uformować władze ZSRR, był 
homo sovieticus. Więcej na temat genezy tego pojęcia zob. np. Michał Gwiżdż, Aleksandra Zinowiewa 
koncepcja istoty homo sovieticus. Wymiar psychologiczno-antropologiczny, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie 
i diasporze, red. K. Duda, tom II, Kraków 2008, s. 155-164. 
11 О. Гринкруг, 7 вопросов Никите Михалкову, кинорежиссеру, 
http://www.film.ru/article.asp?id=4904, 2011-10-24. 
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działań wojennych zginęli jego rodzice. Michałkow ukazuje gruzy zniszczonego miasta, 

w których, pośród zmasakrowanych zwłok swoich rodaków, ukrywa się młody Czeczen. 

Wkrótce nadchodzi dla niego ratunek. Zostaje zaadoptowany przez zaprzyjaźnionego z 

jego rodziną oficera rosyjskiej armii i wraz z nim trafia do Moskwy, gdzie dostaje szansę 

na normalne życie. 

 Taki rozwój wydarzeń wywołuje wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród 

czeczeńskich odbiorców filmu. Nie wierzą oni w przyjaźń rosyjskiego oficera z 

czeczeńską rodziną i jego chęć zaopiekowania się osieroconym dzieckiem. Za nierealne 

uważają też decyzję przysięgłych, którzy po burzliwej dyskusji decydują się uniewinnić 

oskarżonego i zaoferować mu wsparcie w samodzielnym życiu12. Sytuacja 

przedstawiona przez reżysera jest jednak dokładnie przemyślana. Michałkow 

prezentuje swoją wizę Rosji i Rosjanina jako człowieka zdolnego do współczucia, 

udzielenia pomocy, rozumiejącego złożoność zaistniałej sytuacji. Jak jednak podkreśla 

reżyser, nie każdy jego rodak zdolny jest do pomocy. Większość przysięgłych, 

przegłosowawszy uniewinnienie młodego Czeczeńca, odmawia udzielenia mu wsparcia, 

zasłaniając się swoimi własnymi obowiązkami. Jedyną osobą spośród zgromadzonych 

na sali, która decyduje się okazać rzeczywistą pomoc uniewinnionemu, okazuje się 

grany przez samego Michałkowa artysta. Podający się wcześniej za miłośnika sztuki 

mężczyzna okazuje się być agentem służb specjalnych w stanie spoczynku. Sam 

przebywał na Kaukazie, zapoznał się z miejscową kulturą, językiem i mentalnością, 

wypowiada się w charakterze znawcy tematyki czeczeńskiej13. Przyznaje, że od samego 

początku był przekonany o niewinności oskarżonego. Głosował za pozostawieniem go 

w więzieniu, dlatego że, jak twierdzi, do czasu odnalezienia i uwięzienia zabójców jego 

ojczyma tylko w celi będzie bezpieczny. Udowadnia on swoje racje i przedstawia 

zagrożenia, jakie mogą spotkać pozostawionego bez pomocy Czeczeńca po 

wypuszczeniu go na wolność. W tym miejscu można odnaleźć kolejne nawiązanie 

reżysera do osoby Władimira Putina. Tak jak postać przysięgłego grana przez 

Michałkowa, polityk jest byłym agentem służb specjalnych, w oczach reżysera zaś – 

doskonałym przywódcą, politykiem świetnie orientującym się w sprawach swojej 

ojczyzny, podejmującym niejednokrotnie kontrowersyjne decyzje, które jednak wydają 

się być nieuniknione w tak wielkim i zróżnicowanym państwie. 

                                                 
12 Zob. Фильм Никиты Михалкова "12" не впечатлил жителей Чечни, http://www.demos-
center.ru/news/21646.html, 2011-10-24. 
13 М. Ратгауз, Вовремя, [w:] Сеанс guide: Российские фильмы 2007 года, Санкт-Петербург 2008, s. 11. 
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 Reżyser porusza również kwestię stosunku Rosjan do prawa pisanego. Problem 

ten od wieków nurtował myślicieli rosyjskich. Zgodnie z myślą rusofilską, w 

przeciwieństwie do Zachodu, w Rosji ważniejszą rolę odgrywało prawo wewnętrzne 

(moralne). Prawo zewnętrzne z kolei skupia się jedynie na tym, aby czyn był zgodny z 

prawem, bez względu na to, czy sam człowiek jest moralny i z jakich pobudek dany czyn 

popełnił14. Podczas dyskusji jeden z przysięgłych twierdzi, że Rosjanin nigdy nie będzie 

żyć według prawa. Jak przyznaje, takie życie jest nudne. W prawie pisanym nie ma 

miejsca na osobisty stosunek do sprawy, a bez tego Rosjanin nie jest w stanie 

funkcjonować. Podczas burzliwej dyskusji przysięgli przywołują wydarzenia, w których 

pomoc jednego człowieka, odwołanie się do prawa wewnętrznego, uchroniło ich lub 

bliskie im osoby od życiowej porażki czy wysokiej kary, pozwoliło im zrozumieć i 

naprawić swoje błędy, uniknąć ich w przyszłości. Wszystko to wywarło wpływ na 

podjęty przez nich werdykt uniewinniający Czeczeńca. Stosując się wyłącznie do prawa 

pisanego, nie podając w wątpliwość zebranych dowodów, jedynym rozwiązaniem 

mogłoby być wydanie wyroku skazującego, niesłusznego w tym przypadku. Okazuje się, 

że w państwie, w którym wymiar sprawiedliwości jest niewydolny, w którym 

pokrzywdzona osoba nie może znaleźć wsparcia, jedyną możliwością pomocy często 

okazuje się droga sprzeczna z prawem pisanym. Uczestniczący w posiedzeniu dyrektor 

cmentarza za nielegalnie pozyskane podczas pochówków pieniądze wybudował kaplicę, 

pomagał bezdomnym, zbudował w rodzinnej miejscowości szkołę i zorganizował wolny 

czas młodzieży. Jak sam mówi, za pieniądze umarłych pomaga żywym, skoro nikt inny 

nie jest w stanie im tego zapewnić. 

 

Kino na randce z rosyjską rzeczywistością 

 

 Drugi reżyser, twórczość którego analizuję w niniejszym artykule, to Aleksiej 

Mizgiriow. Nie jest on twórcą o tak znanym dorobku jak Michałkow, przedstawia jednak 

interesujące, odmienne od przedstawionego wyżej, krytyczne spojrzenie na Rosję. 

Wyreżyserował dwie pełnometrażowe produkcje pod tytułem Słowo jak głaz (2007) 

oraz Bęben, bębenek (2009). W swoich filmach w bezkompromisowy sposób pokazuje 

brutalność życia codziennego, z jakim zmagają się zwykli, pozostawieni przez państwo 

                                                 
14 Stosunek prawa pisanego do prawa wewnętrznego w dziejach Rosji rozpatruje m. in. A. de Lazari, dz. 
cyt., s. 106-111. 
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samym sobie, mieszkańcy jego kraju. Z powodu swojego stanowiska i ukazywania 

niewygodnej, kontrowersyjnej prawdy, reżyser wielokrotnie poddawany był ostrej 

krytyce, również z trybuny Dumy Państwowej15. 

 Wspomniane już Słowo jak głaz to według Mizgiriowa film o charakterze 

współczesnego człowieka. Reżyser zaznacza, że osób takich jak główny bohater, dla 

których dobro to przejaw uległości, a cel należy realizować za wszelką cenę, jest obecnie 

na tyle dużo, że nie można tego problemu lekceważyć16. Reżyser przedstawia w swoim 

filmie zmagania młodego człowieka, który przybywa z prowincji do Moskwy, aby zacząć 

nowe, lepsze życie. Jednak wyidealizowane wyobrażenia o życiu w metropolii okażą się 

fałszywe, a bohaterowi przyjdzie zmierzyć się z przeciwnościami losu. 

 Anton Remizow, główny bohater, trafia do Moskwy po odbytej służbie 

wojskowej. Otaczają go betonowe osiedla, czuje się więc jak w swoim rodzimym mieście. 

Na dodatek spotyka dawnych sąsiadów z Almietjewska, którzy, tak jak on, przybyli do 

stolicy, aby realizować swoje życiowe plany. Pomimo wszystko Anton nie może 

odnaleźć się w ponaddziesięciomilionowej metropolii. Decyduje się na powrót do domu. 

Jak się jednak okazuje, jeden incydent w dworcowej toalecie radykalnie wpłynie na 

dalsze losy Remizowa. Chłopak odmawia zapłaty za skorzystanie z ubikacji, w rezultacie 

czego zostaje wezwana milicja. Stróż prawa bije niepokornego Remizowa i wyjaśnia mu: 

„Nie masz pieniędzy – musisz cierpieć!”. Słowa te, wbrew pozorom, nie odstraszyły 

głównego bohatera od moskiewskiej rzeczywistości. Postanowił on pozostać w 

rosyjskiej stolicy i samemu zatrudnić się w milicji. 

 Wstąpienie w szeregi moskiewskiej milicji pozwala Remizowowi zająć pozycję 

„nadczłowieka”. Słuszne wydaje się być odniesienie reżysera do filozofii Friedricha 

Nietzschego17. Wypracowana przez niemieckiego myśliciela koncepcja „nadczłowieka” 

zakłada podział społeczeństwa na dwie grupy: panów i niewolników. Tym pierwszym, z 

racji ich siły i użyteczności, należy się wolność i godność. Postępują oni stanowczo i 

bezwzględnie, mając do tego pełne prawo. Z kolei ludzie słabi, niewolnicy, dla których 

najwyższymi wartościami są pokora, uległość czy współczucie, zmuszeni są 

                                                 
15 Mowa tu o wystąpieniu Stanisława Goworuchina, reżysera i aktora, a jednocześnie posła 
proputinowskiej partii „Jedna Rosja”. Po nakręceniu przez Mizgiriowa filmu Bęben, bębenek, którego 
główna bohaterka, prowincjonalna inteligentka, kradnie z biblioteki książki i sprzedaje je w pociągach, 
żeby dorobić do niskiej pensji, Goworuchin oskarżył reżysera o kłamstwa, przez które Zachód będzie 
formułować fałszywe wyobrażenia o Rosji. Więcej na ten temat w artykule: С. Тыркин, «Бубен» не по 
барабану, http://www.kp.ru/daily/24343/533685/, 2011-10-26. 
16 Фильм "Кремень". Официальный сайт фильма, http://kremenfilm.ru/?data=2, 2011-10-26. 
17 Tamże. 
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podporządkować swoje interesy grupie panów18. Główny bohater, już jako stróż prawa, 

postanawia zrealizować swoje cele. Swojego dawnego sąsiada z Almietjewska, który 

sprzeciwiał się znajomości Antona ze swoją córką, osadza w więzieniu, podrzucając mu 

do kieszeni granat i oskarżając o handel nielegalnymi towarami. Podczas uwalniania 

prostytutki z domu publicznego zabija pracujących tam ochroniarzy oraz swojego 

przełożonego z milicji. Jego działania są bezprawne i amoralne, jednak, jak się okazuje, 

przynoszą skutek. Za rozbicie gangu handlującego prostytutkami Remizow dostaje 

awans. Jeden z krytyków nazywa Antona „bohaterem naszych czasów”19. Odniesienie do 

Pieczorina, tytułowej postaci z powieści Michaiła Lermontowa, pozwala spojrzeć na 

Antona przez pryzmat rzeczywistości, jaka ukształtowała jego charakter. Remizow może 

być bohaterem pozytywnym, doświadczać miłości, pomagać innym ludziom czy walczyć 

o sprawiedliwość. Próbuje to robić, jednak okoliczności, w jakich się znalazł zmuszają go 

do postępowania wbrew logice i do realizowania własnych celów nawet kosztem innego 

człowieka. Jak twierdzi Michaił Trofimienkow, w filmie pokazane zostaje „zachowanie 

rosyjskiego człowieka na randce z rosyjską rzeczywistością”20. 

 W filmie Mizgiriowa przedstawiony został też obraz Moskwy oraz opozycja 

metropolia-prowincja. Miasto to w kulturze rosyjskiej symbol postępu cywilizacyjnego, 

ale i degradacji jednostki, wpływu zachodnich idei, anonimowości i osamotnienia. 

Prowincja zaś – ostoja rosyjskości, z której jednak ludzie za wszelką cenę starają się 

uciec w poszukiwaniu lepszego życia21. Moskwa w filmie Mizgiriowa nie jest tylko tłem 

wydarzeń. Wpływa ona na swoich mieszkańców, zmienia ich charakter, tak samo, jak 

oni kształtują wizerunek miasta. Skorumpowani milicjanci, mafia, domy publiczne, 

nielegalni imigranci z Azji Środkowej. Z drugiej strony zwykli obywatele, którzy starają 

się odnaleźć w tej rzeczywistości i realizować swoje cele. Wszystkie te elementy 

składają się na powszedni, a jednocześnie brutalny obraz rosyjskiej stolicy. W filmie nie 

pokazano Kremla ani złotych kopuł cerkwi, które symbolizują rosyjską stolicę. Akcja 

rozgrywa się na blokowiskach, zapleczach fabryk, ponurych wnętrzach posterunku 

                                                 
18 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom 3, Warszawa 2009, s. 183-191. 
19 Б. Белокуров, Что писали о фильме Кремень, [w:] Сеанс guide: Российские фильмы 2007 года, 
Санкт-Петербург 2008, s. 189. 
20 М. Трофименков, Учить в сортире, [w:] Сеанс guide…, s. 179. 
21 Opozycja miasto-prowincja jest ważnym problemem poruszanym w myśli rosyjskiej. Kwestią tą 
zajmowali się między innymi Aleksander Sołżenicyn czy tzw. pisarze wiejscy. Opozycja ta stanowi też 
przedmiot sporów między słowianofilami (dla których to właśnie z prowincją związane są tradycyjne 
rosyjskie wartości) i okcydentalistami (uważający miasto za symbol postępu cywilizacyjnego). Zob. A. de 
Lazari, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1995, s. 98-105. 
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milicji, czy w domu publicznym. Miejsca z pozoru nieciekawe, bezosobowe, jednak to 

tam rozgrywają się codzienne ludzkie dramaty, którym programy informacyjne nie 

zawsze udzielają należytej uwagi. 

 Ważnym problemem, poruszanym przez Mizgiriowa, jest wizerunek rosyjskich 

stróżów prawa. To oni sami stanowią prawo, interpretując je wedle własnego uznania i 

zmuszając podwładnych oraz obywateli do postępowania w określony sposób. 

Łapówkarstwo, wyłudzenia, fałszowanie dowodów, a nawet zabójstwa na zlecenie – 

wszystko to jest elementem codziennej pracy milicjantów z filmu Słowo jak głaz. 

Właściciel warsztatu samochodowego musi płacić im regularnie haracz, aby mógł dalej 

prowadzić swoją działalność. Po morderstwie, do jakiego dochodzi w domu publicznym, 

zabójca przekupuje milicjantów, po czym zostaje wypuszczony na wolność. Jako że 

zabójstwo zostało już zarejestrowane, konieczne jest znalezienie „nowego” mordercy, 

tak więc milicjanci udają się na budowę i zabierają stamtąd przypadkowo wybranego 

robotnika z Tadżykistanu. Zastraszony mężczyzna, ledwie mówiący po rosyjsku, na 

posterunku przyznaje się do popełnienia zbrodni. Remizow z kolei dostaje od swojego 

przełożonego zlecenie zabójstwa, pozostawia jednak przy życiu ofiarę i ucieka. Tym 

razem zwycięża sumienie a ofiarą ślepego dążenia do celu padają skorumpowani stróże 

porządku, którzy giną z rąk Antona w domu publicznym. 

 

* * * 

 

 Obaj reżyserzy nie szczędzą krytyki współczesnej rzeczywistości rosyjskiej. 

Należy jednak zauważyć, że ich spojrzenie na dzisiejsze losy ich ojczyzny różnią się 

między sobą. Michałkow porusza przede wszystkim ogólnorosyjskie, „odwieczne” 

problemy, które mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Stara się też znajdować 

rozwiązanie tych problemów, utożsamiając je z działalnością polityczną popieranej 

przez niego partii oraz Władimira Putina. Obraz Michałkowa, chociaż nawiązuje do 

autentycznych wydarzeń i pokazuje rzeczywiste problemy dotyczące życia w Rosji, 

przedstawia wyidealizowane i nierealistyczne (aczkolwiek pożądane) sposoby ich 

rozwiązania. Nie dziwi więc reakcja przeciwników obecnego premiera, którzy oskarżają 

reżysera o mieszanie sztuki z polityką i nieobiektywne spojrzenie na działalność władz. 

 Mizgiriow z kolei skupia się na codziennych problemach zwykłych obywateli, 

niemogących odnaleźć się w brutalnej rzeczywistości, która ich otacza, bezradnych 
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wobec skorumpowanego i zbiurokratyzowanego państwa. Aby osiągnąć swój cel, czy też 

po prostu by przetrwać, niejednokrotnie zapominają o przestrzeganiu zasad i wartości, 

które zwyciężają w filmach Michałkowa. Ideały tracą na znaczeniu, zwycięża siła i 

wyrachowanie, zwycięża nietzcheański „nadczłowiek”. W filmach Mizgiriowa nie 

pojawia się żaden pozytywny bohater, swojego rodzaju nosiciel pozytywnych wartości i 

wzór do naśladowania przychodzący z pomocą niczym przysięgły grany przez 

Michałkowa. Reżyser nie występuje w roli moralizatora, patrzy na świat oczami 

zwykłego obywatela, który w dzisiejszych czasach może liczyć tylko na siebie. Niekiedy 

mu się to udaje, nawet kosztem innych osób, niekiedy ponosi jednak porażkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
130 

Anna Maria DUBANIEWICZ 

 

Naked Events Spencera Tunicka jako aranżacje 

przestrzeni tanatycznej 

  

„Nowojorska ulica lub miejski park zasłane setkami nagich ciał wyglądających jak 

zwłoki. Czasem ułożone regularnie jakby to miała być maniakalna, parareligijna 

kompozycja, a czasem bezładnie rozrzucone niczym na wysypisku śmieci, a może po 

prostu wyczerpane do cna, odpoczywające po monstrualnej orgii?”1 – to opis jednej z 

akcji, zwanej Naked Event, zorganizowanej przez nowojorskiego artystę Spencera 

Tunicka. Konsekwentnie, w różnych częściach świata, od paru lat fotografuje on nagie, 

ułożone zgodnie z zaplanowaną choreografią, masy ludzkie. Uczestnikami tych 

performance’ów są anonimowi ochotnicy, tło natomiast stanowi rozpoznawalna 

przestrzeń miejska. Akcje te odbywały się już w Niemczech, Japonii, Chile, Szwajcarii i 

Hiszpanii, gromadząc nawet 7 tysięcy nagich modeli. 

Bohaterowie fotografii Tunicka wyglądają na pozbawionych indywidualności, są 

tylko częścią kłębowiska układającego się zgodnie z ideą artysty w określony ornament. 

Sprawiają wrażenie biernych, słabych, predystynowanych bardziej do śmierci aniżeli 

zbawienia. W ten sposób Tunick zagospodarowuje znaną przestrzeń w miejsce klęski, 

pobojowisko, obszar marginalny. Symbolicznie obrazuje on przechodzenie pomiędzy 

sferą sacrum i profanum, stan pomiędzy byciem i niebyciem, ostateczną zagładą a 

wiecznością. Wszystkie tę wątki zamyka ogólna idea przemijania i śmierci, które 

rozumiem nie tylko jako biologiczne ustanie życia, ale także śmierć rytualną, wiążącą się 

ze zmianą statusu społecznego, a także chęcią przemiany duchowej. 

Joanna Winnicka-Gburek porównuje happeningi Tunicka do sytuacji granicznej, 

tak jak była ona pojmowana przez Carla Jaspersa: „Jako najważniejsze w sytuacji 

granicznej Jaspers wymienia cierpienie, śmierć, doświadczenie przypadkowości oraz 

doświadczenie winy. Sytuacją graniczną nazywamy taki etap w biografii człowieka, 

który w jakiś sposób wykracza poza rzeczywistość codziennego życia w 

                                                 
1 A. Dobkowska, Stany nagości, http://www.naturystyka.friko.pl/naturyzm/artyk/0005.html. 

http://www.naturystyka.friko.pl/naturyzm/artyk/0005.html
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społeczeństwie”2. Doznania te potwierdza jedna z uczestniczek eksperymentu Tunicka. 

Pisze ona: „Położyliśmy się. Trwało to może sześć, może pięć minut. Nikt nie rozmawiał. 

Cisza. Ciepło ludzkich ciał. Nade mną niebo. Błogostan […] Roztopienie się w masie, 

katharsis, zbliżenie do absolutu”3. 

Aranżacja tanatycznej przestrzeni obejmuje realną scenografię oraz symboliczny 

wymiar poszczególnych jej elementów. Tworzy ją publiczne, często artystycznie i 

społecznie uznane miejsce, na przykład centralny plac, obszar przed galerią, muzeum, 

dworcem. Jest to przestrzeń zamknięta, architektonicznie zaplanowana, unormowana 

szeregiem zakazów i form zachowania. Mamy zatem, po pierwsze, martwą przestrzeń 

materii, która jednocześnie jest względnie trwała (historycznie przetrwa dłużej niż życie 

ludzkie), po drugie – sztywny kodeks zachowania, blokujący Freudowskie 

przeciwieństwo Thanatosa, a więc Libido, którego elementami są siła, twórczość, 

spontaniczność. Ponadto przestrzeń ta często jest świadkiem śmierci duchowej, którą 

buduje poczucie pustki, zagubienia i samotności. Centrum miejskie jest bowiem 

obszarem ruchu, pośpiechu, koncentracji na przedmiocie (kupowanym, reklamowanym, 

ota-/osaczającym). Z drugiej strony możemy mówić także o efekcie śmierci samej 

przestrzeni, która zatraca w czasie spektaklów swoją pierwotną funkcję, na przykład 

centrum handlowego czy parku, stając się zaledwie częścią scenografii większej sztuki 

performatywnej. Oprócz wasnej funkcji zwykle traci ona także swoistość i ważność: 

przestrzeń zwykle stanowi tło performance’u, na fotografiach natomiast jest prawie 

całkowicie zasłonięta przez utworzoną z ludzkich ciał bryłę, podkreśla nieważność 

uznanego dziedzictwa architektonicznego, dewaluuje kultowość miejsca, odrealnia je. 

Wykorzystanie ciężkiego, bezwolnego ciała to kolejny element tanatyzacji 

przestrzeni. Rozrzucone, anonimowe „ludzkie mięsa” przywodzą na myśl pokłosie 

wielkiej epidemii lub zaplanowaną eksterminację (użycie broni chemicznej, gazu). 

Patrząc na zdjęcia Tunicka z łatwością powracamy do przedstawień i opisów dżumy 

dymieniczej z lat 1347-1352, kiedy to na ulicach leżały dziesiątki ciał, których nie 

zdążono jeszcze pochować. Podobne obrazy powtórzą się w obozach koncentracyjnych 

parę wieków później. U Tunicka nie był to raczej żywioł naturalny, ze względu na brak 

krwi, zranień oraz zachowaną architekturę. 

                                                 
2 J. Winnicka-Gburek, Tragizm a sztuka ciała, [w:] „Kultura współczesna” 2000, nr: 1-2 (23-24), s. 136. 
3 M. Dobkowska, dz. cyt. 
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Nowojorski artysta wykorzystuje sugestywny symbol nagości, która oznacza 

„powrót człowieka do stanu w chwili narodzin”4, prawdę, czystość, człowieczeństwo, 

piękno, ascezę, ale także karę, instynkty, żądzę, płodność i śmierć. Jeden z opisów 

rytuału przejścia brzmi:  

 

Neofici byli nadzy; mówiono, że w vela, to znaczy na tamtym świecie, nie istniał grzech. 
Symbolizm rytualnej nagości jest znacznie bardziej złożony. Z jednej strony mamy tu element rajski, 
wspomnienie stanu spontaniczności i błogości pierwotnej – stanu, który poprzedził pojawienie się 
instytucji społecznych; z drugiej – symbolizm pogrzebowy, a także ideę, że neofita winien dzielić nagość 
małych dzieci5. 

 

Jak łatwo zauważyć, nagość szamanów z Dolnego Konga ma podobne znaczenie i 

źródła jak nagość w chrześcijaństwie, sięgająca korzeniami mitu o Adamie i Ewie. 

Również podczas Naked Events następuje powtórzenie mitu o zagładzie i powstaniu 

świata. Uczestnicy wyglądają bowiem jak martwi, ale też jak gdyby zostali „wypluci” z 

odwiecznego chaosu albo onieśmieleni stworzeniem. Są bezradni i nadzy, jak dzieci 

opuszczające łono matki/pramatki. Leżą bezładnie na gołej ziemi. Ich nagość 

reprezentuje ponadto zmartwychwstanie i powrót do stanu niegrzeszności; jak mówił 

francuski filozof Vladimir Jankelevitch, 

 

Jeżeli śmierć jest stale obecna w łonie życia, jeśli jest ona a priori świadomości i egzystencjalnym 
horyzontem, oznacza to również, iż bez śmierci nie byłoby życia ludzkiego. Śmierć wyznacza bowiem jego 
rytm, nadaje mu ontologiczną gęstość, czyni z życia coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, sprawia, że staje 
się ono wyzwaniem, przygodą i namiętnością, tworzeniem i zmianą6. 

 

Na tanatyczną przestrzeń składają się także emocje. Panuje groza i 

niesamowitość, misterium tremendum, czyli stan przerażenia i podniecenia, jak opisuje 

to religioznawca Rudolf Otto:  

 

W procesie rozwoju i w konfrontacji z symbolami kultury mogą powstawać mieszane stany lęku i 
fascynacji. W sposób charakterystyczny powstają one w sytuacji labiryntu – dążenia za tajemnicą, 
któremu towarzyszy fascynacja, ale też lęk […]. Stany takie pojawiają się np. w uniesieniach artystycznych 
czy doświadczeniach religijnych, podczas których wyższa siła przyciąga i fascynuje, a jednocześnie 
przeraża7. 

 

                                                 
4 Leksykon symboli, red. H. Biedermann (red.), przeł. J. Rubinovin, Warszawa 2001. 
5 M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, przeł. K. Kocjan, Kraków 1997, 
s. 105. 
6 V. Jankelevitch, To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2005, s. 13. 
7 Cyt. za: Z. W Dudek., A. Pankalla, Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, 
Warszawa 2005, s. 237. 
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Emocjonalną przestrzeń buduje zatem poczucie chaosu, odrealnienia, rozpadu. 

Silne pobudzenie organizmu w czasie Naked Events sprawia, że człowiek doświadcza 

rodzaju transu. Stan ten umożliwia spotkanie z własną nieświadomością, treściami 

trudnymi i bolesnymi, bez których jednocześnie jednostka nie mogłaby osiągnąć 

wyższego poziomu w procesie indywiduacji. 

Przestrzeń cierpienia i umierania jest w naszej kulturze obwarowana tabu, a 

przez to niewidoczna, niedostępna, wyparta, tanatofobiczna. Treści nieprzepracowane 

mają jednak tendencję do ujawniania się z podwójną siłą. Dzieła Tunicka, jak się wydaje, 

mieszczą się w tej perspektywie; thanatos pochłania za jednym razem setki ludzi, 

bezradnych i poddanych losowi, czyniąc ze swojego przybycia spektakularne 

widowisko. Nie jest to śmierć codzienna, domowa, intymna, lecz „umieranie w oprawie”, 

którą stanowi poległa masa w mieście uwiecznionym maszyną (aparatem 

fotograficznym). Śmierć jest tutaj publiczna, jawna, monumentalna i wszechogarniająca. 

„Ekspresjonizm w konwulsyjnej formie łączy lęk przed śmiercią z ostrą świadomością 

zbiorowej śmierci upadającego świata”8. Tunickowski spektakl w kontraście do tego, co 

przedstawia, opiera się na gotowym scenariuszu, dzieje się w zaplanowanym miejscu i 

ustalonym czasie oraz jest w pełni kontrolowany. Niemniej jednak stwarza uczestnikom 

przestrzeń wychodzącego poza codzienność doświadczenia ekstremum. 

Sztuczność i teatralność to inne elementy budujące tanatyczną przestrzeń. Z 

jednej strony wyrażają one postawę wobec śmierci jako procesu nierzeczywistego i 

dalekiego, z drugiej pozwalają oswoić i zaakceptować jej ciężar. Alfonso Maria di Nola 

pisze, że „często w czasie pogrzebu śmierć jest rytualnie imitowana, co daje początek 

zachowaniom anormalnym, błazeńskim czy obscenicznym, koniecznym przebraniom, 

nielogicznym słowom. Teatralna intensywność takich zachowań pełni rolę 

katartyczną”9. W czasie przedstawień Tunicka atmosferę sztuczności buduje kilka 

powiązanych ze sobą elementów, które charakteryzuje inscenizacja atmosfery kontrastu 

i opozycji. Elementem teatralizacji jest chociażby powielenie widowiska przez środki 

masowego przekazu, zwykle w rubrykach z kategorii ciekawostek, humoru, dziwactw i 

osobliwości. Medialnie spektakle otacza atmosfera śmiechu, rubaszności lub niewinnego 

skandalu obyczajowego. 

                                                 
8 M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2004, s. 690. 
9 A. M. Di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, red. M. Woźniak, przeł. J. Kornecka i in., Kraków 2006. 
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Zarówno tradycyjne obrzędy, jak i współczesne widowiska często odwołują się 

do mitu – odtwarzają go bądź czerpią z jego symboliki i utrwalonego przekazu, by 

skonstruować na tej podstawie względnie samodzielny ceremoniał. Także Naked Events 

posiadają swoją reprezentację w mitach i korzystają z utrwalonej w nich 

polisemantycznej symboliki nagości. Przez uczestnictwo w micie, przez jego 

odtwarzanie, „człowiek łączy się z Wielkim Czasem, czasem świętym”10, doświadcza 

tajemnicy istnienia, początku i końca. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki 

uobecnianiu symbolu i przyswajaniu jego treści. Symbole bowiem są „namacalnymi 

przedstawieniami pojęć, abstrakcjami ujętymi w naocznych formach, konkretnym 

wcieleniem idei, postaw, sądów, tęsknot i wierzeń”11. Aranżowanie przestrzeni 

tanatycznej przez Tunicka jest jednocześnie kreacją święta, tak jak opisywał je Roger 

Callois – jako wiążące się z przekroczeniem wszelkich granic, nadużyciem, swobodą i 

frywolnością, powrotem do praczasu, przeżyciem ostateczności, chaosu, tak, by mogło 

dojść do regeneracji świata. Śmierć staje się początkiem narodzin – tym razem 

pospektaklowej, autonomicznie funkcjonującej fotografii. 

                                                 
10 M. Eliade, Mity, sny, misteria, przeł. K. Kocjan, Warszawa, 1999, s.16. 
11 C. Geertz, Religia jako system kulturowy, [w:] Racjonalność i styl myślenia, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa 
1992, s. 503. 
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R E C E N Z J E  

 

Rafał DERDA 

 

„A bohater, zwany niekiedy mistrzem, w żaden sposób 

nie był tożsamy ze Świetlickim”. O książce Mistrz 

świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego 

 

 Zorganizowanie przez UAM sesji naukowej poświęconej twórczości jednego z 

najważniejszych współcześnie żyjących poetów akurat pod koniec zeszłego roku było 

posunięciem zarówno oczywistym, jak i niezmiernie trafnym. Oczywistym, ponieważ w 

roku 2011 przypadały pięćdziesiąte urodziny autora Schizmy, trafnym zaś, ponieważ 

dopiero teraz, po dwudziestu latach od debiutu, możemy z odpowiedniej perspektywy 

ocenić twórczość „Mistrza”. 

 Wydane przez poznański WBPiCAK pokłosie wspomnianej sesji pod tytułem 

Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego składa się z przedmowy Piotra 

Śliwińskiego, dwudziestu rozpraw krytycznoliterackich i kilku luźniejszych tekstów 

wprowadzających nas problem tego, jak Świetlickiego oraz podmiot liryczny jego 

wierszy widzą ludzie stykający się z poetą na co dzień (np. jego wydawca i przyjaciel 

Irek Grin) oraz inni twórcy z jego pokolenia (np. Dariusz Sośnicki). Całość uzupełniona 

jest czterema wierszami bohatera zbioru. 

 Podobnie jak przy innych pozycjach wydawanych w serii „Krytyka” przez 

działające przy Wielkopolskiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w 

Poznaniu wydawnictwo, zamieszczone w książce teksty reprezentują wysoki poziom 

warsztatowy oraz merytoryczny. Nie powinno to dziwić, zważywszy na fakt, że powstają 

we współpracy z kadrą uniwersytecką polonistyki UAM-u, a redaktorem serii jest osoba, 

która sama jest istotną postacią w najnowszej liryce polskiej, czyli Mariusz Grzebalski. 

Co ważne, te z fragmentów zbioru, które napisane są (ze względu na ich pierwotną 

formę wygłaszanego podczas sesji naukowej referatu) typowym żargonem 

akademickim, nie są zbytnio przeładowane pod względem formalnym, 

a przeprowadzony w nich wywód jest spójny i klarowny. Bardzo ciężko jest w sposób 
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obiektywny wybrać jakiś wyróżniający się tekst, idąc jednak za jak najbardziej 

subiektywnymi preferencjami nadmieniłbym Pismo i głos – Świetlickiego media gorące i 

zimne Inez Okulskiej, gdzie w niezmiernie sprawny sposób autorka tłumaczy Mistrza 

przez dychotomiczną teorię mediów Marshalla McLuhana, a także Świetlik w mieście 

Karoliny Felberg, która to w skrupulatny sposób analizuje podmiot liryczny wierszy 

autora Trzeciej połowy pod względem jego przynależności do modernistycznego modelu 

flaneura. 

 Liczba zamieszczonych w woluminie wywodów wpływa na różnorodność 

spojrzeń na twórczość mieszkającego w Krakowie twórcy; wszelka gradacja 

przydatności rozpraw z omawianej książki wydaje się być przez to krzywdząca dla ich 

autorów. Spotykamy się na łamach pozycji ze Świetlickim-poetą odrzuconym przez 

Salon (Zamiennik gatunkowy Świetlickiego Adama Poprawy), Świetlickim-kochankiem 

(Kobieta, której nie ma Magdaleny Bednarek), Świetlickim-trupem Świetlickiego (Trup, 

który mówi Grzegorza Olszańskiego) czy też Świetlickim – tyleż czułym, co ironicznym 

realizatorem elementów tradycji romantycznej (W stronę wieszcza Emilii Jakubowskiej). 

 Wszystkie „odsłony” poety, które zostają odkryte i przenicowane przed 

czytelnikiem w zawartych w woluminie esejach, w sposób pośredni, ale dobitny 

pokazują, gdzie znajduje się siła przyjętej przez autora Niskich pobudek strategii 

poetyckiej. Podmiot jego wierszy zawieszony jest nieustannie pomiędzy erosem a 

thanatosem, reaguje niemal histerycznie na przejawy tych dwóch sił w otaczającej 

go rzeczywistości. Jest skrajnie indywidualistyczny (przysłowiowa już prawie 

Nieprzysiadalność), gotowy ponieść tego indywidualizmu konsekwencje („Ja jestem po 

dwudziestu rozwodach” z utworu Anioł/Trup). Co więcej, jest on typowym wytworem 

środowiska wielkomiejskiego; świat przyrody jest dla niego antyarkadią, czego 

dowodów nie trzeba daleko szukać – wystarczy przytoczyć otwierający książkę Mistrz 

świata… wiersz Świerszcze z tomiku Zimne kraje 2. Również utożsamienie podmiotu 

lirycznego z samym autorem, mimo iż sam Świetlicki równie często w swojej poezji 

potwierdza, jak i zaprzecza takiemu powiązaniu, swoiste tworzenie biograficznej 

legendy, nie jest tutaj bez znaczenia. Wprost przeciwnie, wydaje się być to jednym z 

czynników decydujących o jego znakomitej recepcji. 

 Tym, co mnie naprawdę urzekło, jest osobisty stosunek, jaki każdy z 

przedstawiających swoje wywody ma w stosunku do osoby i twórczości Marcina 

Świetlickiego. Widać to również w sposobie potraktowania poety przez redaktorów. Jak 
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już wspomniałem, kolejne referaty przekładane są szkicami wykraczającymi poza 

akademickie normy tekstu. Krótka notatka Irka Grina na temat Świetlickiego jako 

pokerzysty czy też proste, ale niezmiernie ciepłe, słowa Dariusza Sośnickiego na temat 

omawianego poety, pozwalają na chwilę oddechu czytelnikowi, który nie obcuje na co 

dzień z tekstami krytycznoliterackimi, a jednocześnie jak najbardziej spełniają 

przeznaczenie materiału naukowego, to jest dostarczają nam istotnych informacji 

dotyczących poety oraz recepcji jego poezji. 

W tej perspektywie ciekawe wydają się jedne z ostatnich fragmentów książki, 

a mianowicie Naśladowcy i akolici Anity Drzewieckiej-Widman oraz rozmowa Marty 

Koronkiewicz z Pawłem Kaczmarskim pod tytułem O czym mówimy, kiedy mówimy o 

Świetlickim. Z obydwu tych tekstów wynika, że bezpośredni wpływ autora Zimnych 

Krajów na funkcjonujące obecnie w polskiej liryce dykcje jest o wiele mniejszy niż 

można by było przypuszczać, pamiętając o jego niezaprzeczalnie wiodącej pozycji w 

latach dziewięćdziesiątych. Wydaje się, że powodów takiej sytuacji może być kilka. 

Koronkiewicz i Kaczmarski wskazują na pewną nadreprezentację Świetlickiego w 

obiegu licealnym, a jak powszechnie wiadomo, „poeta licealny” nie jest poetą, na którym 

osoba aspirująca do pisania „poważnej poezji” powinna się wzorować. Kolejną kwestią 

jest szersze pojawienie się w obiegu poetyckim innych głosów (Tkaczyszyn-Dycki, 

Sosnowski), które, przez swoją osobność, a nawet pewną hermetyczność, zostały 

przyjęte przez obecnie tworzących jako bardziej interesujące punkty odniesienia. Inny 

powód jest połączony z zauważalnym w dwudziestym pierwszym wieku odwrocie 

poezji od głównego nurtu zdarzeń, okopanie się jej na terenach ochronnych Salonu i 

Uniwersytetu. Należy pamiętać, że obecna sytuacja funkcjonowania poezji jest 

diametralnie odmienna od tej sprzed dwudziestu lat, kiedy to pisanie wierszy oznaczało 

nie tylko rejestrowanie, ale i współudział w zachodzących wtedy przemianach 

społecznych. Marcin Świetlicki, chcąc nie chcąc, był niekwestionowanym wodzirejem 

tego młodoliterackiego karnawału. 

 Podsumowując, nie można nie polecić Mistrza świata…, niezależnie od tego, czego 

czytelnik będzie w tej pozycji szukał – analizy toposu erosa w twórczości krakowskiego 

poety, informacji na temat recepcji Trzeciej połowy piętnaście lat po jej ukazaniu się czy 

rozprawy na temat roli miasta w poezji omawianego autora. To wszystko jest do 

znalezienia na łamach wydanej przez poznański WBPiCAK książki. To – i o wiele więcej. 
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Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo 

WBPiCAK, Poznań 2011. 
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Artur JABŁOŃSKI 

 

Podręcznik na opak 
 

Swoją najnowszą książką Tomasz Piątek, między innymi autor zbioru esejów 

Antypapież, raczej nie pozbędzie się łatki skandalisty. Podręcznik do klasy pierwszej jest 

jawną kpiną z formy wczesnoszkolnego elementarza. Zawarte w nim utwory literackie 

(czytanki, wierszyki) i ćwiczenia nie nadają się do pokazywania dzieciom. Są 

niecenzuralne i niepoprawne politycznie, epatują przemocą, a niekiedy i erotyzmem. 

Trzeba jednak przyznać, że robią wrażenie – przykładowo to, co Piątek zrobił z mocno 

już skompromitowaną przez postkolonializm postacią murzynka Bambo, opisując jego 

głodową śmierć.  

Mimo to, podczas lektury można dojść do przekonania, że owoce niezwykle 

płodnej wyobraźni autora powstały tylko dla tej jednej chwili, w której ktoś się na ich 

widok oburzy. W większości prezentują szokujący, sadystyczny wręcz typ humoru, który 

bawi przez chwilę (jeżeli nie bierze się całości na poważnie i ma się wysoką tolerancję 

na tego typu obsceny), ale efekt trwa tylko przez ten jeden moment zaszokowania.  

Choć od strony literackiej publikacja Piątka jest po prostu słaba, to uważam ją za 

rzecz ciekawą i skłaniającą do namysłu. Jeżeli odsuniemy w myślach na bok kształt, jaki 

rzekomy podręcznik przybrał, zapewne po części ze względów marketingowych, to 

możemy dostrzec w nim coś więcej: chęć zwrócenia uwagi na wady systemu nauczania. 

Pisarz punktuje na kartach fałszywego elementarza zarówno krytykowaną przez wielu 

edukację pod wypełnianie testów, jak i sięga głębiej, po schematy myślenia, 

problematykę przemocy symbolicznej. Wyostrzając swoje teksty, doprowadzając je 

momentami do granic absurdu i nieakceptowalnej makabryczności, budzi jawny 

sprzeciw. Nikt nie zgodzi się na zawartą w nich wizję świata, odbiegającą od 

promowanych standardów, częstokroć uciekających od problematyki inności, 

ułomności, itd. Obnażając w ten sposób własny mechanizm działania, Piątek atakuje 

pełnoprawne podręczniki, które dzięki swojemu ułagodzeniu niezauważalnie kształtują 

osobowość uczniów, przycinając ją do obowiązujących norm – próbując różnych ludzi 

dostosować do z góry ustalonego światopoglądu. Posługując się społecznie 

akceptowanymi formami, zbierają przy tym poklask.  
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Z jednej strony więc Podręcznik do klasy pierwszej traktuje więc o wadach nauczania 

jako takiego, promującego szablonowość myślenia, a z drugiej próbuje demaskować 

stojący za nim dyskurs władzy. Wskazanie istotnego problemu jest wartością tej 

publikacji, jednak blisko stąd do jej największej wady, jaką jest brak pociągnięcia myśli 

dalej. Piątek nie wyjaśnia, nie szuka rozwiązań. Poprzestaje na wskazywaniu. W 

przypadku tak ważnej kwestii to nie wystarczy. 

 

T. Piątek, Podręcznik dla klasy pierwszej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011. 
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Maciej Samolej 
 

„Malowane dzieci” – słów kilka o książce Oficerowie  

i Dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe 

kawalerzystów Drugiej RP 

 

Boję się książek historycznych, a już w szczególności historycznych opracowań. 

Powód? Historycy boją się pisać ciekawie i barwnie (niektórzy zwyczajnie nie umieją), 

ponieważ uważają, że ktoś ich posądzi o pisanie „literatury”. Książka ma mieć cechy 

źródła! Basta! Wynik? Pisarstwo historyczne w naszym kraju jest nudniejsze niż flaki z 

olejem. Dlatego miałem wielkie obawy, biorąc do ręki pozycję Piotra Jaźwińskiego 

Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe kawalerzystów Drugiej 

Rzeczpospolitej. Kolejna historyczna nuda i do tego o tak pięknym temacie, jakim jest 

kawaleria, nasza narodowa duma! A jednak miło się rozczarowałem. 

Jaźwiński swoją opowieść o „malowanych dzieciach” opowiada nam po 

„swojsku”, z ikrą. Nie zanudza czytelnika. Książka nie jest specjalistycznym wywodem o 

rodzajach sprzączek przy siodle, ilości guzików na mundurowych bluzach czy 

porównywaniem kalibru karabinów Mauser. Jest to opowieść o oficerach kawalerii: 

barwnej, odważnej, niesamowicie wyrazistej, mającej swój własny kodeks postępowania 

grupie ludzi, dla których honor, odwaga i fantazja były rzeczą najwyższą. Książka jest 

przeznaczona dla osób, które dopiero zaczynają interesować się kawalerią II RP. I chyba 

właśnie dlatego bardzo dobrze się ją czyta! Prawie jak… literaturę, choć napisał ją 

historyk! 

Podziwiać należy Jaźwińskiego za to, że udało mu się domknąć historię 

kawaleryjskich obyczajów w ośmiu rozdziałach. Już same ich tytuły (jak np.: Awstryjcy i 

prawosławni czyli co to jest sadzawka und warum Kavallerie, Na służbie, czyli jak leczyć 

kaca i dlaczego na 5 rano) świadczą, że nie będzie to zwyczajna książka o ułanach (jakich 

na naszym rynku jest wiele). Barwny i potoczysty styl sprawia, że „anglezujemy” przez 

kolejne rozdziały nie czując zmęczenia w d… (chciałem powiedzieć: w siodle). Rozdział o 

uzbrojeniu, szczególnie o lancy i szabli (bardzo rzetelny, ale nienużący – Jaźwiński 

odsyła zainteresowanych do źródeł) można zadedykować wszystkim szydercom i 

kpiarzom z kawaleryjskiego ducha. Rozpoczynających przygodę z kawalerią (tych, co nie 
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znają rozróżnienia na szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych) na pewno zainteresuje 

rozdział o toku służby ułańskiej, gdzie jest również podany dokładny ordre de bataille 

polskiej kawalerii (włącznie z mapką II RP, gdzie wizualnie rozlokowano 40 pułków 

kawalerii wraz dywizjonami artylerii konnej). 

Jednakże to, co w książce tej jest najciekawsze – czyli obyczaje, kodeks 

postępowania i przykłady ułańskiej fantazji – zajmuje znacznie więcej miejsca, dzięki 

czemu Oficerowie i dżentelmeni stają się doskonałą i barwną opowieścią. I słusznie! 

Przecież tacy byli ułani. Choć przez pięćdziesiąt lat PRL próbowało temu zaprzeczyć: 

 

Nie próbowano negować bohaterskiej, wręcz heroicznej postawy kawalerii w kampanii 
wrześniowej 1939 roku, lecz zawężano ją do szeregowych żołnierzy, nieco rzadziej podoficerów. 
Szczególną niechęcią darzono korpus oficerski kawalerii, przedstawiając go w bardzo złym świetle. To oni 
mieli być winni klęski, to oni ponosili winę za przegrane potyczki i bitwy1. 

 

Kawaleria, co zauważa również Jaźwiński, była formacją przeznaczoną przede 

wszystkim do walki na terenach wschodniej Polski, gdzie sieć dróg była słabo rozwinięta 

i gdzie oddziały konne mogły z powodzeniem prowadzić działania zbrojne. Co za tym 

idzie – głównym wrogiem polskiej kawalerii miała być Armia Czerwona (wystarczy rzut 

oka na dyslokację jednostek kawaleryjskich w II RP, aby się o tym przekonać). Może 

dlatego polscy ułani, szwoleżerowie i strzelcy konni mają taką „złą prasę”? 

Główny nacisk Jaźwiński, jak napisałem wcześniej, kładzie w swojej pracy na 

obyczaje, kulturę i postępowanie oficerów tej, bądź co bądź elitarnej, formacji 

wojskowej. Czterdzieści pułków to przecież czterdzieści różnych historii, czterdzieści 

rodzajów barw, czterdzieści sposobów na wyrażanie elitarności. Każdy pułk był inny, 

każdy miał swój sztandar – największa pułkową świętość. Szwoleżerowie, ułani i 

strzelcy konni na każdym kroku udowadniali, że należą do specyficznego bractwa 

(często nawet rywalizując między sobą o to, kto jest lepszy: szwoleżer czy ułan) 

potomków dawnych husarzy i lisowczyków. Osoby, które „czują” kawaleryjski temat, 

zapewne wiele z przedstawianych przez Jaźwińskiego informacji poznały wcześniej, z 

licznych publikacji czy wspomnień. Autor zebrał w swojej książce te najśmieszniejsze, 

najbardziej zabawne, ale i najbardziej „fasoniaste” legendy i fakty dotyczące 

kawalerzystów. Czytelnika zapewne zainteresuje podział na „awstryjców” i 

„prawosławnych” – oficerów z zaborczych armii: austriackiej i rosyjskiej, których 

                                                 
1 P. Jaźwiński, Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe kawalerzystów II Rzeczpospolitej, 
Warszawa 2011, s. 11. 



 
143 

zwyczaje i śmiesznostki autor Oficerów i dżentelmenów podaje nam w jednej książce bez 

liku: 

 

Z jednych ćwiczeń międzypułkowych zapamiętałem taki przykład dialogu awstryjskiej gęsi z 
prawosławnym prosięciem. Dowódca pułku ułanów wysyła szwadron gdzieś z jakimś zadaniem. 

- On tamtędy nie przejdzie – powiada awstryjec Poten. 
- Nu, a dlaczego nie ma przejść? 
- Bo tam jest sadzawka. 
- Na karcie ja nie widzę żadnej sadzawki. 
- No ja. Bo ona nie jest na karcie tylko w lasku […]. 
Poten mówił sadzawka, co miało znaczyć: zasadzka2. 

 

Najciekawszym według mnie rozdziałem jest ten zatytułowany Żurawiejki, cuk, 

balotaż. Oprócz przedstawienia wszystkich „żurawiejek” (rubasznych przyśpiewek o 

każdym z czterdziestu kawaleryjskich pułków) opowiada on o procesie „stwarzania” 

kawalerzysty. Młody, osiemnastoletni chłopak, który marzył o ułańskich przygodach, 

musiał przejść przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Szkoła trwała dwa 

lata. Nie było więc czasu na nauczenie elewa wszystkiego, co potrzebne będzie mu w 

pułku. Obowiązek „dokształcania” nowego narybku oficerów kawalerii przyjmowali na 

siebie starsi uczniowie CWK w Grudziądzu poprzez cuk. Cuknięcie to po prostu mocne 

szarpnięcie konia w celu jego uspokojenia. Cukając młodych podchorążych różnymi 

metodami (Jaźwiński przytacza przynajmniej kilkanaście anegdot o tym, jak wyglądała 

ta „kawaleryjska fala”), wyrabiano w nich pewność siebie, odwagę, śmiałość, refleks w 

wykonywaniu najbardziej absurdalnych poleceń. Później taki oficer nie bał się żadnego 

zadania, a na polu walki nie znał niewykonalnych rozkazów: 

 

O samym cuku wszyscy kawalerzyści mieli jak najlepsze zdanie. Cuk sprawiał, ze młody 
podporucznik, przychodząc do pułku, był „podciągnięty” i zdyscyplinowany jak w żadnym innym rodzaju 
broni. Cuk sprawiał, że młody oficer znał „na wylot” całą kawalerię polską, jej zwyczaje i tradycje, że  ją 
kochał, to nie było czczym słowem – dowiódł tego w roku19393. 

 

Współczesne widzenie kawalerii cechuje bardziej wymienianie militarnego 

zacofania Polski w latach dwudziestych ubiegłego stulecia (pogardliwe określenia w 

stylu „szabelek”, „koników” itp.) oraz „grzeszki panów ułanów”, niż ich prawdziwe 

wartości i ethos. Wspomina się często wyczyn generała Wieniawy-Długoszowskiego, 

który miał wjechać konno do restauracji Adria w Warszawie (jakoś powszechnej 

uwadze uszedł fakt, że Wieniawa musiałby chyba wjechać tam na kucyku, bo żaden 

                                                 
2 Tamże, s. 114. 
3 Tamże, s. 188. 
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normalnej wielkości koń by się w drzwi Adrii nie zmieścił. Pisze również i o tym 

Jaźwiński). Każdy przejaw brawury, a czasem wręcz lekkomyślności czy głupoty, 

nazywa się ułańską fantazją, nawet jeśli dotyczy on tylko ilości wypitego alkoholu czy 

liczby uwiedzionych przez danego szwoleżera dam. Jaźwiński, przytaczając wiele 

zabawnych i „typowo” ułańskich historii, zauważa jednak, że ułaństwo najmocniej 

wyrażało się poprzez tradycję: 

 

Tradycja – z niej wszystko wyrastało. Z niej wszystko w kawalerii brało swój początek i wokół 
niej się obracało. To ona tworzył klimat pułku – jedyny i niepowtarzalny, który sprawiał, że własny pułk 
traktowało się jak drugi dom. Tradycja nakazywała zachowanie kawaleryjskiego fasonu i przestrzeganie 
zasad, które składały się na odpowiednią postawę i godne zachowanie w każdych okolicznościach, 
tworząc jakże piękny obraz szwoleżera, ułana czy strzelca konnego4. 

 

Tak według Jaźwińskiego należy pisać i myśleć o kawalerii. Oficerowie i 

dżentelmeni to pozycja obowiązkowa dla początkujących w kawaleryjskiej tematyce 

czytelników. Ta książka to doskonały punkt wyjścia do dalszych studiów nad kawalerią. 

A „specjaliści” i bardziej doświadczeni czytelnicy docenią porywisty styl, zebrane w 

jednej książce historyjki i wspomnienia, które sprawią, że nie raz jeden zanucą, kręcąc 

wąsa (i to niekoniecznie w siodle): 

 
„Hej, hej ułani! malowane dzieci 
niejedna panienka za wami poleci”. 

 

P. Jaźwiński, Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe kawalerzystów 
II Rzeczpospolitej, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2011. 

                                                 
4 Tamże, s. 343. 
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Artur WIŚNIEWSKI 

 
 

Ucieczka przed śmiercią czy próba pogodzenia się  
z życiem? Recenzja filmu Małgorzaty Szumowskiej  
pt. 33 sceny z życia 
 

Niniejsza recenzja nie będzie poświęcona najnowszemu obrazowi Małgorzaty 

Szumowskiej, lecz filmowi pełnometrażowemu, który powstał przed Sponsoringiem 

(2012)1 – 33 scenom z życia z 2008 roku. 

Refleksję nad tym filmem chciałbym rozpocząć od stwierdzenia, iż istnieje 

przekonanie, że ważne wydarzenia, jakie przytrafiają się w życiu, są w stanie zmienić 

nasze postrzeganie świata, rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy, a której jednak 

często dobrze nie znamy. Na przykład śmierć najbliższych może stać się bodźcem do 

przewartościowania własnych poglądów. Czas, w którym odchodzą ukochani, może 

działać jak szkło powiększające, przez które da się wówczas zobaczyć to, co w nas 

najprawdziwsze, a tym samym najbardziej poruszające i niezrozumiałe. 

33 sceny z życia są próbą ukazania człowieka mierzącego się z tym, co w życiu 

nieuchronne – ze śmiercią. Wartość obrazu Szumowskiej zawiera się, jak sądzę, w 

umiejętnym przedstawianiu spraw uniwersalnych, umiejętnym, tzn. bez wdawania się w 

niepotrzebne moralizatorstwo. Film ten ucieka od czułostkowości, dzięki czemu ukazuje 

autentycznych bohaterów, odkrywających na nowo siebie i innych. 

 33 sceny z życia jest obrazem, który z jednej strony wpisuje się w nurt kina 

europejskiego, „gdzie bohater zagłębia się w swoje wnętrze, w swe wspomnienia, 

marzenia, sny i tam znajduje lub nie znajduje rozwiązania swych problemów”2, z drugiej 

natomiast – filmem, który przeciwstawia się wspomnianemu nurtowi, pokazując 

bohatera zmagającego się z problemem, lecz poruszającego się po jego powierzchni, 

niepotrafiącego go dokładnie poznać z powodu emocjonalnej niedojrzałości. 

Bohaterowie filmu Szumowskiej są dalecy od przejawiania skłonności do głębokiej 

                                                 
1 Na marginesie: zainteresowanym filmem Sponsoring chciałbym polecić odcinek magazynu kulturalnego 
Drugie śniadanie mistrzów z 18 lutego 2012 r., którego gośćmi byli Małgorzata Szumowska, Krystyna 
Kofta, Andrzej Grabowski i Marcin Prokop. W związku z premierą filmu Szumowskiej, która miała miejsce 
w Polsce dzień przed wspomnianym programem telewizyjnym, dyskusja, jaka rozgorzała w trakcie 
programu, była, jak sądzę, wieloaspektową, a przy tym niezwykle interesującą, interpretacją problemów 
poruszanych w filmie Szumowskiej. 
2 M. Przylipiak i J. Szyłak, Kino najnowsze, Kraków 1999, s. 128. 
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introspekcji. Zamiast tego mamy do czynienia z bohaterami poddającymi się własnym 

pożądaniom i ułomnościom, bohaterami, którzy nie potrafią dokonać autorefleksji; 

dotyczy to nie tylko głównej bohaterki, Julii (Julia Jentsch), ale również pozostałych 

postaci, co jest w filmie dokładnie zobrazowane na przykładzie relacji między Julią a jej 

mężem Piotrem (Maciej Stuhr). Obraz Szumowskiej staje się – można chyba zary-

zykować taką tezę – zwierciadłem, w którym swoje odbicie mogą zobaczyć osoby 

egocentryczne, pozbawione zarówno chęci wczuwania się w przeżycia innych, jak i 

nieumiejące znaleźć czasu dla innych. 

 Podobnie jak w swoim poprzednim obrazie pt. Ono (2004), tak i teraz 

Szumowska realizuje kino osobiste, subiektywne, kino – jak już wcześniej wspomniano – 

umiejętnie docierające do spraw, z którymi widz bez większych problemów jest w stanie 

się utożsamić. Dlatego też należy zgodzić się z Konradem Zarębskim, że „szukanie w 

filmie osobistych konotacji reżyserki nie jest konieczne dla jasności wywodu”3. To, że 

możemy domyślać się, iż filmowa wypowiedź autorki oparta jest na autentycznych 

przeżyciach, w gruncie rzeczy nie ma wielkiego znaczenia, bowiem podczas oglądania, 

poznawania historii, to my stajemy się jej właścicielami, a nie reżyser. Na tym polega 

wartość obrazu Szumowskiej – w płaszczyźnie poruszanego tematu jest on nad wyraz 

przejmujący i autentyczny. Autorka filmu nie próbuje przekonać nas do głównej 

bohaterki. Akcja jest tak prowadzona, by odbiorca otrzymał obraz postaci nieobciążony 

jakąkolwiek tezą autorską. Warto zaznaczyć, że to, co udało się Szumowskiej w 33 

scenach z życia, nie powiodło się w Ono. W swoim poprzednim filmie reżyser historię 

dwudziestodwuletniej dziewczyny, która spodziewa się dziecka, ubrała w artystyczne 

środki sztuki filmowej, czym utrudniła możliwość identyfikacji widza z główną 

bohaterką, a co w dalszej perspektywie osłabiło wymowę filmu. Podobieństwa między 

wspomnianymi obrazami są jednak widoczne, np. w kreacji głównych bohaterek – 

niedojrzałych osób, którym przyszło zmierzyć się z przerastającym je problemem. 

Również charakter sytuacji współgra z sobą w obu filmach, bowiem i ciąża, i śmierć to 

rzeczy, choć z pozoru sobie przeciwstawne, w rzeczywistości stanowiące niepojęte przez 

człowieka kontinuum. Przychodzą one często niespodziewanie, zaskakują człowieka, 

uświadamiają mu jego nieprzygotowanie do życia. Kolejne podobieństwo można 

zauważyć w relacjach między głównymi bohaterkami porównywanych filmów a ro-

                                                 
3 K. J. Zarębski, 33 sceny z życia, „Kino” 2008, nr 11, s. 75. 
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dzicami. Kobiety w obu przypadkach większą czułością darzą ojców, znajdują w nich 

więcej zrozumienia. 

 W 33 scenach z życia główna bohaterka, artystka spełniająca się w fotografii, po 

śmierci swoich rodziców staje się wyraźnie osobą zagubioną. Nie szuka w sobie 

wyciszenia, lecz stara się znaleźć ukojenie na zewnątrz. Zrozumienie znajduje nie w 

swoim mężu, ale w przyjacielu Adrianie (Peter Gantzler). Warto w tym momencie 

wspomnieć o bardzo odważnej scenie erotycznej w wykonaniu Julii Jentsch i Petera 

Gantzlera, scenie naturalistycznej, świetnie oddającej stan bohaterki – kobiety 

pozbawionej bliskości mężczyzny (męża, który wyjechał, a także ojca, który zmarł). Julia, 

trzydziestoparoletnia kobieta, do końca filmu nie odnajduje spokoju. Wydaje się, że 

„utknęła” w przeżywaniu śmierci rodziców. Zamyka się na innych, ostatecznie odrzuca 

uczucie Adriana. Jej sposób zachowania, który da się zauważyć także u pozostałych 

postaci, można odebrać jako objaw infantylności wywołany śmiercią bliskich bądź 

jedynie całą otoczką, która towarzyszy śmierci. Nie można jednak zgodzić się z 

twierdzeniem, że Szumowska w ten sposób „[…] obnaża pustkę religijnych obrzędów, 

szpitalnych przykazań, reguł towarzyskich, fikcję słów, gestów. Bezlitośnie pokazuje 

banał umierania. I zwycięstwo prozy życia”4. Wręcz przeciwnie, reżyser Sponsoringu 

stworzyła osobisty, niezwykle silnie sugestywny obraz przeżywania śmierci, czasu 

„nienormalnego”, w którym osoba nie pojmuje do końca tego, co dzieje się wokół niej. 

Warto zwrócić uwagę, że przejmujący charakter opowiadanej historii intensyfikują 

parokrotne długie czarne obrazy (limbo), które można potraktować jako podział na 

tytułowe „sceny z życia”. 

 Raz jeszcze warto podkreślić, że Szumowskiej udaje się zachować dystans wobec 

opowiadanego, nawiasem mówiąc bardzo delikatnego i złożonego, problemu. Osiąga to 

dzięki ukazywaniu bohaterów w scenach całonocnych zabaw, codziennych rozmów, 

komicznych sytuacji podczas pogrzebu najbliższych. Sposób opowiadania o śmierci w 33 

scenach z życia można porównać do tego, jaki prezentuje film Jana Cvitkovica pt. Od 

groba do groba (2005), gdzie komiczność w zestawieniu ze śmiercią pozwala ukazać 

odejście najbliższych w innym, „mniej poważnym”, świetle. Jako opozycję wobec wyżej 

wymienionych tytułów warto przywołać film Nanniego Morettiego Pokój syna (2001), w 

którym śmierć ukochanej osoby została zaprezentowana jako wielki szok emocjonalny, 

                                                 
4 J. Wróbleski, 33 sceny z życia, http://www.polityka.pl/33-sceny-z-zycia/Lead30,956,272705,18/, dostęp: 
12.03.2012. 
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determinujący życie, powodujący nieopisywalne cierpienie najbliższych. Jak widać z 

powyższych przykładów, doświadczenie śmierci zawsze będzie sprawą indywidualną, a 

zarazem uniwersalną. W filmie Szumowskiej dominuje prześmiewczy stosunek do 

śmierci, jednakże, jak sądzę, jest on formą obrony bohaterów przed własnymi 

uczuciami. 

 Bohaterowie Szumowskiej uciekają przed śmiercią, co czyni z nich uciekinierów z 

życia. Film 33 sceny z życia nie stawia pytania o to, jak przeżywać śmierć najbliższych, 

nie jest też wypowiedzią na temat samej śmierci. Obraz Szumowskiej stara się nam 

opowiedzieć o tym, co rodzi się lub ginie w nas w obcowaniu ze śmiercią.
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