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Słowo wstępne

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera rozprawy 
i szkice interpretacyjne poświęcone figurom i obrazom ulicy w polskim 
oraz obcym piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początków XX wieku. 
O wyborze tematu przesądziły dwa czynniki. Po pierwsze specyfika lite-
ratury tego okresu, która (m.in. na skutek rozwoju cywilizacyjnego, gwał-
townej industrializacji i przeobrażeń kapitalistycznych) uczyniła z miasta 
nie tylko tło wydarzeń, ale także równorzędnego bohatera, reprezentacją 
architektoniki miasta stała się zaś w XIX wieku – o czym wiemy dzięki 
ustaleniom antropologów miejskich – właśnie ulica jako ingredient kom-
pleksu traktów i arterii. Po drugie, kulturowa teoria literatury z katego-
riami „geopoetyki”, „geokrytyki” oraz „zwrotu topograficznego” (spatial 
turn) na powrót inspiruje badaczy do podjęcia refleksji nad problematyką 
urbanistyczną.

Składające się na tom studia są próbą nowego odczytania topografii 
świata przedstawionego, toteż żaden z zamieszczonych w książce rozdzia-
łów nie został poświęcony interpretowanym już pod tym kątem utworom 
naturalistycznym. Co więcej, Autorzy poddali naukowej penetracji nie tyl-
ko literaturę piękną sensu stricto. Motywów urbanistycznych mieszczących 
się w tytułowej triadzie poszukiwali również w intymistyce (zapis kach 
dziennikowych i wspomnieniowych, listach) oraz rozmaitych gatunkach 
dziennikarskich, a nawet fotografiach prasowych. I odkryli, że obok reflek-
sji cywilizacyjnych oraz świadectw XIX-wiecznej makro- i mikrohistorii 
zaszyfrowane zostały w owych motywach rozpoznania metafizyczne, dia-
gnozy moralne, lęki i fascynacje podmiotu. Innymi słowy – interesowała 
badaczy aksjosemiotyka spacjalna.

Tom otwierają studia poświęcone drobiazgowym interpretacjom mo-
tywu ulicy i jej elementów w poszczególnych dziełach literackich pozyty-
wizmu i Młodej Polski: Potopie (A. Stoff), Rodzinie Połanieckich (T. Bujnicki), 
Próchnie (P. Siemaszko) oraz Henryku Flisie (B. Obsulewicz). W drugiej czę-
ści Czytelnik znajdzie naukowe syntezy dotyczące obrazów i figur ulicy 
w twórczości Stanisława Przybyszewskiego (K. Badowska), Stefana Że-
romskiego (M.J. Olszewska) i Andrzeja Struga (G. Legutko). Rozprawy 
te układają się w komplementarną refleksję o modernistycznej ulicy jako 
składniku topografii duchowej, swoistym pejzażu wewnętrznym. Auto-
rów kolejnych tekstów interesuje XIX-wieczna przestrzeń miejska jako ob-
szar nowoczesności postrzegany z perspektywy zadomowionych w nim 
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bohaterów (J. Tomkowski, J. Zajkowska). Badacze podjęli również namysł 
nad społecznym, politycznym oraz kulturowym obliczem XIX-wiecznej 
ulicy, analizowanym w oparciu o doniesienia dziennikarskie (M. Ga-
bryś-Sławińska) i przeobrażenia związane z ruchem emancypacyjnym 
(A. Dauksza). O urbanistycznej heteroglosji, czyli językowych sposobach 
artykulacji miejskiego doświadczenia i jego genologicznych przetworze-
niach, piszą – przede wszystkim na materiale obcym – I. Adamczewska 
oraz D.M. Osiński. Tom zamykają szkice poświęcone miastu w twórczości 
naznaczonej autobiograficznie – publicystyce Gabrieli Zapolskiej (A. So-
biecka) i poezji Maryli Czerkawskiej (H. Ratuszna). Ostatni rozdział jest 
jednocześnie wychyleniem w stronę literatury powojennej.

 Katarzyna Badowska
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Andrzej Stoff
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Topograficzna zagadka dla czytelników Potopu

W opisie szturmu okupowanej przez Szwedów Warszawy, wśród listy 
wyzwań, jakim sprostać musieli atakujący, jest też informacja następująca: 
„Wśród krwawej bitwy wzięto kaplicę carów Szujskich i wspaniały pałac 
Koniecpolskich” (P III, 202)1. Jest to z pozoru prosta wzmianka topograficz-
na, mająca umożliwić czytelnikowi orientację co do miejsca opisywanych 
zdarzeń. Takie informacje, przekazywane za pośrednictwem powieścio-
wej narracji, jeżeli spotkają się z elementarną choćby wiedzą czytelników 
na temat obiektów, których dotyczą – zwłaszcza ich położenia w prze-
strzeni będącej miejscem akcji i znaczenia w czasach, kiedy się ona roz-
grywa – nadają temu, co opisywane, walor historyczności. Miejsce identy-
fikuje historyczne wydarzenie. Trwa bowiem – nawet w zmienionej przez 
późniejszą działalność człowieka konfiguracji i odmiennym uposażeniu 
przedmiotowym – choć dawno już zakończyły się zdarzenia, jakie w nim 
przebiegały i które go dotyczyły. Jedynie miejsca dawnych wydarzeń mo-
żemy odwiedzić powtórnie i w ich materialnej postaci szukać pobudki dla 
żywszego wyobrażenia sobie tego, co jest już tylko historyczną wiedzą. 
Wobec upływu czasu jesteśmy bezradni. Tę właściwość przestrzeni wyko-
rzystują powieściopisarze, nie tylko zresztą autorzy utworów o tematyce 
historycznej, gdy poprzedzają wprowadzenie postaci lub rozpoczęcie akcji 
opisem terytorium lub tylko wybranego miejsca, które ma stać się ich po-
wieściowym środowiskiem. 

W przytoczonym zdaniu prawidłowość ta w praktyce czytelniczej do-
tyczy jednak, jak sądzę, jedynie pałacu Koniecpolskich. Obiekt ten istnieje 
do dzisiaj – ufundowany w roku 1645 przez hetmana wielkiego koronnego 
Stanisława Koniecpolskiego, z taką estymą wspominanego przez Zagło-
bę już w Ogniem i mieczem przy każdej nadarzającej się okazji (a sprzyja 

1 H. Sienkiewicz, Potop, t. 3, Warszawa 1956, s. 202. Dalej skrótowa lokalizacja cytatów 
w tekście za tym wydaniem z podaniem numeru tomu (liczba rzymska) i strony (liczba 
arabska). 
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to choćby osłuchaniu się z nazwiskiem), obecnie jest siedzibą Prezydenta 
Rzeczypospolitej. W burzliwej historii, jaką dzielił i z Warszawą, i z całą 
Polską, był po Koniecpolskich własnością kolejno Lubomirskich i Radzi-
wiłłów, od roku 1818 rezydencją namiestnika Królestwa Polskiego (stąd 
nazwa Pałac Namiestnikowski), a w II Rzeczypospolitej i w PRL-u siedzi-
bą Rady Ministrów. Nikt, kto choćby powierzchownie zna historyczne 
centrum Warszawy, nie będzie miał większych trudności z umiejscowie-
niem tego momentu akcji Potopu. Nazwa miejsca, jaka pojawia się w nar-
racji, łączy współczesną topografię stolicy z jej konkretnym historycznym 
odpowiednikiem.

Zgoła inaczej jest z podaną w tym samym fragmencie relacji informacją 
o „kaplicy carów Szujskich”. Obiektu tego, ani nawet jego architektonicznej 
kontynuacji we współczesnej Warszawie, wskazać nie można, ponieważ 
jako samodzielny budynek nie istnieje już od 1668 roku, a ostatecznie jego 
elementy uległy likwidacji w roku 1818 wraz z kościołem dominikanów ob-
serwantów, którego stał się on częścią po utracie pierwotnej swojej funkcji. 
Na tym miejscu, z inicjatywy i staraniem Stanisława Staszica, wzniesiono 
w latach 1818–1824 (według projektu Antonia Corazziego) siedzibę dla 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, powszechnie nazywaną też z tego powo-
du również i dzisiaj Pałacem Staszica2. Taki był też stan tego miejsca już 
w czasach Sienkiewicza. Powieściowa wzmianka także w momencie uka-
zania się Potopu nie odwoływała się więc do żadnego konkretnego obiektu 
architektonicznego, nie mogła zatem wywoływać odpowiednich skojarzeń 
lokalizacyjnych co do miejsca przedstawianych zdarzeń.

Zapytać więc trzeba, dlaczego informacja o obiekcie architektonicz-
nym, do którego współczesnego jemu i czytelnikom istnienia w topografii 
Warszawy pisarz nie mógł się już odwołać, w ogóle znalazła się w Potopie 
w relacji z odbierania stolicy Szwedom. Odnotowany stan wydaje się bo-
wiem sprzeczny z funkcją uhistoryczniania powieściowego świata, jaką 
zawsze pełnią geograficzne, topograficzne i osobowe realia. Ich wykorzy-
stanie przez pisarza ma sens jedynie wtedy, gdy może on liczyć na wie-
dzę czytelników, wystarczającą przynajmniej do identyfikacji desygnatu 
użytej nazwy, chociaż im ta wiedza jest większa, tym efekt uhistorycz-
niania zdarzeń powieściowych bardziej wyrazisty, a możliwe skojarzenia 
bogatsze i bardziej intensywne. Tu natomiast pisarz wprowadził nazwę 
obiektu, o którego istnieniu w przeszłości wiedzieć mogli jedynie nieliczni 
czytelnicy, i to ci nieźle zorientowani nie tylko w przeszłości miasta, ale 
i w ogóle w ojczystej historii. Czyżby więc autor Trylogii dał w tym miejscu 

2 Historię obiektu ze szczególnym uwzględnieniem zmian architektonicznych we wszyst-
kich okresach historii Warszawy znaleźć można w monografii: P. Biegański, Pałac Staszica. 
Siedziba Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1951. 
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mimowolnie upust erudycji, jaka stanowiła zaplecze jego powieściowego 
cyklu, i wymienił coś, co nie było mu właściwie do niczego potrzebne, 
bo nie sprawdza się ani w funkcji uprawdopodobnienia literackiej kon-
strukcji jako obrazu przeszłości, ani w wywoływaniu jakiegoś szczególnego 
efektu emocjonalnego u czytelników? Sienkiewicz nigdy jednak nie budo-
wał opisów walk na zasadzie prostego gromadzenia informacji i wylicza-
nia miejsc, oddziałów, poszczególnych zdarzeń… Komponował je zawsze 
w sposób przemyślany, dobierając poszczególne składniki nie tylko na za-
sadzie ich funkcjonalności w danym miejscu powieściowej konstrukcji, ale 
także w systemie techniki odwołań do przeszłości i z myślą o wykorzy-
staniu w późniejszych fazach akcji wskutek ujawnienia się konsekwencji 
już tu przesądzonych. Co więcej, potrafił przekonująco wykorzystywać 
materiał historyczny pochodzący z wielu źródeł równocześnie i budować 
jednolity obraz jakiegoś wydarzenia z elementów pochodzących z kilku 
historycznych pierwowzorów. Także sylwetki swoich bohaterów kompo-
nował z cech przypisanych źródłowo różnym postaciom historycznym 
– zawsze wtedy, gdy było to potrzebne dla wydobycia tego, co najważniej-
sze – charakterologicznie i ideowo. Pisarz nigdy nie utożsamiał wartości 
artystycznej utworu z powtarzaniem materiału źródłowego. 

Pytanie o motywację umieszczenia w powieści wspomnianego tu szcze-
gółu topograficznego jest więc w świetle przemyślanej i starannej praktyki 
kompozycyjnej Sienkiewicza jak najbardziej prawomocne. A nawet niepo-
kojące. Tym bardziej że spośród architektonicznych obiektów siedemna-
stowiecznej Warszawy, poza licznymi już uwzględnionymi, mógł wymie-
nić wiele innych; pozwalał na to charakter opisywanego przedsięwzięcia 
militarnego, którego celem było zdobycie całego miasta. Jak sądzę, są dwa 
powody obecności w powieściowej topografii „kaplicy carów Szujskich”: 
jeden bardziej oczywisty, drugi trudniejszy do uzasadnienia, ale całkiem 
prawdopodobny w kontekście ideowego przesłania Trylogii�

Tak więc, po pierwsze, jest to jednak zabieg uhistoryczniający po-
wieściowy obraz przez jego topograficzne ukonkretnienie – wyposażenie 
w szczegół istniejący w tamtym czasie i odnotowany przez źródła (Gościniec 
Adama Jarzębskiego). Tyle że tę funkcję spełnia on jedynie w odniesieniu 
do niektórych czytelników, tych mianowicie, którzy znają dawną Warsza-
wę, miłośników jej przeszłości i znawców zabytków. Dla Sienkiewicza, któ-
ry poszczególne części Trylogii pisał, nie tracąc z oczu intencji „pokrzepienia 
serc”, zabieg taki byłby jednak niedostatecznie umotywowany, bo obliczony 
na rozpoznanie przez niewielu czytelników. Jeżeli ten topograficzny dro-
biazg odniesiemy do ideowego planu całości dzieła, to wyłania się zgoła 
inna możliwość jego interpretacji. Ujawnia się funkcja druga zastosowanego 
rozwiązania: to, co typowe dla konwencji powieści historycznej, otrzymuje 
sens współczesny, wręcz interwencyjny w stosunku do czasu Sienkiewicza 
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i współczesnych mu czytelników. Jak sądzę, jest to jedno z tych – wbrew po-
zorom licznych – miejsc Trylogii, w których Sienkiewicz w sposób szczegól-
ny apeluje do uwagi, wiedzy i aktywności swojego pokolenia. Jest to więc 
funkcja w hierarchii składników przesłania Trylogii ważniejsza; ideowa już, 
a nie tylko mimetyczna. O cóż jednak mogło chodzić Sienkiewiczowi, skoro 
zdecydował się na zabieg wcale nie oczywisty?

Kaplica carów Szujskich, w przekazach nazywana także Kaplicą Mo-
skiewską (na przykład przez Jarzębskiego), pojawiła się w krajobrazie 
Warszawy w roku 1620 jako konsekwencja wydarzeń historycznych wy-
jątkowych w historii Polski, a zwłaszcza w jej stosunkach ze wschodnim 
sąsiadem. W relacji historyka Władysława Tomkiewicza sprawa przedsta-
wiała się następująco:

Gdy hetman Stanisław Żółkiewski w 1610 r. wkroczył do Moskwy, wziął do niewoli 
cara Wasyla Szujskiego wraz z braćmi i przywiózł ich do Warszawy. Jako jeńcy królewscy 
przebywali na zamku w Gostynienie, gdzie zmarli w 1619 r. w czasie panującej epide-
mii […]. Z fundacji Zygmunta III w 1620 r. podjęto w Warszawie budowę kaplicy, w której 
pochowano Szujskich. Gdy Władysław IV w 1634 r. zawarł z Wielkim Księstwem Moskiew-
skim „pokój wieczysty”, trumny z ciałami Szujskich wydał posłowi carskiemu, który je 
zawiózł do Moskwy3�

Pisarz i jego czytelnicy mieli do dyspozycji źródło w postaci Gościńca 
Adama Jarzębskiego, w którym ten właśnie element zabudowy siedemna-
stowiecznej Warszawy wspominany był następująco – językiem co prawda 
dalekim od poetyckości, ale zdolnym przekazać podstawowe informacje 
historyczne w otoczce sensacyjnej pogłoski o przyczynie śmierci więźniów 
i wyrazić przesłanie zgodne skądinąd z duchem Trylogii:

Niedaleko tuż kaplica
Moskiewska, na niej tablica
Marmurowa z literami,
Złotemi charakterami.
Tam znajdziesz wielkie zwycięstwo,
Królewskie odważne męstwo.
Wtenczas cara moskiewskiego
Pojmał z bracią, Szujskiego,
Których na sejm do Warszawy
Stawiono więźniów; ich sprawy
Do Gostymina posłano,
Do więzienia odesłano;
Struli się sami, udają,

3 A. Jarzębski, Gościniec abo krotkie opisanie Warszawy, oprac. i wstęp W. Tomkiewicz, War-
szawa 1974, s. 237 (przypis).
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Dla wstydu, tak powiedają.
Potym ich tu pochowano
W tej kaplicy, w grób schowano.
Przyjechał poseł moskiewski,
Prosił; Majestat Królewski
Darował mu w podarunku
Ciała, w wielkim obwarunku,
Które z ceremonijami,
Zawieziono z tryumfami
Do stolice: wieczna sława,
Za Czwartego Władysława.4

Sienkiewicz wśród innych, niewątpliwie okazalszych obiektów siedem-
nastowiecznej Warszawy, jakie znalazły się na trasie szturmujących oddzia-
łów polskich, wymienia Kaplicę Moskiewską pod zmienioną w stosunku 
do źródeł nazwą – zapewne z powodów cenzuralnych – jako znak pamięci 
o dniach chwały polskiego oręża w tym samym wieku, w którym ma miej-
sce akcja powieści. Ta toczy się bowiem niewiele później od moskiewskich 
sukcesów Żółkiewskiego, jako że początkowa partia akcji Ogniem i mieczem 
rozgrywa się jeszcze za panowania Władysława IV. Ponadto szczegół ten 
ma tematyczny odpowiednik we wcześniejszej partii Potopu, a mianowicie 
w opowieściach Wołodyjowskiego o Zamku Królewskim w Warszawie, 
w którym „rozmaite wojny i wiktorie, pędzlem [są] na ścianach wyobrażo-
ne, jako to: sprawy Zygmunta Trzeciego i Władysława” (P I, 109). Wzmianka 
o zdobyciu kaplicy jest jednym z licznych, choć aluzyjnie jedynie obecnych 
w narracyjnej tkance Trylogii, momentów przypominania historii Rzeczypo-
spolitej w okresie jej świetności. Ma to być ideowy kontrapunkt dla wojny 
ze Szwedami i przesłanka nadziei na ostateczne zwycięstwo.

Do zamiany owych „wojen i wiktorii” z opowiadania pana Michała 
na historyczne konkrety znowu potrzebna jest historyczna wiedza czy-
telnika. Pisarz wyraźnie liczy na nią, skoro ponawia zabiegi tego typu. 
Na więcej już pozwala sobie Sienkiewicz w Panu Wołodyjowskim, gdy Krzy-
sia i Ketling, zwiedzając zamek w towarzystwie Zagłoby, „zatrzymywali 
się przed obrazami przedstawiającymi bitwy i zwycięstwa nad wschodnią 
dziczą” (PW 142). W tych trzech momentach pisarz stwarza czytelnikom 
Trylogii okazję do uwzględnienia szerszego, niż zakreślony powieściową 
akcją, horyzontu wydarzeń historycznych, obejmującego fakty bardziej dla 
siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej optymistyczne, a dotyczące pośred-
nio jednego z zaborców.

Nie koniec na tym. Owo przypomnienie ma sens nie tylko w odnie-
sieniu do powieści; jest jednocześnie ingerencją pisarza w świadomość 

4 Tamże, s. 142.
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historyczną współczesnego pokolenia na rzecz przywrócenia jej pełniej-
szej formy. Otóż w czasach Sienkiewicza w miejscu, którego powieściową 
funkcję staram się tu ustalić, w budynku dawnego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, a później jego duchowego spadkobiercy – Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, mieściło się rosyjskie gimnazjum. W roku 1893 władze 
zdecydowały się ostatecznie przebudować obiekt, narzucając mu ostenta-
cyjnie rosyjski charakter. W ocenie monografisty obiektu, Piotra Biegań-
skiego, w ten sposób „usunięto z oczu Polaków dokument historii świad-
czący o wysokim poziomie kultury i sztuki polskiej”5. Co więcej, jednym 
z argumentów za przebudową w stylu wschodnim i przeznaczeniem części 
obiektu na cerkiew6, było powołanie się na istnienie w tym miejscu kapli-
cy, w której złożono ciała cara Szujskiego i jego braci. Rosyjski historyk 
Cwietajew do architektonicznych planów przebudowy, które wymagały 
zatwierdzenia przez cara, dołączył opinię historyczną, uzasadniającą cha-
rakter zmian w ten sposób: „Wobec niezbicie potwierdzonych przypusz-
czeń, że kaplica carów Szujskich znajdowała się właśnie w tym miejscu, 
gdzie obecnie stoi gimnazjum pierwsze męskie, wydaje się szczególnie 
pożądanym, aby elewacja tego gimnazjum w stylu rosyjskim wykonana 
została oraz powstała w tym budynku cerkiew prawosławna”7�

Jakby uprzedzając architektoniczną i religijną wizualizację rosyjskie-
go charakteru instytucji zajmującej w jego czasach Pałac Staszica (wyda-
nie książkowe Potopu ukazało się w roku 1886), Sienkiewicz przypomina 
o pierwotnym charakterze tego miejsca. To, co miało być argumentem dla 
władz rosyjskich, dla niego jest wspomnieniem wydarzeń historycznych 
o całkiem odmiennej wymowie. Chronologia obu tych faktów kulturo-
wych: architektonicznego i literackiego, jest w pewnym sensie obojętna. 
Tym bardziej że nie był to jedyny przykład wykorzystania wschodniej 
architektury dla podkreślenia rosyjskiej dominacji w stolicy kiedyś nie-
podległego państwa. Temu samemu celowi służyła budowa cerkwi ponad 
potrzeby prawosławnej ludności Warszawy.

Fakty kulturowe, raz powołane do istnienia, oddziałują tak długo, jak 
pozwolą im oddziaływać ludzie, jak długo zachowają oni świadomość ich 
obecności i sensu. Ci z czytelników Trylogii, którzy świadomi byli jej hi-
storycznych podtekstów, umiejętnie wprowadzanych przez autora (a ana-
lizowany tu przykład jest doskonałym argumentem za tezą o inteligenc-
kim adresacie powieści8, niesprzecznym jednak z adresatem „ludowym”), 

5 P. Biegański, dz. cyt., s. 80.
6 Odpowiadała ona lokalizacji dawnej sali posiedzeń Towarzystwa. Por. Biegański, dz. cyt., 

s. 79–80.
7 Dokument cytuję za: P. Biegański, dz. cyt., s. 79.
8 W tej koncepcji powszechność odbioru Trylogii byłaby zjawiskiem wtórnym, okupio-

nym zresztą zmianą stylu recepcji i obniżeniem poziomu refleksji historycznej, a nawet 
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uzyskiwali w omawianym tu szczególe, jeżeli tylko go dostrzegli i dyspo-
nowali odpowiednią wiedzą, argument historyczny i kulturowy dla trwa-
nia w polskości. Była to, typowa dla tamtych czasów, sytuacja dyskusji po-
litycznej za pośrednictwem faktów kulturowych, skoro wypowiedzi stricte 
polityczne były poddane nieporównanie silniejszej niż literatura cenzurze, 
jak również autocenzurze9�

Skoro już mowa o uwarunkowaniach cenzuralnych ówczesnych pu-
blikacji, to warto zastanowić się nad powodem zmiany nazwy omawia-
nego tu miejsca w stosunku do tekstu źródłowego, zakładając oczywiście, 
że to Gościniec był dla pisarza punktem wyjścia w ustalaniu topografii 
Warszawy w odpowiednim epizodzie Potopu. Cenzorzy doskonale znali 
jednoznacznie negatywne konotacje słowa „Moskwa” w języku polskim 
we wszystkich możliwych jego formach. Wydawcy, zdając sobie z tego 
sprawę, woleli unikać ingerencji, dostosowując publikowane teksty, nawet 
te o charakterze źródłowym, do tej okoliczności. I tak, na przykład, Józef 
Ignacy Kraszewski, wydając w roku 1877 Pamiętnik Jana Władysława Po-
czobuta Odlanickiego, „zastąpił wyrazy: Moskwa, moskiewski, Moskwicin 
etc. wyrazami: nieprzyjaciel, przeciwnik, a nawet usunął fragmenty tekstu 
obelżywe dla zaborcy”10� W Trylogii żadna podobna forma nie występu-
je, a sposób, w jaki autor pomija kwestionowane przez cenzurę określe-
nia, choćby w opisach zagrożenia od wschodu w pierwszej fazie wojny 
ze Szwedami w Potopie, zasługują na osobne studium nie tylko z zakresu 
narracji, ale i świadomości historycznej. Na przykład owo słynne: „Była 
tedy chwila folgi od Septentrionów” (P II, 84).

By ocenić zastosowane przez Sienkiewicza określenie „kaplica carów 
Szujskich”, trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie, czy forma ta nie dzie-
liła wady (z perspektywy cenzora) narodowo-emocjonalnych skojarzeń 
słowa „moskiewska”. Jak można sądzić, argumentem za jej dopuszczal-
nością była historyczna konkretność, którą trudno było kwestionować. 
Podobna jest motywacja obecności w Potopie nazw miejscowości znanych 
z walk z Moskalami w tej wojnie i nazwisk dowódców; o sławie czerpanej 
przez Kmicica z tego, że „Chowańskiego podchodził”, mógł pisarz wspo-
minać wielokrotnie. Widać tu zróżnicowanie wymagań cenzury, która re-
presjonowała za słowa jednoznacznie negatywnie nacechowane a będące 

zastąpieniem jej przez emocje. Wobec bogactwa świadectw odbioru powieści Sienkiewi-
cza wyniki badań w tym zakresie mogłyby być niezmiernie interesujące i pouczające. 

9 Znamienna dla tej sytuacji jest ilościowa dysproporcja między wypowiedziami Sienkie-
wicza na tematy polityczne, narodowe odnośnie sytuacji w zaborze pruskim i rosyjskim.

10 A. Rachuba, Wstęp, [w:] J.W. Poczobut Odlanicki, Pamiętnik [1640–1684], oprac. A. Ra-
chuba, Warszawa 1987, s. 87. Autor odwołuje się tu do poświęconej Pamiętnikowi pracy: 
B. Smolińska, O działalności wydawniczej Kraszewskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1977, 
nr 7–8, s. 211–214.
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współcześnie w użyciu, natomiast nie kwestionowała jeszcze faktów (osób, 
miejsc, wydarzeń), bez możliwości wspominania o których niemożliwa by-
łaby wszak jakakolwiek wypowiedź na tematy historyczne. Topograficzny 
szczegół z narracji Potopu stać się więc może okazją do poznania cenzural-
nych uwarunkowań literatury w latach powstawania Trylogii�

Jak ważna jest patriotyczna wymowa topografii miasta, zwłaszcza 
w trudnych momentach historii, poświadcza na przykład skromna, wy-
dana w roku 1916 książeczka Wiktora Gomulickiego Warszawa dawna i jej 
pamiątki. Autor odnotowuje w niej omawiany tu, a nieistniejący już przecież 
w jego czasach, szczegół topografii Warszawy, a czyni to z wyjątkowym 
jak na obiekt, którego zobaczyć nie można, upodobaniem, bo dając przy 
okazji obszerny jak na objętość tej publikacji wykład wydarzeń związa-
nych z przymusowym pobytem carów Szujskich w stolicy Rzeczypospo-
litej, a także kreśląc sugestywnie moment przypominający dni chwały 
polskiego oręża, gdy hetman Żółkiewski „stawia przed oblicze monarchy 
i koła sejmowego wziętych do niewoli carów rosyjskich z łańcuszkami 
na  rękach…”11. Gomulicki mógł tak pisać, nie krępując się względami cen-
zuralnymi, ponieważ właśnie trwała wojna światowa i opuszczoną przez 
Rosjan Warszawę okupowali z kolei Niemcy, którzy – mając swoje plany 
zwłaszcza wobec rekruta z nadwiślańskiego kraju – pozwalali pisać pol-
skiemu autorowi12 o „da Bóg, przyszłej kraju naszego stolicy”13�

A miejscu wymienionemu przez Sienkiewicza historia dopisała zna-
mienny ciąg dalszy14: tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości budy-
nek został prawnie zwrócony Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu, 
a staraniem profesora Mariana Lalewicza odzyskał wygląd bliski pierwo-
wzorowi Corazziego15�

Dla współczesnego czytelnika wzmianka w Potopie o „kaplicy carów 
Szujskich” nie ma już tej aktualnej polemicznej wymowy, jaką miała nie-
wątpliwie przed rokiem 1918. Od jej dostrzeżenia i zrozumienia także i dzi-
siaj jednak zależy pełniejszy odbiór dzieła Sienkiewicza, które jest powie-
ścią historyczną nie tylko ze względu na tematykę, ale i z racji nasycenia 
historycznymi detalami, których uwzględnienie w lekturze pozwala w peł-
ni docenić wiedzę i artyzm autora, a przede wszystkim spełnić przewidzia-
ną przez niego funkcję powieści: budzenia zainteresowania przeszłością 
narodu i szacunku dla dokonań przodków.

11 W. Gomulicki, Warszawa dawna i jej pamiątki. Przewodnik historyczno-pamiątkowy, Warszawa 
1916, s. 17.

12 Tom opatrzony jest znamienną adnotacją na stronie redakcyjnej: „Geprüft und freigege-
ben durch die Kais. Deutsche Presseabtailung” (tamże, s. 2).

13 Tamże, s. 78.
14 Bogatą dokumentację fotograficzną znaleźć można w monografii Biegańskiego. 
15 Por. P. Biegański, dz. cyt., s. 80 i nast.
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Z dworu do miasta i z miasta do dworu 
(wokół Rodziny Połanieckich 
Henryka Sienkiewicza)

Sienkiewiczowska Rodzina Połanieckich stawia interpretatora przed 
znacznym kłopotem, zwłaszcza wówczas, kiedy zamierza ją analizować 
jako powieść „mieszczańską”, w której podstawową przestrzeń stanowi 
miasto (Warszawa), a bohaterem jest kupiec i przedsiębiorca, inżynier 
z wykształcenia a szlachcic z pochodzenia – Stanisław Połaniecki. Z tego 
też powodu niebezzasadnie badacze zestawiali Rodzinę Połanieckich z Lal-
ką, traktując zresztą powieść Sienkiewicza jako dzieło w pewnym stop-
niu polemiczne wobec powieści Prusa1. Rzecz jasna, tendencyjne zało-
żenia powieści Sienkiewicza2 są w znacznym stopniu antyurbanistyczne 
i proziemiańskie. Pisarz jak gdyby odwraca problematykę „wysadzonych 
z  siodła”, tworząc powieść o „powrocie na siodło”. Dlatego powrót na wieś, 
do „białego dworu” – Krzemienia, jest znaczącym finałem dzieła. I nieza-
leżnie od tego, czy dwór ma być tradycyjną ostoją wartości dawnych, czy 
też ma się zmodernizować według recepty Jamisza, powrót Połanieckich 
do Krzemienia ma sens symboliczny, nie realny. Dodajmy, iż sam Sienkie-
wicz ostatnie zdanie powieści stylizuje baśniowo, a więc w jakimś stopniu 
unieważnia powagę „przesłania”.

Wracając do powieściowego miasta. Uderzającą jego cechą jest za-
niechanie przez autora jego topograficznego opisu. „Zabawy z Lalką” 

1 Paralelę Wokulski – Połaniecki przedstawił m.in. w Legendzie Młodej Polski Stanisław 
Brzozowski; por. także wzmianki o relacji Lalka – Rodzina Połanieckich w szkicu Ignacego 
Matuszewskiego Prus i Sienkiewicz [w:] tenże, Swoi i obcy, Warszawa 1898, s. 191–207; waż-
ne spostrzeżenia zawiera również rozprawa Janiny Kulczyckiej-Saloni, Rodzina Połaniec-
kich – kilka słów w obronie bohatera i… autora [w:] Sienkiewicz po latach, red. E. Polanowski, 
Częstochowa 1990, s. 13–24.

2 Por. J. Tynecki, Rodzina Połanieckich jako powieść tendencyjna, [w:] tenże, Światopogląd po-
zytywizmu, Łódź 1996, s. 96–114.



Tadeusz Bujnicki 20

w znacznym stopniu odbywały się z planem Warszawy w ręku3. Czegoś 
podobnego nie sposób dokonać, przyjmując za punkt wyjścia opis miejskiej 
przestrzeni w powieści Sienkiewicza. Aż dziw, że wytrawny znawca pisa-
rza Julian Krzyżanowski nazywa utwór „powieścią o Warszawie”4. Janina 
Kulczycka-Saloni, podkreślając obecność warszawskich realiów w felieto-
nistyce pisarza, podkreślała:

Mimo […] bogatej felietonowo-dziennikarskiej praktyki, mimo zdobytej techniki zbie-
rania materiału obserwacyjnego, nie przeniósł swych warsawistycznych zainteresowań 
do twórczości literackiej. Warszawa nie zawdzięcza mu żadnego bardziej plastycznego, 
bardziej utrwalającego się w pamięci »ujęcia« obrazu. Wielki piewca uroków świata wi-
dzialnego, widocznie nie dostrzegł piękna miasta, po którym się kołatał. Zupełnie tak samo 
jak nie dostrzegali go bohaterowie Bez dogmatu i Rodziny Połanieckich5.

W tym mieście właściwie nie ma ulic, zaułków ani placów; nie ma 
ważnych zabytków i budynków (pomijając fikcyjny Dom Handlowy Po-
łanieckiego i Biegla). Znane z nazwy są cmentarz Powązkowski i miejsce 
pojedynku – Bielany. Janina Kulczycka-Saloni skrupulatnie wyliczyła inne 
nazwane warszawskie miejsca – „punkty orientacyjne”: Hotel Rzymski, ka-
wiarnia Lourse’a, Saski Hotel, kościół Wizytek, Praga – podkreślając „ubó-
stwo realiów wielkiego miasta”6. Są natomiast mieszkania, często opisywa-
ne ze znaczną szczegółowością. Ulice – jeśli jest o nich mowa – to pojawiają 
się tylko o tyle, o ile przemierza się je, przechodząc od domu do domu 
i od mieszkania do mieszkania. Postaci, przemieszczając się w przestrzeni 
miejskiej, są zwykle zajęte swoimi sprawami, emocjami oraz koniecznością 
szybkiego znalezienia się u celu i zupełnie „nie widzą” fizycznego otocze-
nia, charakterystycznych cech budowli, wyglądu ulicy oraz jej usytuowa-
nia na planie miasta. Są co prawda takie miasta w powieści, których opis 
odwołuje się do znanych elementów urbanistycznych – ale są to Wenecja 
i Rzym, miasta włoskie, w których się nie mieszka7, lecz które się zwiedza, 
często przeżywając ich piękno w perspektywicznym oświetleniu:

3 Por. S. Godlewski, Bawię się Lalką, [w:] S. Godlewski, L. Grzeniewski, H. Markiewicz, 
Śladami Wokulskiego, Warszawa 1957, s. 46–55. 

4 J. Krzyżanowski, Sienkiewicz a Warszawa, Warszawa 2000, s. 45. Badacz dodaje, iż jest 
to „powieść społeczna” i punktem zainteresowania czyni świat postaci, nie próbując 
nawet określić realiów warszawskich.

5 J. Kulczycka-Saloni, Sienkiewicz a Warszawa, [w:] Sienkiewicz dzisiaj. Studia i szkice, wybór 
T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1968, s. 94. 

6 J. Kulczycka-Saloni, Rodzina Połanieckich…, s. 16. Nie oznacza to wcale, że Sienkiewicz 
„nie umiał” tworzyć „pejzażu” urbanistycznego. Przeczą temu opisy miast włoskich, 
Paryża, Aten i Konstantynopola. Są to jednak głównie opisy reportażowe.

7 To, że Bukacki mieszka do śmierci we Włoszech, jest wyborem postaci dekadenckiej 
i kosmopolitycznej.
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Wieczorem Połaniecki z Marynią poszli oglądać zachód słońca z Trinita dei Monti. 
Dzień kończył się bardzo pogodnie. Miasto całe pogrążone było jakby w rozpylonym zło-
tym blasku; pod ich stopami, hen, w dole, na Piazza d’Espagna, poczynał się już zmierzch, 
ale zmierzch jeszcze świetlisty, w którego łagodnych tonach widać było bzy, irysy i białe 
lilie w wystawach kwiatowych po obu stronach Condotti. W całym obrazie był jakiś wielki 
i niezmącony spokój, jakby kojąca zapowiedź nocy i snu. Potem plac Hiszpański począł 
coraz bardziej zanurzać się w cień, tylko Trinita świeciła ciągle purpurowo8�

Takich opisów nie znajdziemy w powieściowym ujęciu Warszawy. 
Narratora interesuje nie tyle jej wygląd, jej urbanistyczna specyfika, seman-
tyka wyposażenia ulic, zaułków i placów, ile, przypadkowo czy z koniecz-
ności, związani z nią ludzie. Nie interesuje go także nazewnictwo. O War-
szawie Rodziny Połanieckich można powiedzieć, iż jest miastem na swój 
sposób bezimiennym. Miastem, którego lokalizacja nie jest ważna. Wiemy 
jedynie, iż jest to miasto polskie. Podobnie jak w Lalce zatarte w nim zostały 
nacechowania rosyjskie9. Jedynym wyraźnym, ale zewnętrznym, śladem 
rosyjskim jest słynna spekulacja Połanieckiego drożejącym zbożem.

Skupiając się na postaciach (a powieść jest w nie szczególnie bogata), 
Sienkiewicz nie dokonuje także wyrazistszej socjalnej stratyfikacji. Zasad-
niczo opisywane środowisko ma genealogię szlachecką (nawet wówczas, 
kiedy nosi ona cechy fałszywe, jak w wypadku Maszki). Bardziej widocz-
na jest ona na wsi (tu obok ziemian, występuje zbiorowość chłopska). 
W Warszawie prezentacja obejmuje zasadniczo zbiorowość inteligencką, 
ale o mentalności wyraźnie szlacheckiej, nawet wówczas gdy wchodzi 
w świat miejskiej burżuazji. Na dobra sprawę mieszczaninem jest jedy-
nie Bigiel – Czech z pochodzenia. Inne postaci Rodziny Połanieckich imają 
się różnych zajęć i zawodów. Niektórzy z nich, jak Bukacki czy profesor 
Waskowski, są filozofującymi amatorami, natomiast Połaniecki, Masz-
ko, Zawiłowski – to albo „wysadzeni z siodła” inżynierowie, urzędnicy 
(Połaniecki, Zawiłowski), albo artyści (Zawiłowski, Świrski), adwokaci 
(Maszko). Na „miejskim bruku” znajdą się Pławiccy, a małżeństwo Mary-
ni ze Stachem powiąże ich z „burżuazją”. Sam Połaniecki, chociaż właści-
ciel sklepu i przedsiębiorca, „realizuje się” dopiero po powrocie do dworu 
i odnowieniu pozycji ziemianina. Wybór środowiska i jego losy tworzą 
z Rodziny Połanieckich powieść przede wszystkim obyczajową, o mocnym 
erotycznym podkładzie. Nie darmo Artur Hutnikiewicz podkreślał jej 
gatunkową specyfikę, pisząc, iż „Połanieccy są powieścią najoczywiściej 

8 H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, posłowie T. Bujnicki, Wrocław 1998, s. 406. Wszystkie 
kolejne cytaty według tego wydania z użyciem skrótu RP.

9 „Nikłą obecność Rosji [w Lalce – T.B.] trzeba wiązać z autorską intencją ignorowania rosyj-
skiego wystroju miasta” – pisał Józef Bachórz we wstępie do wydania Lalki w Bibliotece 
Narodowej (B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1991, s. LXXV). Sienkiewicz, być 
może, myślał podobnie.
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kameralną. Jest to typowy romans rodzinny”10� Ów „romansowo-rodzinny” 
składnik utworu w znacznym stopniu likwiduje „miejskość” i stabilność 
obrazu miasta. Przenosi wypadki w zamknięte przestrzenie mieszkania 
czy salonu. Miasto jest często tylko niezbędnym tłem zdarzeń i katastrof. 
Miasto uczestniczy w nich o tyle, iż działania postaci prowadzą do szcze-
gólnego eskapizmu; z miasta się ucieka – za granicę (Bukacki, Świrski) 
lub w „świat” podmiejski, bliski wiejskim porządkom. Nawet praktyczny 
Czech, wspólnik Połanieckiego Bigiel, swoje życie rodzinne lokuje w takiej 
podmiejskiej posiadłości; podobnie Połaniecki, zanim wróci do Krzemie-
nia, poszukuje posiadłości poza granicami Warszawy. Owo wychodzenie 
z miasta ma różne kierunki; stosunkowo liczne w powieści podróże i po-
byty poza krajem i miejscem stałego zamieszkania zajmują znaczną część 
fabuły i zwykle rozbudowują się w osobne wątki i epizody. 

I dlatego sama Warszawa zarysowuje się w powieści jako schematycz-
ne tło działań postaci. Wyróżnia ją kilka punktów topograficzny, nieukła-
dających się w urbanistyczną całość, przywoływanych raczej dość przy-
padkowo, rzadko rozwijanych w szersze opisowe całości. 

Pod tym względem wyjątek stanowi obszerny opis pogrzebu Litki, 
a ściślej – pogrzebowego konduktu. Miasto stanowi tu ponure tło i jawi 
się jako element obcości:

W Połanieckim żal, zmęczenie, nerwowy rozstrój z powodu bezsenności – zmieniły 
się w poczucie tak nieznośnego ciężaru, że chwilami chwytała go nieprzezwyciężona chęć 
zawrócić w pół drogi, pójść do siebie, rzucić się na jakąś sofę, nie myśleć o niczym, nie chcieć 
niczego, nie kochać nikogo, nie czuć nic. […] Zresztą jego myśli i uczucia wpadły w zupełny 
bezład, złożony z wrażeń zewnętrznych, uświadamianych bardzo pobieżnie, ze spostrzeżeń 
czynionych nie wiadomo dlaczego i pomieszanych zupełnie mechanicznie z uczuciem żalu 
i zmartwienia. Chwilami patrzył na domy, koło których przechodził kondukt, i rozróżniał 
ich kolory; chwilami wpadał mu w oczy jakiś szyld sklepowy, który odczytywał nie wie-
dząc, z jakiego powodu to czyni; to znów myślał, że oto księża przestali śpiewać, ale zaraz 
zaczną, i czekał tego ponownego zerwania się żałobnych głosów jakby z pewną obawą. Cza-
sem rozumował tak jak człowiek, który budząc się ze snu chce sobie zdać sprawę z rzeczy-
wistości: „To są domy – mówił sobie – to szyldy, to zapach smoły z pochodni, a tam w górze 
leży Litka, i idziemy na cmentarz…” […] Kondukt wyszedł wreszcie z miasta na otwartsze, 
widniejsze przestrzenie i za rogatką posuwał się wzdłuż cmentarnego muru przybranego 
w girlandy żebraków i w girlandy z nieśmiertelników i z choiny, przeznaczone na groby. 
Szeregi księży w białych komżach, służba pogrzebowa z pochodniami, karawan z trumną 
i ludzie idący za nim zatrzymali się przed bramą, po czym zdjęto Litkę, i Połaniecki, Bu-
kacki, Chwastowski i Bigiel ponieśli ją do grobu ojca. Ta cisza i pustka, która po każdym 
pogrzebie czeka dopiero w domu na ludzi wracających od świeżych grobów, zdawała się 
tym razem poczynać już na cmentarzu. Dzień był pogodny, blady; z drzew tu i owdzie spły-
wały bez szelestu ostatnie pożółkłe liście; orszak pogrzebowy zmalał wśród tych rozległych 

10 A. Hutnikiewicz, O współczesnych powieściach Sienkiewicza, [w:] tenże, Portrety i szkice li-
terackie, Warszawa 1976, s. 17.
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bladych przestrzeni, które usiane krzyżami, zdawały się nie mieć końca, jakby naprawdę 
cmentarz ów otwierał się na nieskończoność. Czarne, bezlistne drzewa, o wierzchołkach 
złożonych z cienkich i jakby roztopionych w świetle gałązek, podobne do widziadeł szare 
i białe pomniki, zwiędłe liście pokrywające długie i proste aleje, wszystko to razem czyniło 
istotnie wrażenie jakichś Pól Elizejskich, pełnych głębokiego spokoju, ale i głębokiej sennej 
melancholii, jakichś „miejsc zimnych i smutnych” […]. (RP 214–216)

Formę opisu kształtują przeżycia Połanieckiego i stąd obraz miasta, 
domy, szyldy stają się bardziej fantomami niż realną rzeczywistością. 
Miejski pejzaż stopniowo przekształca się w pejzaż cmentarny i – będąc 
wyjściem z miasta – tworzy przestrzeń coraz bardziej symboliczną (Pola 
Elizejskie). Pogrzeb Litki jest zatem motywem „unieważniającym” miasto 
i jego pragmatyczne znaczenie.

Natomiast przestrzeń wiejską Sienkiewicz kreuje w ten sposób, że na-
biera ona cech arkadyjskich. Co więcej, jest ostoją wartości etycznych i re-
ligijnych. Połaniecki tutaj przezwycięża swój indyferentyzm. W przemia-
nach wewnętrznych bohatera niebagatelną rolę pełni przestrzeń wiejska. 
Wiejskie i dworskie szlaki komunikacyjne, drogi i aleje, otwierają szersze, 
otwarte perspektywy. Formują krajobrazy o silnym emocjonalnym nace-
chowaniu. Tak np. wygląda pierwsze (po latach) zetknięcie Połanieckiego 
z Krzemieniem:

Była godzina pierwsza po północy, gdy Połaniecki zbliżał się do dworca w Krzemie-
niu. Za swoich dziecinnych lat był on dwukrotnie w tej wsi, dokąd jego matka, daleka krew-
na pierwszej żony dzisiejszego właściciela Krzemienia, woziła go na wakacje. Połaniecki 
usiłował teraz przypomnieć sobie tę miejscowość, ale przychodziło mu to z trudnością. 
Po nocy, przy księżycu, wszystko brało kształty odmienne. Nad zaroślami, łąkami i grudzią 
leżał nisko biały tuman zmieniając całą okolicę jakby w bezbrzeżne jezioro, które to złudze-
nie powiększały jeszcze odzywające się w tumanie chóry żab. Noc była lipcowa, bardzo 
pogodna i oświecona pełnią. Chwilami, gdy żaby milkły, słychać było derkacze grające 
po rosie, a czasem z daleka, od błotnistych stawów ukrytych za olszynami. Odzywały się, 
jakby spod ziemi, głos bąka. 

Połaniecki nie mógł się oprzeć urokowi tej nocy. Była mu ona jakaś swoja, i tę swoj-
skość odczuwał tym lepiej, że dawniej nie często bywał w kraju, a dopiero przed dwoma 
laty powrócił na stałe z zagranicy, gdzie spędził pierwszą młodość, a później zajmował 
się sprawami handlowymi. Teraz, gdy wjeżdżał do tej śpiącej wioski, przypomniało mu 
się także własne dzieciństwo, pamiętne ze względu na matkę, która od pięciu lat nie żyła, 
i dlatego, że przykrości i troski jego dzieciństwa, w porównaniu do dzisiejszych, wydawały 
się zupełnie błahe. 

Bryczka wtoczyła się na koniec do wsi, którą poczynał krzyż stojący na wydmie. Po-
chylił się on już bardzo i groził upadkiem. Połaniecki pamiętał go dlatego, że w swoim 
czasie pochowano pod tą wydmą wisielca, którego znaleziono na gałęzi w pobliskim lesie, 
a potem ludzie bali się tamtędy nocą przechodzić. 

Za figurą poczynały się pierwsze chaty. Ale ludzie już spali. W żadnym oknie nie było 
światła. Jak okiem sięgnąć, połyskiwały tylko na nocnym tle nieba oświecone księżycem da-
chy chałup, które w tym blasku wydawały się srebrne i siwe. Niektóre chałupy były umazane 
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wapnem i świeciły jasnozielono; inne, ukryte w sadkach wiśniowych, w gąszczu słoneczni-
ków lub tyczkowej fasoli, zaledwie wychylały się z cienia. Po podwórkach szczekały psy, 
ale jakby przez sen, dając wtór rzechotaniu żab, graniu derkaczy, bąków i tym wszystkim 
wołaniom, którymi odzywa się letnia noc, a które potęgują jeszcze wrażenie ciszy. 

Bryczka, posuwając się z wolna sypką, piaszczystą drogą, wtoczyła się na koniec 
w ciemną aleję popstrzoną tylko tu i owdzie światłem wdzierającym się przez liście. 
Na końcu tej alei poświstywali stróże nocni. Przy ujściu bielił się dwór, w którym kilka 
okien było oświeconych. Gdy bryczka zaturkotała przed gankiem, z domu wybiegł służący 
chłopak, który począł pomagać Połanieckiemu przy wysiadaniu, a prócz tego zbliżył się 
stróż nocny i dwa białe psy, widocznie bardzo młode i łagodne, gdyż zamiast szczekać, 
jęły łasić się, wspinać się na gościa i okazywać z jego przybycia radość tak wielką, iż stróż 
musiał miarkować jej wylew za pomocą kija”11. (RP 5–7)

Ten rodzaj rozbudowanego, szczegółowego opisu przestrzennego 
o wyraźnie podmiotowej cesze, umożliwionej przez centralne umiejsco-
wienie obserwatora, będącego w ruchu i poddającego się wspomnieniom, 
nie ma żadnych odpowiedników w przestrzennych opisach Warszawy. 
Jej topograficzne realia są wyraźnie ograniczone. Powrót Połanieckiego 
do miasta narrator kwituje lakoniczną wzmianką: „Po powrocie do War-
szawy pierwszy wieczór spędził Połaniecki w domu swego wspólnika Bi-
giela […]” (RP 61).

Po Warszawie postaci się przemieszczają: za interesami, idąc do znajo-
mych i przyjaciół, udając się na pogrzeby, rzadko włóczą się bez celu. Ulica 
jest zatem szlakiem bez nazwy – odległością do przebycia. Sienkiewiczow-
ska postać nie jest przy tym „nieśpiesznym przechodniem” oglądającym 
budynki i inne elementy miejskich ulic. Przebywa je zwykle szybko, za-
jęta własnymi myślami i problemami. Połaniecki w taki oto sposób udaje 
się z wizytą do Pławickich, którzy przybyli do Warszawy po sprzedaży 
Krzemienia:

Połaniecki […] nazajutrz, przybrawszy się z wielką starannością, poszedł sam. […] 
Idąc miał także pełno w głowie pomysłów: co powie, co zrobi w takim a takim razie, i z góry 
starał się przewidzieć jak go przyjmą. […]

I sam nie wiedział, kiedy znalazł się przed Rzymskim Hotelem. (RP 117–118)

To charakterystyczny sposób ukazywania miasta. Jeśli już pojawi się 
nazwa, to tylko jako określenie miejsca zdarzeń. Niezbędna notatka loka-
lizacyjna. O tym, jak wyglądał Hotel Rzymski, nie ma ani słowa.

11 Notabene w ocenach (na ogół negatywnych) wartości artystycznych powieści dopatry-
wano się w początkowych, ekspozycyjnych rozdziałach. Sposób zawiązania akcji, szkic 
sylwetki bohatera, z dbałością o stopniowe wypełnianie powieściowej przestrzeni, wpro-
wadzanie postaci i ich charakterystyki – to niewątpliwie walory utworu, później „rozsy-
pujące się” w epizodach i pobocznych wątkach.
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Podobnie zdawkowo wygląda powrót Połanieckiego po nieudanej 
wizycie. Tym razem pojawi się więcej nazw własnych, ale ich znaczenie 
określa jedynie stan wewnętrzny postaci:

Pogrążony w tej duchowej rozterce, nie opamiętał się aż w połowie Zjazdu. Wówczas 
zadał sobie pytanie: „Po licha ja szedłem na Pragę?” – i zatrzymał się. Dzień był pogodny 
i schylał się ku wieczorowi. Wisła płynęła poniżej w blasku, a za nią i za bliższymi kępami 
zieloności widać było rozległy kraj zakryty na widnokręgu mgłą różową i sinawą. Hen za 
tymi mgłami, był Krzemień, który Marynia kochała i który straciła […]. (RP 124)

Należy podkreślić, że pejzaż nadwiślański „wybiega” daleko poza mia-
sto i staje się elementem imaginacyjnego wyobrażenia Krzemienia, „ziemi 
utraconej” Maryni Pławickiej. Tym sposobem „wektory” dróg – pojmowa-
nych symbolicznie – prowadzą z miasta ku utraconym dworom i wiejskiej 
przestrzeni. Unieważniają chaotyczną i mało widoczną przestrzeń miejską.

A jednak miasto (Warszawa) pełni ważną funkcję powieściową. Przede 
wszystkim przez kontrastową i negatywną opozycję wobec środowiska 
i przestrzeni wiejskiej. Ściśle: dworu i jego okolic. Z drugiej jednak strony 
to tu rozwijają swoją pozytywno-organicznikowską działalność Połaniecki 
i Bigiel. Jerzy Tynecki trafnie zwraca uwagę na to, że „Spółka (Dom han-
dlowy) […] jest zupełnie wolna od »ironii życia«”12, natomiast wydobywa 
„zmysł praktyczny” obu właścicieli. Słowem, to miejskie otoczenie wyra-
bia w obu taki system wartości, który później, w wypadku Połanieckiego, 
może być zrealizowany także w otoczeniu wiejskim.

Rodzina Połanieckich podporządkowuje centralny zrąb fabuły właśnie 
wyjściu, opuszczeniu miasta i odzyskaniu przez bohatera „świadomo-
ści” ziemianina powracającego na ziemię, która według słów Jamisza, jest 
„prawdziwym obowiązkiem” i „prawdziwym bogactwem” (RP 842). Nar-
racyjny komentarz wydaje się nie zostawiać żadnej wątpliwości:

Oboje czuli, że ta wieś bierze ich w siebie, że poczyna się zawiązywać jakiś stosunek 
między nią a nimi i że odtąd życie musi im płynąć tu, a nie gdzie indziej – pracowite oddane 
»służbie bożej«, z ludem – na roli. (RP 843–844)

Jednak ten powrót Połanieckich na wieś i do „białego dworu” nie 
ma jedynie wykładni zachowawczej – trwania w niezmiennej tradycyj-
nej formie jako efektu „instynktu całych pokoleń, które z gleby wyrosły”. 
Do Krzemienia „wraca” nie sarmacki szlagon, nie replika Pławickiego, lecz 
wykształcony inżynier i zarazem doświadczony kapitalista–mieszczanin. 
Rozpozna ten odmienny status bohatera Jamisz: „Pan przychodzisz na wieś 

12 J. Tynecki, dz. cyt., s. 107.
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bez znajomości gospodarstwa, ale z tym, czego ogółowi naszych ziemian 
głównie brak, bo ze znajomością administracji i z kapitałem” (RP 841).

Wykształcony w środowisku miejskim, w Warszawie, światopogląd 
„burżuazyjny” Połanieckiego jest więc wartością niezbywalną, a gest „od-
rzucenia” tylko pozorny. W Sienkiewiczowskiej „neokonserwatywnej” 
koncepcji taki właśnie charakter powinien posiadać powrót „z kapitałem” 
na wieś, do dworu, który ma się stawać „nowoczesnym” gospodarstwem, 
prowadzonym według ścisłego rachunku i nowych zasad administrowa-
nia. Dom Bankowo-Handlowy przy warszawskiej ulicy czy fabryka per-
kalów byłyby wówczas wzorem działania także w „przedsiębiorstwie” 
wiejskim – Krzemieniu13� 

13 Na „idee pozytywistycznego utylitaryzmu” w decyzji Połanieckiego zwraca uwagę 
w cytowanej rozprawie Jerzy Tynecki (dz. cyt., s. 111–114).



Piotr Siemaszko 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Figury i funkcje ulicy w Próchnie 
Wacława Berenta

Wiek XIX jest stuleciem radykalnych przeobrażeń. Zmieniają się oby-
czaje, systemy wartości, model cywilizacji; dawny feudalny porządek wy-
pierają reguły kapitalizmu, determinanty natury/przyrody zostają w re-
aliach przemysłowych zdominowane przez wszechwładny dyktat rynku, 
energia społeczna ulega znaczącemu przemieszczeniu, opuszcza prowin-
cje i skupia się w ośrodkach miejskich. Wiek XIX dokonuje też głębokich 
przemian w strukturze miasta. Model miasta zamkniętego, ograniczonego, 
wewnętrznie uporządkowanego, zostaje zastąpiony modelem otwartym, 
ekspansywnym, dynamicznym. Dziewiętnastowieczne miasto jest kon-
kretyzacją przepotężnej cywilizacyjnej mocy, wielkim placem budowy, 
miejscem pracy i ośrodkiem nowej masowej kultury; bywa scenerią indy-
widualnego dramatu, ale i zbiorowego konfliktu, a wówczas domy stają się 
twierdzami, pasaże liniami frontu, a bruk i cegły tracą funkcję budowlaną, 
a zyskują militarną. Miasto jest bohaterem dziewiętnastowiecznej historii, 
jest też jednym z najbardziej inspirujących obszarów działania twórcze-
go. Od Balzaca, Hugo i Baudelaire’a, poprzez Dostojewskiego i Tołstoja, 
po Joyce’a i Manna; od Delacroix poprzez Degasa, Daumiera, Toulouse-
-Lautreca i „czystych” impresjonistów, po de Chirico i zauroczonego magią 
nocnego miasta Paula Delvaux – cała sztuka XIX i początków XX wieku 
potwierdza wartość miasta jako obiektu artystycznych odtworzeń, prze-
tworzeń i mitologizacji. Jeśli, jak twierdził Hermann Broch, wiek XIX nie 
stworzył oryginalnego stylu w architekturze1, dał jednak zatrudnienie ty-
siącom architektów, budujących teraz kamienice, wille czy pałace dla klasy 
będącej beneficjentem przemian. O ile w 1830 roku Delacroix przedstawiał 
lud zdobywający dla siebie miasto i prawa (Wolność wiodąca lud na baryka-
dy), o tyle pół wieku później, na obrazach impresjonistów, widzimy już 

1 H. Broch, Kilka uwag o kiczu, [w:] tenże, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, tłum.D. Borkowska, 
J. Garewicz, R. Turczyn, Warszawa 1998, s.103–118.
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miasto zagospodarowane przez nowy społeczny żywioł, a ulica nie jest 
już miejscem batalii, ale spacerów (G. Caillebotte, Paryska ulica w deszczu), 
zabawy (P.A. Renoir, Bal w Moulin de la Galette) lub przestrzenią świeckiego 
rytuału utrwalającego pamięć o rewolucyjnych źródłach nowego porządku 
(C. Monet, Ulica Montorgueil w Paryżu. Święto 30 czerwca 1878).

* * *
Próchno Berenta jest nie tylko ważnym faktem w rozwoju polskiej po-

wieści o mieście, ale też kondensacją najistotniejszych aspektów współ-
tworzących wielopoziomowy dyskurs modernizmu. Jest zatem Próchno 
powieścią o paradoksalnej sile „serdecznej niemocy”, o wartości sztuki 
i statusie artysty w nowych warunkach cywilizacyjnych, o stanie kultu-
ry europejskiej, o roli ruchów społecznych i politycznej aktywności mas 
w realiach miasta przemysłowego. Artystyczna nobilitacja nowoczesnego 
miasta jest jednoznaczna z dowartościowaniem jego architektonicznych 
komponentów: dzielnic, zaułków, ulic, kamienic, przybytków użyteczno-
ści publicznej. To one skupiają w sobie ekspresywną i semantyczną war-
tość, to one „mówią” i znaczą. Ulica Próchna jest częścią urbanistycznej 
topografii i głównym ciągiem komunikacyjnym, ale też przestrzenią in-
dywidualnych eskapizmów, symbolem nowej, „ulicznej” kultury i nowej 
cywilizacji: ruchliwej, niespokojnej, niestabilnej, chaotycznej, zaborczej, 
zawłaszczającej i przestrzeń, i wyobraźnię. Ulica ma tu inny jeszcze sens, 
mieści w sobie pejoratywny odcień socjologiczny; ulica to również „ulica” 
– margines społeczny, motłoch, lumpenproletariat.

Dwie pierwsze części powieści są wyjątkowo zdynamizowane, bo zdo-
minowane zarówno ulicznym ruchem bohaterów, jak i zgiełkliwym ruchem 
nowoczesnego miasta, w tym też sensie partie te stanowią wyraźny kontrast 
wobec „statycznej” części trzeciej, której patronuje dostojny, wyniosły, bud-
dyjski spokój Hertensteina, arystokraty i gospodarza przestrzeni pozamiej-
skiej2. Ten splot ulicznych zdarzeń stosunkowo najłatwiej zrekonstruować. 
Po otwierającej powieść rozmowie na cmentarzu Kunicki wędruje z Borow-
skim ciemnymi ulicami do restauracji robotniczej, następnie prowadzi ak-
tora, już mocno upojonego absyntem, do domu. Borowski zatacza się, obija 
o mury domów, uliczny bruk czyni słuchaczem swego pijackiego bełkotu, 
jednak w chwili pożegnania prosi jeszcze Kunickiego o markę i decyduje 
się na wypad do szynku. Kunicki wraca do domu, jednak gdy tu dopada 
go udręka samotności, wybiega na ulicę, by znaleźć chwilowe wytchnienie 
w kawiarni. W tym czasie Borowski jest już w mieszkaniu, jednak po rozmo-
wie z żoną wychodzi, spotyka Jelsky’ego, idzie z nim do kawiarni, na ulicy 

2 Zwracam na to uwagę w artykule Hertenstein, czyli drogi i bezdroża elitaryzmu, [w:] Z pro-
blemów prozy. Powieść o artyście, red. W. Gutowski, E. Owczarz, Toruń 2006, s 236–245. 
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spotykają Kunickiego i wędrują razem. Z kawiarni, już w większym gro-
nie, zmierzają do tingel-tangla, stamtąd Jelsky odprowadza Borowskiego 
do domu, gdzie aktor bawi chwilę, następnie porzuca dom (i żonę), idzie 
do hotelu po Turkuła i razem z nim opuszcza miasto. Część drugą rozpoczy-
na Jelsky, wychodząc na ulicę; idzie do kawiarni, później wraca do domu, 
po rozmowie z Müllerem wychodzi powtórnie z zamiarem pójścia do Bo-
rowskiej, ale trafia pod drzwi Kunickiego, później decyduje się jednak od-
wiedzić Borowską, a po krótkiej wizycie u porzuconej małżonki aktora kie-
ruje się do kawiarni, gdzie popełni samobójstwo.

Ulica Próchna nie jest zatem miejscem spokojnej, beztroskiej przechadz-
ki flâneura – obserwatora, nie rodzi też u bohaterów aspiracji poznawczych; 
powyższa, schematyczna rekonstrukcja ulicznych sytuacji kreśli model no-
woczesnej odysei czy zapowiada wariant ponowoczesnej, nomadycznej eg-
zystencji, pozbawionej jasno określonych punktów docelowych i trwałego 
zakorzenienia – model życia podejmowanego jako żegluga przez męczą-
cy banał codzienności do portów dających nadzieję ukojenia, zapewnia-
jących doraźny relaks, dawkę mocnych wrażeń, zdolnych zagłuszyć lęk 
i niepewność3�

Wizualizacje miejskiego pejzażu i kreacje poszczególnych elementów 
urbanistycznej topografii są wypełnione nastrojową treścią, sugerującą nie-
uchronność tragicznych przeznaczeń. Wszystko rozgrywa się w ciemno-
ściach, w półmrokach nocy lub świtu. Powietrze zbrudzone jest fabrycznym 
dymem, ulice toną w lepkiej mgle, wnętrza kawiarni zasnuwa dym papie-
rosów. W tej przestrzeni substancje przedmiotów zatracają konsystencję, 
kontury tracą ostrość, a cały powieściowy świat poddany jest jednorodnej 
nokturnowej tonacji; organizuje go ta sama siła – siła niemocy, zwątpie-
nia, inercji, nieuchronnie ukierunkowana w dół – ku ziemi, ku śmierci, ku 
rozkładowi. Dlatego też powieść spięta jest parą akcentów tanatycznych4: 
formułowaną przez Borowskiego wizją bezsensownej egzystencji i absur-
dalnej śmierci („żyjesz marnie, umrzesz marnie, zgnijesz marnie”5) oraz 

3 Kreśli przy tym swoistą tożsamość bohaterów-wędrowców. Na niespójność, dezintegra-
cję, „połowiczność” bohaterów powieści zwraca uwagę M. Zaczyński. Zob. tenże, „Niemoc 
serdeczna”. O człowieku w „Próchnie” Berenta, [w:] Studia o Berencie, red. J. Paszek, Katowice 
1984, s. 84. Kondycja bohaterów powieści bliska jest też charakteryzowanemu przez Ewę 
Rybicką fenomenowi „wykorzenionego przechodnia”. Por. E. Rybicka, Modernizowanie 
miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003, 
s. 206 i nast.

4 Zwracała na to uwagę Irena Maciejewska, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski 
a problemy naturalizmu, [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, seria III, red. 
E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1984, s. 212.

5 W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1998, s. 4. Dalsze przytoczenia powieści 
Berenta w tekście głównym oznaczono skrótem P, podając numer strony według tego 
wydania.
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wizją śmierci eutanazyjnej i filozoficznie uzasadnionej, skonkretyzowanej 
w samobójczym geście Hertensteina i Müllera. Samobójstwo popełnia też 
Jelsky, Borowski natomiast dwukrotnie podejmie – czy może „po aktor-
sku” symuluje – samobójczą próbę i, choć nie zrealizuje tej intencji, i tak, 
opuszczając miasto, unosi z sobą nieuchronne samobójcze przeznaczenie. 
Pomiędzy tymi aktami toczy się jednak życie. Jest to zarówno życie budzą-
cej się przedwiosennej natury, jeszcze zwolnione, rozleniwione, zaspane, 
jak i pospieszne, niespokojne, nerwowe życie nowoczesnego miasta i no-
woczesnej zbiorowości. O ile jednak dynamika natury zawiera w sobie 
niezmienną logikę cykliczności, powtarza rytm zaniku i odrodzenia, o tyle 
ruch miasta/kultury jest ruchem linearnym, jednokierunkowym, otwartym 
już tylko na perspektywę samozagłady. 

Jesteśmy w centrum modernizmu i obsesje, fobie, dekadencko-kata-
stroficzna imaginacja epoki są myślową materią powieści. Modernistyczna 
jest polifoniczna koncepcja narracji, konstruująca się jako suma zindywi-
dualizowanych, personalnych, subiektywnych w swej istocie postrzeżeń, 
skojarzeń, wrażeń i odczuć. Modernistyczna jest również wyobraźnia ma-
nifestująca się dyskursem o strukturze alegorycznej czy symbolicznej; język 
odnosi się tu zawsze do rzeczywistości pozajęzykowej, bo modernizm wie-
rzy jeszcze w transcendentne kompetencje języka, w jego zdolność do ko-
munikowania świata bytującego poza substancją słowa. Berent nie określił 
swego miasta nazwą, nie wyodrębnił żadnego znaczącego elementu archi-
tektonicznego, pozwalającego na jego identyfikację6, bo też miasto, wraz 
ze wszystkimi swymi komponentami, potraktowane jest – podkreślmy 
– jako alegoryczna i symboliczna kreacja; jest tu ono obrazem industrial-
nego infernum, źródłem pozornej terapii, figurą kultury w stadium głębo-
kiego kryzysu i figurą jałowej duszy improduktywa, choć tę dekadencką 
impotencję – paradoksalnie – podważył Berent estetyczną finezją własnego 
dzieła7�

Berent jest mistrzem opisu. Prezentuje obrazy miasta zdynamizowane-
go i statycznego, martwego i ożywionego, jedno- i wielobarwnego; miasto 

6 Agata Zalewska przyjmuje, na podstawie pozatekstowych przesłanek, że miastem Próch-
na jest Berlin, jednak motyw urbanistyczny w powieści Berenta ważny jest nie jako okre-
ślony nazwą własną topograficzny konkret, raczej – o czym wspomina autorka, odwo-
łując się do rozważań Ewy Rybickiej – jako przykład przejścia od miasta jako konkretnej 
topograficznej lokalizacji do symbolicznej lub metaforycznej kreacji. Zob. A. Zalewska, 
Warszawa – Berlin – ? Stolica Wacława Berenta, [w:] Obrazy europejskich stolic w piśmiennictwie 
polskim, red. A. Tyszka, Łódź 2010, s. 386.

7 Przypominam tu uwagi Kazimierza Wyki i jego formułę „pochlebnego oskarżenia” 
(K. Wyka, Pałuba a Próchno, [w:] tenże, Młoda Polska, t. II, Kraków 1977, s. 159). Z opinią 
Wyki polemizuje J. Paszek – zob. tenże, Berent i naturalizm, [w:] Problemy literatury polskiej 
okresu pozytywizmu…, s. 241–255.
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Próchna postrzegane jest na sposób polisensualny, bo pisarz daje równe 
prawa doznaniom wizualnym, akustycznym, zapachowym, dotykowym. 
Jest to zatem miasto postrzegane z uwagi na perspektywę i kolor, dźwię-
ki, wonie, temperaturę czy stopień wilgotności, widziane i opisywane za-
równo w makro-, jak i mikroskali, z odległej, panoramicznej perspektywy 
i w analitycznym spojrzeniu bohatera. W kreacji urbanistycznego uniwer-
sum przywołuje pisarz wszystkie ważniejsze konwencje i gusta epoki8: 
naturalistyczny turpizm, zróżnicowaną migotliwą chromatykę impresjo-
nizmu, funebrystyczno-wakuistyczną obrazowość symbolizmu, ekspresjo-
nizm w jego surrealnym wariancie9, a nawet prefuturyzm wyrażający się 
w fascynacji nowoczesną miejską cywilizacją, jej wzmożoną ekspresją i na-
pięciami czy w próbie symultanicznego rejestru faktów, odtwarzających 
chwilę miejskiego życia10. Fragment rozdziału V części I, przedstawiający 
uliczną wędrówkę bohaterów, zrealizowany jest jako suma nakładających 
się na siebie sytuacji, wielozmysłowych doznań, jednoczesność gestów 
i reakcji, tworzących wewnętrznie zdynamizowany obraz, sygnalizujący 
zarazem sens kulturowy, socjologiczny, polityczny i etyczny. Budują go: 
a) odczucie ulicy jako zgiełku, ruchu, tumultu, tłoku, a więc odczucie prze-
strzeni miejskiej jako Gassetowskiej aglomeracji, b) fragment arii Toreadora 
z Carmen; c) głos ulicznego gazeciarza powiadamiający o zamachu anarchi-
stów, d) obraz starca poszukującego w ściekach niedopałków cygar; e) cy-
niczny komentarz Kunickiego: „oto jest człowiek w mieście, który dziełem 
swoim żyje”; f) korespondujący z sentencją kompana gest Jelsky’ego, który 
rzuca starcowi dymiący jeszcze odpadek; g) kupno gazety i pospieszne 
przekazanie jej któremuś z przechodniów. 

Ta kondensacja zdarzeń współgra z chaotycznym dialogiem, który or-
ganizuje się jako mowa splątana i niespójna, bo mężczyźni nie rozmawiają 
ze sobą, a raczej „obok siebie”. I tak: Borowski pyta Jelsky’ego, czy Turkuł 
widział go (Borowskiego) w Kupcu weneckim, ale Jelsky pod wrażeniem do-
niesienia prasowego odpowiada: „Tam się dopiero kotłować musi w New 
Yorku!”, Borowski, jakby nie słysząc odpowiedzi, kontynuuje swój wątek 
i pyta: „A w Pietro Caruso?”. „Widział, wszystko widział” – odpowiada, 
zbywając go, Jelsky i kontynuuje myśl własną: „Chciałbyś, Borowski, być 
kiedyś świadkiem czegoś socjal-pirotechnicznego?” (P 94–96). To typowa 

8 Estetyczny wymiar powieści Berenta czynili przedmiotem uwagi m.in.: J. Paszek (Styl 
powieści Wacława Berenta, Katowice 1976), I. Maciejewska (dz. cyt.), M. Popiel (Oblicza 
wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999), E. Rybicka (Modernizowanie mia-
sta…, s. 111–114) i in.

9 Zob. W. Sockel, Estetyka ekspresjonizmu, tłum. E. Marylska, „Przegląd Humanistyczny” 1962, 
nr 4, s. 73–98. 

10 Na symultaniczność czasową i przestrzenną zwraca uwagę Jerzy Paszek, Wstęp, [w:] 
W. Berent, Próchno, s. XXXII–XXXIII.
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rozmowa miejska, zanurzona w ulicznym hałasie (rozmówcom towarzyszy 
odgłos tramwajów, automobilów, powozów konnych, zgiełk tłumu, mu-
zyka dochodząca z kawiarni i natarczywy krzyk gazeciarza), ale będąca 
w istocie beznadziejną, bo pozbawioną szans na porozumienie ekspresją 
jednostek odseparowanych od siebie myślowo, zamkniętych w swych ob-
sesjach i zdolnych jedynie do konstruowania kontaktu pozornego.

* * *
Nowoczesna miejska sytuacja – natłok doznań akustycznych, wizu-

alnych, ścisk, uliczny ruch – mimo że uniemożliwia porozumienie, jest 
często pożądana, upragniona objawia swą terapeutyczną wartość. Kunicki 
ucieka od wspomnień i myśli z domu na ulicę, do ludzi, których pod wpły-
wem lęku potrzebuje jak lekarstwa („byle w tłum, byle między ludzi…” 
– P 56); „Ludzi, jak najwięcej ludzi! – wołało coś w Jelskym – ruchu, życia, 
gwaru ulicznego. Ten młyn miejskiego życia potrafił przecież zagłuszyć 
najdokuczliwsze myśli, największe bóle” (P 213). W sposób jeszcze bardziej 
radykalny ucieka z domu (od domowej rodzinnej stabilizacji) Borowski, 
a wielu bohaterów – jak wspomnieliśmy – decyduje się na rozwiązanie 
ostateczne11�

Ulica/kawiarnia/kabaret jawi się bohaterom jako źródło ożywczych 
bodźców zagłuszających odczucie życiowej klęski, jako paliatyw uśmie-
rzający lęki, jako enklawa intensywnego i autentycznego życia, jako pa-
radoksalna nowoczesna arkadia destabilizacji i hałasu, której potrzebują 
przerafinowane zmysły estetów, dusze improduktywów i ich schorowane 
ciała12. Mimo że bohaterowie Próchna często manifestują swój indywidu-
alizm i wyjątkowość, mimo że żywią niechęć, a wręcz pogardę do „inte-
ligentnego motłochu”, jednocześnie usilnie poszukują możliwości zanu-
rzenia się czy „roztopienia” w anonimowej, ulicznej zbiorowości, gdzie 
ból egzystencji nie jest odczuwalny tak dotkliwie, a wspomnienia, myśli, 
niezrealizowane nadzieje nie mają tej siły rażenia, co w domowym odosob-

11 Doświadczenia i reakcje osobowości dekadenckich na rzeczywistość odczuwaną jako 
źródło cierpień zostały szczegółowo opisane w wielu pracach. Por m.in.: K. Wyka, 
Wstępne objawy uczuciowości modernistycznej, [w:] tenże, Młoda Polska, t. 1, Kraków 1977; 
M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi, Kraków 1985; T. Walas, 
Ku otchłani, Kraków 1986.

12 Tę charakterystyczną dla modernizmu wartość elementów miejskiej topografii, w związ-
ku z wierszem L. Szczepańskiego, charakteryzuje Wojciech Gutowski, pisząc, że „[…] 
przestrzeń ulicy i »miejskiego placu targowego« jest terenem chaosu, zupełnie bezsen-
sownej pracy, a przede wszystkim sferą »rozrywki« w sensie Pascalowskim, jako ogłu-
piającej ucieczki od samego siebie” (W. Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze 
polskiego modernizmu, [w:] tenże, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 
1999, s. 84).
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nieniu. Dlatego też przestrzenie mieszkalne, tradycyjnie traktowane jako 
enklawy spokoju, relaksu, skupienia, odczuwane są tu jako niebezpieczne, 
opresyjne, zamykające ofiarę w torturze „sam na sam z myślami”, nato-
miast ulica, kabaret, kawiarnia – to przestrzenie wyzwolenia (iluzoryczne-
go) i terapii (doraźnej). Przypomnijmy, że oprócz wielu nowości, wiek XIX 
wzbogaca repertuar kulturowych doświadczeń i kształtuje nowe sposoby 
reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Wiek przemysłowy wyzwala 
eskapistyczne pragnienia i tworzy swoiste warianty eskapizmu: dandyzm 
(Ch.  Baudelaire), kult idealnego piękna (T. Gautier), hermetyzm intelek-
tualnych i artystycznych elit (krąg braci de Goncourt), ucieczki w używki, 
„ucieczki w dzieło”, czy ucieczki bardziej dosłowne, jak w przypadku Rim-
bauda czy Gauguina. Bohaterowie Próchna również żyją pragnieniem eska-
pizmu, jednak w świecie, w którym kultura staje się przestrzenią degrada-
cji i kompromitacji wartości, a duch twórczy ulega skarleniu, nie sposób już 
uciekać ani w piękno, ani w twórczość; artyści nie są tu już współtwórcami 
kultury, a jedynie biernymi konsumentami jej żałosnych wytworów. 

* * *
Wiek XIX to stulecie rywalizacji kultury wysokiej i popularnej, to epo-

ka wysublimowanych eksperymentów artystycznych, ale też czas, gdy 
w sposób niezmiernie intensywny rozwijają się formy ekspresji popularnej 
i masowej: operetka, kabaret, prasa, powieść gazetowa, kicz. Berent przed-
stawia kulturę w stanie kryzysu, w stanie śmiertelnej choroby, a diagnozę 
tę stawia na podstawie obserwacji radykalnych zmian/przewartościowań, 
jakie dokonują się w jej tkance. Kabaretowy pianista jest ceniony tak samo 
jak wytrawny kompozytor (obaj zresztą nazwani zostają małpami; P 133), 
nobilitacji podlegają wytwory kultury popularnej (np. kankan), natomiast 
przejawy kultury wysokiej ulegają ironicznej degradacji. Kultura masowa 
uczyni muzykę Chopina przedmiotem prześmiewczej interpretacji, na-
tomiast kabaretową piosenkarkę obiektem zbiorowego hołdu czy wręcz 
bluźnierczej adoracji. Kawiarnia uznana jest za miejsce, „gdzie dziś robi 
się kultura” (P 60), natomiast sama kultura – w trzeźwej i dalekowzrocznej 
ocenie dziennikarza – zdominowana jest przez dynamikę regresywną, po-
nieważ staje się spektaklem coraz bardziej absurdalnym i głupim:

Jeżeli ewolucja pójdzie dalej w tym kierunku – tłumaczy ten proces Jelsky – należy się 
spodziewać, że przy ulepszonych dekoracjach wejdzie, na przykład, na scenę wieża katedry 
kolońskiej, stanie dęba i zatańczy kozaka. (P 129) 

Nie może być zresztą inaczej w rzeczywistości konstruowanej przez 
osobliwą, fałszywą i amoralną triadę: artysta – publiczność – prasa. Po-
czucie panowania nad tłumem jest dla artysty źródłem „haszyszowego” 
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upojenia (P 267), jednocześnie artysta, schlebiając gustom mas, czyni je 
współtwórcą kultury, potrzebami tłumu steruje zaś wyspecjalizowany me-
dialny mechanizm, perfidnie korzystający z możliwości reklamy „co wzno-
si karłów i obala olbrzymów” (P 134). Dlatego, oprócz tworzonych przez 
prasę idoli (Yvette Guilbert to „wskrzeszona legenda, wyczarowana z ga-
zet, ogłoszeń, wersji i plotek” – P 140), uprzywilejowanym gospodarzem 
tej rzeczywistości jest właśnie przewrotny dysponent mediów, sprawny 
twórca masowej opinii, cyniczny promotor pseudowartości, dziennikarz 
zafascynowany swoją negatywną potęgą i delektujący się upadkiem, de-
gradacją, infantylizacją kultury. 

W nakreślonej w powieści perspektywie kulturowej enklawy au-
tentycznych wartości już nie istnieją, nie ma już warunków, w których 
można by realizować model życia prawdziwie twórczego. Tu, jak pisał 
Gauguin o Europie, „wszystko jest zgniłe – i ludzie, i sztuka”13, jednak 
ten spróchniały grunt – wbrew prawom biologicznym – nie zrodzi już 
owoców w postaci ożywczych kulturowych wartości. Bohaterowie Próch-
na, zamknięci w murach/ulicach nowoczesnego miasta, mogą jedynie po-
ruszać się pomiędzy kolejnymi stacjami próchniejącej kultury. Nie bez 
powodu cały VII rozdział części II poświęcił Berent przemarszowi grupy 
bohaterów ulicami łączącymi kawiarnię z tynglem. Epizod jest intensyw-
nie zdialogizowany, wątki plączą się w bezładnej gadaninie piechurów, 
by znaleźć zwieńczenie w dowcipnej, choć jak zwykle zaprawionej cyni-
zmem konstatacji Jelsky’ego o potrzebach kulturalnych współczesnego 
człowieka:

Kłamstwem jest, aby ludziom w pewnym wieku i stanie cywilnym pozostawała poza 
pracą i tak zwaną ambicją jeszcze tylko knajpa, dom publiczny i cudza żona. Panowie – jest 
jeszcze tyngiel! (P 122)

Rozpoznania i charakterystyki Berenta są silnie zakorzenione w nur-
cie kulturowej krytyki, reprezentowanej przez Nietzschego, ale też przez 
Amiela, Le Bona, Tarde’a, Krzywickiego czy Przesmyckiego14. Autor Próch-
na zdaje się podzielać najbardziej pesymistyczne z tych stanowisk: kultura 
współczesna to świat bezrozumnego zgiełku zdemokratyzowanych mas, 
świat wartości zmieszanych i zdegradowanych, to beznadziejny, „pozio-
my” ruch ulicznym traktem pomiędzy przystaniami chwilowego pocie-
szenia: kawiarnią i tynglem.

13 P. Gauguin, Z listów (1890–1901), tłum. H. Ostrowska-Grabska, [w:] Moderniści o sztuce, 
wybór, wstęp i oprac. E. Grabska, Warszawa 1971, s. 315.

14 Piszę o tym więcej w: Architektura mrowiska. Charakterystyka i krytyka kultury masowej w pi-
śmiennictwie polskim i obcym II połowy XIX i początków XX wieku, „Temat” 2008, vol. 11–13.
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* * *
Niemocy jednostek przeciwstawia pisarz spotęgowany aktywizm zbio-

rowości. Powieść Berenta jest utworem wypełnionym akcentami społecznej 
krytyki, obrazami wyzysku i robotniczej krzywdy, a ulica zarówno prze-
strzenią, w której ujawniają się wyrastające na tym podłożu społeczne pato-
logie, jak i obszarem, w którym wyraźnie manifestuje się duch kontestacji. 
Berent przedstawia społeczne doświadczenie swego czasu, ale odwołuje 
się też do silnie osadzonego w historii dziewiętnastowiecznej Europy wąt-
ku, jakim był wielopostaciowy ruch rewolucyjny. W 1848 roku, pod wra-
żeniem wydarzeń lutowych, Tocqueville pisał o nękającej Francję niemal 
sześćdziesięcioletniej rewolucji15; gdy ta wyniosła do władzy mieszczań-
stwo i ugruntowała jego przywileje, dynamika i swoista bezwzględność 
procesów industrialnych wytworzyły nową grupę społeczną, która swymi 
roszczeniami, hasłami i rewolucyjnym programem zagospodaruje poważ-
ne obszary świadomości zbiorowej, zmobilizuje nie tylko siły twórcze, ale 
zaktywizuje też siły anarchii i rozkładu. W takiej właśnie podwójnej w sen-
sie etycznym perspektywie zdaje sie postrzegać tę rzeczywistość Berent, 
bo o ile wszelkie przejawy robotniczej nędzy budzą szczere współczucie 
bohaterów, o tyle zorganizowane przejawy proletariackiej aktywności wy-
wołują niechęć, lęk, interpretowane są jako zwiastun mrocznych sił, które 
zapalą świat nową rewolucją. Co ciekawe, społeczna krytyka jest udziałem 
bohaterów-artystów, osobowości egotycznych, nadwrażliwych, znękanych 
własną duchową słabością i jakby programowo izolujących się od prozaicz-
nych problemów natury społecznej. W spojrzeniu Borowskiego krajobraz 
industrialny widziany jest poprzez krajobraz cmentarny, nakłada się nań 
i współgra z nim; widok kominów fabrycznych przywodzi mu na myśl 
zniszczone wyzyskiem robotnicze rzesze i zapowiada przedwczesny kres 
ich nędznej ziemskiej doli (P 39–40). W doświadczeniu Jelsky’ego nędza 
chorych ulicznic, napotkanych w chwili, gdy fabryczne świstawki oznaj-
miają świt robotniczym przedmieściom, skojarzona zostaje z losem scho-
rowanych robotnic i przeznaczeniem ich biologicznie zdegradowanego po-
tomstwa (P 160). Kunicki dokonuje krytyki podziału pracy i przepowiada 
katastroficzną wizję absolutnej reifikacji i automatyzacji człowieka (P 204)16, 
natomiast w wizji Müllera rzeczywistość industrialna przyjmuje postać 
piekielnego monstrum, skazującego robotników na ofiarę wyniszczającej 
pracy (P 319). Co znamienne, tłem dla refleksji o charakterze społecznym 
są przenikające świadomość bohaterów reminiscencje Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej, tego ruchu, który uruchomił cykl przemian, skutkujący naro-

15 Zob. A. de Tocqueville, Wspomnienia, tłum. A. Wit-Labuda, Wrocław 1987.
16 Przy okazji zapowiada wizję degeneracji i dewiacji sztuki, bliską późniejszym poglądom 

Witkacego.
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dzinami nowego porządku społeczno-politycznego, ale i rozwojem nowej 
masowej kultury17� Ça ira, ira, ira – zdają się śpiewać Jelsky’emu parowe mło-
ty przedmieścia (P 160), Kunickiemu przypominają się słowa Carmagnioli (P 
54); C’est le peuple! – charakteryzuje Borowski postać właściciela robotniczej 
restauracji, tego, który – jak powiada aktor – „dawniej miał dom publiczny, 
a teraz trudni się wyszynkiem i rewolucją” (P 47). Berent wskazuje na histo-
ryczną ciągłość rewolucyjnego procesu i jego aktualność w czasach współ-
czesnych, kiedy to coraz istotniejszą rolę zaczyna odgrywać radykalnie 
usposobiony uliczny tłum, ale wskazuje też na fakt, że polityczne ekstremi-
zmy wyrastają zwykle na podglebiu kultury zdegenerowanej, w warunkach 
duchowej inercji, w świecie rozpadu wartości, jako naturalne wypełnienie 
aksjologicznej próżni. Przejawy ideologicznej aktywności komunikowane 
są w powieści pośrednio, np. natrętnym głosem prasy oznajmiającej o za-
machu terrorystycznym w Nowym Jorku, jak i bezpośrednio, w naocznej 
obserwacji poczynań zorganizowanych mas. To właśnie Jelsky, oglądając 
manifestację „ulicy” z perspektywy swej kawiarnianej arkadii, dostrzega 
jednocześnie kolejną historyczną reaktywację sił przemocy, zniszczenia i de-
humanizacji; analizuje siłę zbiorowego protestu, próbuje ją jeszcze racjona-
lizować i intelektualnie oswoić, przeczuwa jednak, że choć na razie ujawnia 
się ona w pojedynczych spazmach, za czas jakiś, scementowana negatywną 
ideologią, stanie się ruchem o potężnym, kontynentalnym zasięgu18. Reakcja 
Jelsky’ego na to doświadczenie, ale i na cały skumulowany w nim potencjał 
negatywnych emocji, jest wyjątkowo wymowna. Kreśli na kartce secessions-
revolver; przemocy realnej i złowieszczej przeciwstawia żałosną rysunkową 
stylizację, a jednocześnie wizualizuje głos podświadomości nakłaniający go 
do samozniszczenia. 

Finał części drugiej pokazuje ulicę jako miejsce spotkania przeszło-
ści z przyszłością. Modernistyczny świat wartości zostaje skonfrontowa-
ny z wulgarną ideologiczną tendencją, indywidualne dramaty bohaterów 
z integralną siłą zuniformizowanej zbiorowości, dylematy, wątpliwości 
i rozterki modernistów z politycznie ugruntowaną pewnością mas, słabość 
tych, którzy odchodzą, z siłą tych, którzy nadchodzą. Polifonia jałowych 
duszyczek przegrywa z monofonią jednostajnego wojskowego marsza, 
zwiastującego nowy porządek.

17 Warto jako kontekst przywołać w tym miejscu artykuł Zenona Przesmyckiego z 1901 roku, 
w którym wskazuje Miriam rewolucję francuską jako źródło głębokich przemian poli-
tycznych i kulturalnych. Zob. Z. Przesmycki, Walka ze sztuką, „Chimera” 1901, t. I, z. 2. 
Przedruk w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiat-
kowska, Wrocław 2000, s. 275–303.

18 Słusznie zwracała uwagę Irena Maciejewska na profetyzm Berenta (I. Maciejewska, 
dz. cyt., s. 214).
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Oto idą panowie, którzy wyrażają opinię narodów – myślał Jelsky patrząc na tych 
łobuzów. – Oto idą narożni przyjaciele trotuarowych samotnic, ich wrogowie z obowiązku, 
kamloci oraz inni próżniacy. […] Marsz porywał wszystko, co żyło na ulicy w swój rytm 
dziarski, butny, zuchwały. Ulica grzmiała potęgą. I tą brutalną mocą mosiężnego łoskotu 
uderzył marsz w szyby kawiarni, zamieniając i tu ludzi w konie: uszy strzygły bezwiednie, 
same prężyły się golenie. […] Z hukiem bębnów i trąb łoskotem szła nowa, nieubłagana 
brutalnej mocy potęga. (P 219–220)

Powieść napisana w 1901 roku komunikuje obawy, którym da Berent 
wyraz w artykule Idea w ruchu rewolucyjnym, powstałym z doświadczeń 
rewolucji 1905. Podkreśla tu pisarz duchowe wyjałowienie ruchu rewo-
lucyjnego, jego bezideowość, zagrożenia wynikające z przemiany ludzi 
w tłum, w ową – by użyć języka powieści – „międzynarodową awangardę 
uliczników”:

Rzecz staje się groźną, gdy po ulicach krążą wraz z analfabetami i ci, którzy hasło 
„na ulicę” wypełnili ulegle, posyłając na nią przede wszystkim swe głowy i serca, aby 
się rozwałęsały po brukach; – po brukach, dziennikach, depeszach, wiadomościach, zby-
tecznych nieraz komisjach, komitetach i związkach, po fakcjach, plotkach i intrygach 
– po wszystkim i niczym, by na tę chwilę, która najbardziej potrzebuje ludzi, stać się tłu-
mem i tylko tłumem!19

19 W. Berent, Idea w ruchu rewolucyjnym, [w:] W. Berent, Pisma rozproszone. Listy, wstęp, 
oprac., dod. kryt. R. Nycz. Fragment wstępu dotyczący Idei w ruchu rewolucyjnym i Onegdaj 
oraz oprac. tekstu i Komentarze do tych szkiców W. Bolecki, Kraków 1992, s. 180.
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Nalepki na walizce i błoto. O motywach ulicy 
w Henryku Flisie Stanisława Antoniego Muellera

Między Rokomyszem i Drohobyczem 

Literacki Drohobycz nie jest miastem Stanisława Antoniego Muellera. 
Drohobycz jest miastem Brunona Schulza1, Andrzeja Chciuka2 i Henryka 
Grynberga3. Historia literatury wyznaczyła swoją hierarchię, precyzyjnie 
wskazała drohobyckie legendarne miejsca oraz tematy i nie ma potrzeby, 
by jej werdykty poddawać rewizji. Za brakiem konieczności dokonywania 
korektur przemawia przede wszystkim… postawa Stanisława Antoniego 
Muellera4. Po pierwsze nigdy nie zabiegał o rozgłos swej rozgrywającej się 

1 B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Warszawa 1934; tenże, Sanatorium pod klepsydrą, Warsza-
wa 1937. Zob. też: S. Wróbel, Mity, xięga, lektury. Galaktyka Brunona Schulza, [w:] tenże, 
Galaktyki, biblioteki, popioły, Kraków 2001, s. 252–264; B. Małaczyński, A może naprawdę nie 
było już miasta…, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, 
Opole 2005, s. 167–176; Willa Bianki� Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), 
oprac. P. Próchniak, Lublin 2006.

2 A. Chciuk, Atlantyda. Pierwsza opowieść o księstwie Bałaku, Warszawa 1989; tenże, Ziemia 
księżycowa, Warszawa 1989. Zob. też A. Czajkowska, Kraj lat dziecinnych, ten zawsze zostanie. 
Współczesne realizacje romantycznego toposu powrotu w twórczości Andrzeja Chciuka i Tadeusza 
Konwickiego, [w:] Stare i nowe w literaturze najnowszej, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 1996; 
B. Żongołłowicz, Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów, Kraków 1999; Z. Wasilewska-Lipke, 
Drohobycka Atlantyda Andrzeja Chciuka, [w:] Drohobycz wielokulturowy, red. M. Dąbrowski, 
W. Meniok, Warszawa 2005, s. 105–120. 

3 H. Grynberg, Drohobycz, Drohobycz, Warszawa 1997. Zob. P. Marton, Opowiadanie „Dro-
hobycz, Drohobycz” Henryka Grynberga. Rzeczywistość alegorii, [w:] Drohobycz wielokulturowy, 
s. 121–136.

4 O biografii i twórczości S.A. Muellera zob. M. Puchalska, Stanisław Antoni Mueller, [ha-
sło w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria V: Literatura okresu Młodej Polski, 
t. III, Kraków 1973, s. 417–431; Mueller Stanisław Antoni (1877–1944), [hasło w:] Bibliografia 
literatury polskiej Nowy Korbut, t. XVI, Warszawa 1982, s. 457–458; M. Puchalska, Mueller 
Stanisław Antoni, [hasło w:] Polski słownik biograficzny, t. XXII, Wrocław 1977, s. 254–256.
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w Drohobyczu pierwszej (i zresztą ostatniej) powieści Henryk Flis5, mimo 
życzliwego jej przyjęcia przez krytykę6. Po drugie nie był przez urodze-
nie, dzieciństwo, młodość lub śmierć związany z Drohobyczem. Pojawił 
się tam jako rodowity lwowianin najpierw w czasie studiów, gdyż tam 
zamieszkała jego matka z drugim mężem7, potem w związku z karierą 
zawodową, dokładniej: by objąć koncypienturę adwokacką8. Trwała ona 
trzy lata (1903–1906). Z tym miastem związany był do roku 19109, chociaż 
pracował też we Lwowie w Namiestnictwie i Sądzie Krajowym. Reszta 
jego życia upłynęła w innych przestrzeniach (stolica Galicji, potem Kraków 
i Warszawa). Drohobycz był dla pisarza ważnym (z powodów autobio-
graficznych10), choć tymczasowym przystankiem. Okoliczności powyższe 
nie przekreślają wszakże faktu, że dzięki Muellerowi Drohobycz został 
wprowadzony do rejestru młodopolskich miast literackich a Henryk Flis 
daje pierwszy w literaturze polskiej obraz tego niezwykłego miejsca11� 

5 S.A. Mueller, Henryk Flis. Powieść, t. I–II, Lwów 1908 (pierwsze wydanie nakładem lwow-
skiej Księgarni Polskiej B. Połonieckiego); wyd. 2 – S.A. Mueller, Henryk Flis. Powieść, 
t. I–II, oprac. M. Puchalska, Kraków 1976. W niniejszym szkicu korzystam z wydania 2. 
Cytaty z niego lokalizuję w nawiasach następująco: HF (Henryk Flis), cyfra rzymska – nu-
mer tomu, cyfra arabska – numer strony. 

6 Z ważniejszych pozycji wymienić należy: T. Dąbrowski, Wizerunki, „Krytyka” 1908, t. 2, 
s. 47–50; J. Flach, S. A. Mueller. „Henryk Flis”, „Przegląd Polski” 1908, t. 170, s. 356–358; 
W. Gomulicki, „Kraj” 1908, nr 184; W. Gostomski, S.A. Mueller. „Henryk Flis. Powieść”, 
„Przegląd Powszechny” 1908, t. 99, s. 252–253; K. Irzykowski, Jeszcze jeden Hamlet, [w:] 
tenże, Czyn i słowo. Głosy sceptyka, Lwów 1913, s. 283–292; W. Jabłonowski, Wyższy 
człowiek, „Słowo Polskie” 1908, nr 359, s. 1. M. Puchalska zaznacza jednak, że „debiut 
 Muellera, chociaż wywarł wrażenie na kilku nowatorach (Ortwin, Lack, Irzykowski, 
Stefan Gacki, Tadeusz Dąbrowski), nie przebił się wtedy poza kręgi krytyki ściśle fa-
chowej”. M. Puchalska, Rokomysz – świat. (O perspektywach poznawczych i artystycznych 
utworu Stanisława Antoniego Muellera), [posłowie do:] S.A. Mueller, Henryk Flis. Powieść, 
t. I–II, Lwów 1908, s. 270. 

7 M. Puchalska, Mueller Stanisław Antoni, [hasło w:] Polski słownik biograficzny, s. 255. 
8 M. Rydlowa, Nota wydania, [w:] S.A. Mueller, Henryk Flis, t. II, s. 318. Maria Rydlo-

wa wskazuje datę 1899 jako rok zamieszkania Muellera w Drohobyczu. M. Puchalska 
podaje datę 1903 i to do jej opinii wypada się przychylić. Mueller w latach 1897–1903 
studiował prawo i przedmioty humanistyczne (uczestniczył w seminariach z historii 
filozofii, historii sztuki i historii literatury niemieckiej) we Lwowie na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza, w 1902 roku uzyskał tytuł doktora prawa. Do tego czasu w Drohoby-
czu jedynie bywał. 

9 Wówczas przeniósł się na stałe do Lwowa i tam otworzył kancelarię adwokacką. 
10 „Oto Stanisław A. Mueller! Tak, to nie jest znany adwokat, ale jedynie i wyłącznie hi-

perkulturalny autor Henryka Flisa, co więcej, to sam Flis, który przywdział na twarz zbyt 
widocznie przesadną maskę ironii, szyderstwa i nonszalancji, aby zakryć nią płaczącą 
brzozę sentymentu, która w duszy jego rozwiała delikatne gałązki, drżące za najlżejszym 
podmuchem życiowych wiatrów” − W. Kozicki, Gaj Akademosa, Lwów 1912, s. 290.

11 Niniejszym przychylić się należy do zdania T. Dąbrowskiego, że „sprawom nafto-
wym wyłącznie poświęcali uwagę dotychczasowi eksploratorowie powieściopisarscy 
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Niniejszy szkic to zaledwie prolegomena do pełnego odczytania spo-
sobów prezentowania ulic12, zaułków i zabłoconego bruku Rokomysza. 
Odbiorcy13 i edytorzy14 Henryka Flisa nigdy nie mieli problemu z uka-
zaniem jego podobieństwa do Drohobycza u schyłku XIX i na początku 
XX wieku. 

Nalepki na walizce 

Gdy umęczony kolejową podróżą Henryk Flis dotarł do hotelu Pod 
Czarną Gwiazdą w Rokomyszu, nie marzył o niczym innym, jak tylko 
o chwili wytchnienia.

Drohobycza: Rogosz, Sewer czy Gruszecki” (tenże, dz. cyt., s. 46). Miasto jako prze-
strzeń życia mieszczan zostało wskazane, lecz nie w pełni rozpoznane w tekstach: J. Ro-
gosza W piekle galicyjskim. Obraz z życia, Gródek 1896; I. Sewera-Maciejowskiego Nafta, 
t. 1–3, Warszawa 1894; tenże, Ponad siły, t. 1–2, Warszawa 1900; czy T. Gruszeckiego Dla 
miliona, Warszawa 1900�

12 Termin „ulica” jest trudno definiowalny. W niniejszym szkicu przyjęto założenie, 
że jest to „miejska droga, obustronnie obudowana”. Ulice przedmiejskie, podmiejskie, 
zamiejskie będą zatem miejskimi drogami w trakcie zabudowywania. Ulica jest pod-
stawowym elementem struktury miasta, warunkiem sine qua non uznania przestrzeni 
zabudowanej za miejską. Jakość ulicy jako formy przestrzennej zależy od jej obrazo-
wości (zob. K. Lynch, L’image de la cité, Paris 1976), czyli od zdolności generowania 
w świadomości postrzegających ją jednostek łatwych do zapamiętania i zidentyfiko-
wania obrazów. Czynnikami generującymi obrazowość ulicy są: szerokość, wygląd 
fasad budynków, umiejscowienie w układzie innych ulic, ukierunkowanie, społeczny 
charakter ulicy (jej mieszkańcy), rodzaj aktywności prowadzonej przy ulicy itd. Forma 
przestrzenna i społeczna ulicy nadają jej niekiedy charakter znaku, który jest na ogół 
rozpoznawalny przez przechodnia. Ustalenia na podstawie: Ulice, [w:] B.  Jałowiecki, 
M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, wyd. II zmien., War-
szawa 2006, s. 395–404.

13 Zob. T. Dąbrowski pisał: „Drohobycz – nie żaden Rokomysz, co tu dłużej ukrywać!” 
(tenże, dz. cyt., s. 46). M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 
2003, s. 165; M. Sołtysik, Klimat stolicy galicyjskiej nafty. Dowódcy, artyści, adwokaci czyli 
fenomen Drohobycza, „Palestra” 2009, nr 3–4 (http://www.palestra.pl/index.php?go=arty-
kul&id=3008; dostęp dn. 04.04.2013); J. Wolski, „Krew ziemna” Stanisława Vincenza – mito-
logia ropy naftowej, „Kyjiwski Polonistytzni Studiji”, t. XIX, Kiev 2012, s. 69. 

14 Zob. M. Puchalska, Rokomysz–świat…, s. 286: „Powieść Muellera daje wnikliwy, a miej-
scami porywający obraz Drohobycza jako stolicy galicyjskiej nafty. Ukazany on został 
w swej autentycznej substancji urbanistycznej […]. Trzy nałożone na siebie skale czaso-
przestrzenne, jedna – utwierdzona głęboko w historii, wspaniała, druga – ledwie wczo-
rajsza, nędzarska, trzecia – nakierowana ku przyszłości, niepokojąca, przenikają też świat 
ludzkich wyobrażeń, namiętności, machinacji […]”. Oprócz tego w objaśnieniach i ko-
mentarzach rzeczowych do tekstu powieści znajdują się liczne wzmianki lokalizujące 
punkty topografii Rokomysza na mapie ówczesnego Drohobycza. 

http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=3008
http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=3008
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Lecz nagle spostrzegłszy, że służący hotelowy zabrał jego tobołki z wozu i zaczął 
wchodzić na schody, pobiegł za nim pospiesznie i wydarł mu popędliwie z rąk walizkę, 
z widoczną trudnością tłumiąc gniew. Opatrzył ją starannie, przykleił śliną naddarty przez 
nieuwagę sługusa anons zagranicznego hotelu i wniósł ją sam z przesadną ostrożnością 
do wskazanego pokoju. Potem zamknął drzwi na dwa spusty. (HF I, 11)

Na przypuszczenie zaciekawionego właściciela hotelu, że muszą się 
w niej mieścić „niezwykle delikatne rzeczy, skoro pan dobrodziej tak [jej 
− B.K.O.] strzeże… jak oka w głowie….”(HF I, 12), odparł: „W walizce nie 
ma nic nadzwyczajnego. I nie o jej zawartość mi chodziło, ale raczej, że się 
tak wyrażę… o walizkę samą…” (HF I, 12).

− Ach… rozumiem… rozumiem… Z pewnością drogi sercu podarek lub pamiątka 
rodzinna… Co? nie zgadłem?…

Flis żachnął się zniecierpliwiony: 
− Niechże pan już raz u licha zapomni o tej głupiej sprawie… 
− Przepraszam… stokrotnie przepraszam za natrętność… tylko, że mi to tak od razu 

w oko wpadło […]. (HF I, 12–13) 

Dlaczego nieodzowne jest rozpoczęcie analizy motywu ulicy w prozie 
powieściowej Stanisława Antoniego Muellera od tego cytatu? Przywiezio-
na do Rokomysza walizka „wpada w oko”, gdyż jest strzeżona „jak oko 
w głowie”. Flis wyznaje prawdę, gdy informuje rozmówcę, że walizka nie 
kryje wewnątrz żadnego skarbu. Rzeczony przedmiot nie jest bowiem żad-
nym relikwiarzem, ale transparentem. Jego zewnętrzność, manifestacyjna 
naoczność, jest dużo ważniejsza niż mizerne wnętrze. Ukazuje to dobrze 
gest przyklejania naddartej hotelowej nalepki własną śliną oraz nadmiar 
emocji, które Flis wkłada w staranie o to, by nie narazić jej na jakiekol-
wiek niebezpieczeństwo zniszczenia. Tak chroni się tylko najcenniejsze 
certyfikaty.

Trzeba zatem przywołać długi, lecz konieczny w dalszych etapach wy-
wodu passus, w którym z hermeneutyczną pieczołowitością objaśniona 
zostaje przyczyna troski o stan nalepek:

Ziewnął przeciągle, rozprostował zziębłe członki i rzucił się na łóżko, otulając w ciepłą 
derkę. Wzrok jego padł na anonse, okrywające walizkę: Schweizerhof-München… Sans-
-Souci-Nürnberg… Barbarossa-Konstanz… Venezia − Albergo Orientale a Capello Nero… 
Ożywił się, przymknął oczy.

Ach! Tam, gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask15…
Przejmujący dreszcz nim trząsł, łaskotliwy dreszcz, co od stóp się poczyna, przewierca 

nogi, krzyże, aż wreszcie mrówczym ścierpem obejmuje mózg. Dreszcz melodramatycznego 

15 Fragment pieśni Mignon Znaszli ten kraj z Wilhelma Meistra J.W. Goethego w przekładzie 
A. Mickiewicza; HF I, 253.
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roztkliwienia. Łzy napływają do oczu, a serce się ściska… Flis odwrócił się do ściany i otulił 
się cieplej w kołdrę. Był straszliwie znużony. I smutny. Jaki smutny… Wenecja… Mona-
chium… Norymberga… Sans-Souci… Gdzie słońca blask…

Ach! słońce!… Jakież inne, dostojne i powściągliwe tam ono! Z jak kornym zaparciem 
swej szczodrej rozrzutności budzi czułymi dotknięciami nieśmiertelne życie w liniach, 
kształtach, barwach! Jakby zagasić pragnęło i przytłumić swój żar, zeskromnieć i na plan 
daleki się osunąć wobec cudów przez wieki geniuszem ludzkim wypracowanych, w któ-
re ono jedynie przecież tchnąć zdolne rozśpiewane tętno życia. Nabożne uszanowanie 
czyni tam krok cichym i lekkim. Zda się, że stopa nad ziemią się unosi, byle tylko nie 
wtrącić najlżejszego szmeru w zachwycony spokój. Na barki się osuwa słodkie rozkoszne 
brzemię oddalonych wieków, zmartwychwstałych nagle z piwnic zakurzonych foliałów 
w bajeczną rzeczywistość, dającą się ująć i sprawdzić. Namaszczone spojrzenie spotyka się 
na wyszczerbionych, poczerniałych murach z poważnym, zadumanym wzrokiem zgasłych 
przed wiekami pokoleń, a poczucie ciągłości nieprzerwanej wysiłków geniusza ludzkiego 
napełnia duszę krzepką otuchą, męską wiarą we wzniosłe cele ludzkości. W rozjęczonej 
w takt dzwonów porannych piersi budzi się poczucie niepokojącej swym ogromem, odu-
rzającej blaskiem, rwącej do heroicznych prób i lotów, dostojnej godności istoty, której czoło 
opromienione jasną aureolą wszelkiej sławy minionej i dumną świadomością wspólnictwa 
w ogólnoludzkiej kulturze. I marzenia porywają duszę w swe naiwne kołyski, rozchybotane 
tętnem miarowych przypływów i odpływów uczucia […]. Oto zza mgieł i dymów wyłania 
się Norymberga, owo małe, prastare miasto w wielkim nowym mieście […]. Drezno i Mo-
nachium […]. […] koronkowy cud Wenecji […]. (HF I, 17–19) 

Fascynacja wielowiekową cywilizacją Europy, poczucie przynależ-
ności do niej, „melodramatyczny [sic!] dreszcz” towarzyszący rozmy-
ślaniu nad melanżem historii (przeszłości), sztuki oraz natury (klimat), 
euforia wynikająca z poczucia włączenia w świat kultury budowanej 
przez pokolenia każą interpretować etykiety na walizce w kategoriach 
najwyższych ocen na świadectwie poświadczającym dojrzałość świado-
mego swej tożsamości i aspiracji Europejczyka. Trywialne papierowe 
pamiątki z odwiedzanych hoteli są markami na certyfikacie potwierdza-
jącym prawidłowo wykorzystaną podróż edukacyjno-inicjacyjną, jaką 
w XIX wieku dla rzesz młodych ludzi stanowiła grand tour16. Dzięki tej 
peregrynacji funkcję miast idealnych dla „kandydata praw” spełniać 
będą miasta Włoch17 i miasta niemieckie związane z ośrodkami sztuki. 

16 O grand tour zob. M. McCarthy, Art Education and the Grand Tour, [w:] Art, the Ape of Na-
ture. Studies in Honor of H.W. Janson, ed. M. Barasch, L. Freeman Sandler, New York 1981, 
s. 477–494; wypowiedź O. Płaszczewskiej (http://www.dekadaliteracka.pl/?id=237; dostęp 
dn. 04.04.2013).

17 M. Puchalska zauważa: „[Flisowi – B.K.O.] cennych doznań dostarcza włoski szlak po-
dróży artystycznych. To stamtąd spływa na udręczonego człowieka współczesnego łaska 
afirmacji rzeczywistości, harmonijnego zespolenia się ze światem, a więc postawy warun-
kującej twórczość o wyrazie klasycznym” (taż, Rokomysz–świat, s. 274). W upodobaniu 
kultury włoskiej widzi Puchalska ślad przynależności Muellera do kręgu „płanetników”, 
skupionego wokół M. Wolskiej. Przyznając generalnie rację autorce posłowia do Henryka 
Flisa, zauważyć wszakże należy, że nie tylko Włochy (południe Europy) są dla bohatera 

http://www.dekadaliteracka.pl/?id=237
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Miasta owe, za którymi Flis będzie tęsknił i podobieństw do których bę-
dzie wkoło siebie szukał, zaprojektowały jego styl odbioru przestrzeni 
miejskiej. Stały się estetycznymi wzornikami, matrycami probierczymi. 
Zauważyć należy, że nie są to miasta, którym w XIX wieku dane było 
doświadczyć radykalnej modernizacji, bądź wywołanej koniunkturą 
przemysłową (np. Manchester, Turyn), bądź wymuszonej przez sytuację 
komunikacyjno-higieniczną kształtującej się metropolii (Londyn, Paryż 
po przebudowie pod kierunkiem Haussmanna)18. Trzy „klasycyzujące” 
komponenty: światło, skojarzenia z uznanymi dziełami sztuki i ślady 
celowej myśli urbanistycznej będą musiały spotkać się i dopełnić, by 
w aksjologicznym modelu Flisa zakątek miasta mógł zostać zaaprobo-
wany, zidentyfikowany jako przestrzeń stymulująca do twórczej eg-
zystencji� To zadanie jawi się jako niezwykle trudne, gdyż Rokomysz, 
ostatni przystanek na trasie jego grand tour, to miasto prowincjonalne, 
o charakterze nieprzejrzystym (przemieszane ślady stosunkowo długiej 
miejskiej tradycji i ingerencja czynników związanych z uprzemysławia-
niem wywołanym odkryciem złóż naftowych w okolicy), w dodatku 
poznawane w okresie jesienno-zimowo-przedwiosennym. Niewiele 
miast środkowoeuropejskich w takiej porze potrafi zamaskować swe 
architektoniczno-topograficzne defekty. Nie dziwi zatem brak na wa-
lizce Flisa nalepki „Pod Czarną Gwiazdą – Rokomysz”, gdy podjął decy-
zję o opuszczeniu placówki koncypienckiej. Prymitywny hotel pewnie 
takiej wizytówki nie posiadał. Gdyby nawet ją miał, nie pasowałaby 
do wypieszczonej, chronionej walizkowej kolekcji lub wpisywała się 
w nią jako element dysonansowy. Kłuła w oczy. 

ideałem kultury, ale także obszar dzisiejszych Niemiec, czyli jej zachód (pomijamy tu kwe-
stie absorbujące współczesnych historyków kultury, gdzie kończą się granice owego 
zachodu, a zaczyna się obszar środkowoeuropejski, a następnie wschodnioeuropejski). 
Co ciekawe, wcale nie są nim najbliższe geokulturowo Austro-Węgry. O istotnie ważnej 
dla młodopolan topice oscylującej wokół podróży do Włoch zob. E. Łoch, Przestrzenie 
włoskie w podróżopisarstwie polskim w drugiej połowie XIX wieku, [w:] taż, Wokół modernizmu. 
Studia o literaturze XIX i XX wieku, Lublin 1996, s. 163–212; F. Ziejka, Młodopolscy Europej-
czycy, [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995, s. 220–227; 
W. Sołtys, „Niech będzie wiekowi naszemu, jak pożąda…”. Fascynacje źródłami kultury i moda 
na periegetyczny szkic z historii włoskiego renesansu w pierwszej dekadzie XX wieku, [w:] Mo-
dernistyczny wizerunek człowieka, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2001, s. 63–80; 
artykuły zebrane w poświęconym podróżom do Włoch numerze „Prac Filologicznych” 
2009, t. LVII. 

18 O zjawisku modernizacji miast w tym czasie zob. D. Kudelska, Kadry miasta i retoryka 
jego opisu w malarstwie polskim (ok. 1860–1900), [w:] Polis – urbs – metropolis. Materiały 
LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, Warszawa 
2011, s. 203–204. W szerszej perspektywie: E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys pro-
blematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003. 
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Gościniec

Cechą charakterystyczną literackiego Rokomysza jest dworzec kolejo-
wy położony na peryferiach miasta19. Pierwsze spotkanie z drogą w tym 
mieście nie pozostawia złudzeń co do poziomu cywilizacyjnego rokomy-
skiej civitas. I znów należy posłużyć się dłuższym cytatem, by ukazać stra-
tegie opisu i sposoby doświadczania ulicznej przestrzeni: 

Drynda powlokła się skrzypiąc, stukając o kamienie, trzęsąc niemiłosiernie po wybo-
jach gościńca, ciskając spod kół całe fontanny gęstego, lepkiego błota koloru czekolady. […] 
A drynda wlokła się bez końca, mijając niskie, moknące w błocie i dżdżu chałupy przed-
miejskie, niechlujne, o małych, krzywych szybkach, zarytych w zamokłe przyzby, ziejących 
wonią zastałego dymu kurnego, stęchlizny i wilgoci. Po stratowanych grządkach warzyw-
nych ogrodów, po wstrętnych śmieciskach, po gnojówkach wezbranych wodą deszczową 
i przelewających się przez brzegi ku wpadniętym w ziemię progom, wałęsały się ospale 
i ciężko żerujące wrony i kruki […]. Rzadkie, pękate wierzby przydrożne, o bezmyślnej 
fizjonomii wodogłowów, chybotały bezsilnie piszczelami szeleszczącymi sucho. Te długie, 
obnażone rzędy wierzb po obu stronach gościńca nadawały całej okolicy charakter bezna-
dziejnej melancholii, ciągnęły się w dal, jak okiem sięgnąć, niby szeregi nagich starczych 
ciał, borykających się daremnie w konwulsyjnych podrzutach i szamotaniach z rozmokłym 
bagniskiem, co usidliło ich nogi i z wolna lecz niezawodnie ciągnęło je w głąb w swe mięk-
kie, śmiertelne spowicia… Drynda minęła parę nowych kamienic, zionących z otwartych 
na oścież okien wilgotnym, nudnym zawiewem nie osuszonych murów, widocznie już 
zamieszkanych, choć nie zdołano jeszcze usunąć rusztowań i dokończyć wyprawy […]. 
Koń, powściągnięty nagłym szarpnięciem lejców, zaparł się o bruk, ale tak był wyczerpa-
ny, że nie zdołał utrzymać wózka na pochyłości gościńca, ociekającego potokami błota. 
[…] Flis, nie wyzywając wypadku, zeskoczył na ziemię, która zdała się rozstępować pod 
jego ciężarem, tryskając kaskadą ciężkich, lepkich sopli błota. (HF I, 7–10)

Oczywiste są w nich echa młodopolskiego antyurbanizmu: miasto, 
od przedmieść po centrum, młodopolanie często charakteryzowali jako 
potworne, budzące grozę i obrzydzenie monstrum20. Mueller, znakomi-

19 Jest to zgodne z planem Drohobycza w I połowie XX wieku. Por. http://www.lvivcenter.
org/pl/umd/map/plan-miasta-drohobycza-%D1%811925/ [dostęp dn. 04.04.2013]. Zob. 
o kulturotwórczej roli kolei: W. Tomasik, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, 
Wrocław 2007. J. Sosnowski zwraca uwagę, że opis kolejowej podróży Flisa do Rokomy-
sza zawiera „wszystkie charakterystyczne elementy, współtworzące [negatywną – B.K.O.] 
semantykę kolejnictwa na przełomie wieków”. Zob. tenże, Czas żelaznych potworów, [w:] 
Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, A. Nawarecki, 
Warszawa 1996, s. 133. Wrażenia z podróży gościńcem prowadzącym od dworca do mia-
sta stają się zatem swoistą kontynuacją traumatycznych przeżyć zapoczątkowanych 
w wagonie kolejowym. 

20 W. Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski, [w:] Miasto – kultura – li-
teratura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk 1993, s. 189–211. Badacz wspomina tam o dwóch 
typach młodopolskiej wyobraźni antyurbanistycznej: mieście jako przestrzeni stłumienia 
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cie wykorzystując inspiracje poetyką naturalizmu, podtrzymuje to prze-
świadczenie. Rokomyski gościniec stanowi karykaturę funkcjonalnej ulicy. 
Bruk byle jak położony, śliski i niebezpieczny, pełen wybojów i dziur, wy-
pełniony lepkim błotem demonstruje swą dysfunkcyjność, wrogość wobec 
użytkownika i można byłoby go potraktować jako groteskową wizytówkę 
miejskich aspiracji Rokomysza oraz niechęci tego miasta do podróżnych. 
Gościniec w Henryku Flisie ukazany jest jako połączenie żelaznej drogi 
(kolei) z organizmem miejskim miasta, które de facto stara się blokować 
kontakty pomiędzy światem i partykularzem. Mueller koncentruje się 
na sugestywnym opisie błota, bagna, ewokując tym samym skojarzenia 
z brudem i śmiertelnym niebezpieczeństwem. Co ważne, w opisie tym 
(na pozór skonstruowanym jedynie wedle antyubranistycznego scenariu-
sza) zostały uwzględnione treści o wartości dokumentalnej:

Błoto Rokomysza (Drohobycza) i Zastawia (Borysławia) było konsekwencją warunków 
geologicznych terenu, obfitującego w siarczki, solanki, przede wszystkim zaś w naftę i wosk 
(eksploatowane przemysłowo, a z czasem i leczniczo). Szybkość uprzemysławiania tego 
okręgu (zwanego wschodniokarpackim zagłębiem galicyjskim) sprawiła, że bardzo żywy 
ruch komunikacyjny odbywał się na niebrukowanych jeszcze prymitywnych drogach21�

Gościniec prowadzi zatem ku miastu, które jest tworem prowizorycz-
nym, konstytuowanym ad hoc (jak stawiane przy nim i zamieszkiwane po-
spiesznie kamienice). To miasto, podobnie jak prowadząca do niego droga, 
zostało zaskoczone swoimi nowymi funkcjami. Zresztą tylko podmiejski 
gościniec nadaje pokracznym chałupom charakter przedmiejskich siedzib, 
swoiście je nobilitując. Zatem, mimo całej swej szkaradności, spełnia ważną 
funkcję, zapowiadając metamorfozę przestrzeni niezurbanizowanej w ko-
lejny fragment polis� 

W tym miejscu należy też poruszyć ważną dla obrazu ulic w Henryku 
Flisie kwestię lokomocyjności. Wiadomo, że bohater przybywa do miasta, 

i zaniku życia, symbolu śmierci i metafizycznego zatracenia, synonimie entropii i pustki 
oraz przestrzeni życia chaotycznego, animalnej energii, obszarze wyzwolenia najniż-
szych instynktów, synonimie depersonalizacji i destrukcji ideałów (tamże, s. 190). Zob. 
też I. Maciejewska, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu, [w:] 
Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, seria III, red. E. Jankowski, J. Kulczycka-
Saloni, Wrocław 1984. 

21 M. Puchalska Przypisy, HF I, 251; A. Chciuk, z perspektywy emigracyjnej wspominając 
czasy drohobyckie, zapisuje, że „Borysław i Drohobycz pachniały […] ropą i błotem” (ten-
że, Atlantyda, s. 132). Inny cytat: „[…] zapuścili się w wąską czeluść uliczki przedmiejskiej, 
zawaloną błotem, brudem, kupami wstrętnego śniegu. […] Helena nie zważając na wiatr, 
nie patrząc pod nogi, brnęła środkiem ulicy, nurzając lśniące kalosze w brudnym, cuch-
nącym błocie. Flisa imała się zazdrosna złość na ten widok, zniecierpliwienie podlazło 
mu do gardła” (HF II, 168). 
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które liczy 60 tysięcy mieszkańców, ma siedzibę starostwa (HF I, 49). Jed-
nak brak w tekście informacji o tym, by poruszały się po jego ulicach do-
rożki, karety (lub samochody, które w pierwszej dekadzie XX wieku jako 
środek transportu stanowiły rzadkość, choć zdarzały się22) etc. Jedynie Hu-
towicz, jeden z biurowych znajomych Flisa, wspomina, że niegdyś po mie-
ście „własnymi końmi paradował i fagasa obok siebie sadzał” (HF I, 59). 
Mieszkańcy Rokomysza wszędzie docierają pieszo. Chodzą na spacery, 
do pracy. Ulice nie służą im jednak do przejażdżek. To oczywiście potęguje 
wrażenie prowincjonalności, anachroniczności ich miasta. Tylko drynda 
na podmiejskim gościńcu oferuje im (jak się wydaje) możliwość skorzysta-
nia z kołowego transportu, gdy udają się w stronę dworca lub po podróży 
wracają do domu (HF II, 234). Ulica jest domeną pieszych, gościniec − po-
ruszających się pojazdem. Z tym wiąże się również sposób percypowania 
przestrzeni. Jak wiadomo, impresjoniści i „malarze życia nowoczesnego”, 
zainteresowani syntezą różnych form ludzkiej aktywności w środowisku 
tworzonym siłami człowieka, często przedstawiali ulice widziane z wyso-
ka23. Tylko podwyższony punkt widzenia, choćby wysokość miała ozna-
czać jedynie poziom kozła prymitywnej bryczki, pozwala zobaczyć dalszą 
perspektywę drogi niż z pozycji pieszego obserwatora i doświadczyć per-
cepcji „przestrzeni w ruchu”. Dlatego wiodąca ku miastu droga obsadzona 
rachitycznymi drzewami przez swe niezwykłe kadrowanie (rozciągnięcie 
perspektywy analogiczne do sposobów prezentowania promenad i bulwa-
rów miast zachodnich) nabiera sensu przewrotnego dialogu ze sposobami 
portretowania miasta, preferowanymi przez artystów nowoczesnych. Spoj-
rzenie ich wiodło ku nieustannemu ruchowi, zmianie, pulsowaniu życia. 
W Henryku Flisie dokumentuje tylko stagnację i bezwład prowincji na wpół 
uwięzionej w życiu natury. 

Rynek

Rynek rokomyski tworzył olbrzymi czworobok, wydęty w środku w kopę, opadającą 
wyboistym brukiem ku bocznym chodnikom, które z tego powodu mokły w kisnącym 
lepkim błocie. Czworobok zamykały ze wszech stron nierówne rzędy piętrowych kamienic 
i walących się, roztrzęsionych domków, krzyczących pstrokacizną otynkowania, przygnie-
cionych wysokimi dachami, krytymi sczerniałym i przegniłym gontem lub rdzawą blachą. 

22 W. Budzyński, Miasto Schulza, Warszawa 2005, s. 16. Autor, powołując się na zapis 
M. Mściwujewskiego (autora wspomnień o życiu w Drohobyczu), podaje, że właścicie-
lem pierwszego samochodu osobowego w Drohobyczu, w roku 1904 lub 1905, był doktor 
B. Kozłowski, dyrektor miejscowego szpitala. 

23 Jako pierwsi eksperymentowali z takim punktem widzenia miejskiej przestrzeni Manet 
i Pisarro – zob. D. Kudelska, dz. cyt., s. 298.
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Niskie, progami pod poziom chodnika wtłoczone drzwi wchodowe, czarne jak lochy piw-
niczne, ziejące cuchnącym brudem i niechlujstwem, przeplatały się na przemian z półkoli-
stymi, niezgrabnymi wjazdami, przeżytkami gościnności staropolskiej i karczemnej polityki 
komunikacyjnej. Z nędznych żydowskich kramów, przed którymi sterczały obrzydliwe 
stołki zawalone zachęcającym do kupna towarem, buchał gesty odór stęchlizny, wilgoci, 
śledzi, zjełczałego masła i nafty. Wonie te, zmieszane z ostrymi wyziewami końskiego 
moczu, rozmiesionego kopytami z błotem ulicznym w jedno trujące bagno, zawalały powie-
trze nudnockliwą, ciężką, zapierająca oddech atmosferą. Na środkowe wzniesienie rynku 
wgramolił się niezgrabny, pękaty ratusz, trawiasto zielony, krótki a garbaty, strzelający 
w jednym rogu nieproporcjonalnie cienką wieżą, rozpadającą się z zaniedbania i podtrzy-
maną drewnianym prowizorycznym rusztowaniem. (HF I, 22–23)

Gdyby nie świadomość, że ten literacki obraz powstał w pierwszej 
dekadzie XX wieku, można by pomyśleć, iż mamy do czynienia z któ-
rąś z prac Jerzego Dudy-Gracza. Estetykę brzydoty, która tak wyrazista 
jest w prozie polskiej po 1907 roku (Jaworski, Liciński, Irzykowski, Kor-
czak)24, znakomicie reprezentuje przywołany powyżej cytat. Centralny 
plac, z którego wychodzi siatka ulic, jest rozsadnikiem brudu, odoru, bez-
guścia i przygnębienia. To miejsce jawi się bohaterowi, który ma rozpo-
cząć w Rokomyszu swe dorosłe życie, jako ponura zapowiedź „więzienia”, 
„zidiocenia”, „zezwierzęcenia” (HF I, 23). Najbardziej bodaj w tym obra-
zie interesujące jest to, że percypowana (ze szczegółami) przez bohatera 
przestrzeń miejska zupełnie pozbawiona jest ludzi. Są ślady wskazujące 
na ich istnienie, ale brak jakichkolwiek sylwetek postaci. Ten makabrycznie 
opustoszały fragment miasta ożywią nieco wałęsające się psy, „osowiałe 
i zgaszone, z głowami pospuszczanymi w zadumie, z ogonami wetknię-
tymi smętnie między tylne nogi”, „zgnębione do bezczucia”25 (HF I, 23), 
choć to ożywienie tylko potęguje wrażenie infernalne. Inferno należy tu ro-
zumieć wedle supozycji Dantego, jako miejsce radykalnego porzucenia 
nadziei, utraty sensu istnienia i działania. Rynek w Rokomyszu nosi wszel-
kie znamiona przestrzeni profanum, nie tyle groźnego, co demotywującego, 
alienującego. Obraz ten lokuje się na antypodach Flisowych wyobrażeń 
o miastach europejskich, których widok „zachęcał do heroicznych prób i lo-
tów”. Bezosobowy marazm, skumulowany w centralnej przestrzeni miasta, 
jest zarysowany z naturalistyczno-ekspresjonistyczną sugestywnością. 

Rynek w Henryku Flisie konsekwentnie prezentowany będzie jako 
tło wydarzeń związanych z napięciami społecznym: najpierw zbrojną 

24 R. Okulicz-Kozaryn, Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty, Warsza-
wa 2003. Zob. U. Eco, Historia brzydoty, przekład zbior., Poznań 2009.

25 Narrator zapytuje retorycznie: „[…] może one były wymierającym pokoleniem filozofów 
w tym zapadłym kącie?” (HF I, 23). Trzeba docenić bardzo pomysłowe, wielopoziomowe, 
przy okazji stricte etymologiczne, skojarzenie sytuacji rokomyskich z poglądami filozofów 
szkoły cynickiej i rozszerzonym znaczeniem cynizmu jako postawy wobec rzeczywistości.
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pacyfikacją tłumu popierającego strajkujących robotników kopalni naf-
towych (HF II, BB), potem z postojem osób deportowanych za udział 
w strajku.

Całe wzniesienie pod ratuszem roiło się od osobliwego zbiegowiska. Dziwaczny cy-
gański obóz, tłum żebraków czy włóczęgów. Wszelkiej płci i wieku. Rozsiedli się grupami 
na podmurowaniu ratusza, na ogromniej studni, na płytach chodników, na tobołkach różnej 
wielkości i kształtu, pozwijanych w kraciaste, podarte chusty i brudne prześcieradła. Inni 
znów stali oparci o mur lub latarnie, bez ruchu, jak skamieniali, lub wałęsali się bez celu 
zmęczonym krokiem, patrząc ponuro pod nogi. [Dalej następuje opis poszczególnych posta-
ci oraz przemocy straganiarza wobec dziewczynki kradnącej z głodu bułkę − B.K.O.] Tuż za 
nim błyszczał złocony dziób czaka żandarmskiego i najeżone ostrze bagnetu. (HF II, 14–16)

Centralny plac miasta w powieści Muellera zawsze kojarzy się nega-
tywnie. Nie tylko z powodu brzydoty, pustki, grozy. Nie jest miejscem 
spotkań integrujących miejską społeczność; przeciwnie – raczej podkreśla 
alienację i wykluczenie. Staje się widownią przemocy i deprecjonującej se-
gregacji. Jest (topograficznie i historycznie) i nie jest (socjalnie i estetycznie) 
centrum miasta. To kolejny znak problemów Rokomysza z kształtowaniem 
siebie jako civitas. To miasto o pustym środku, zdewaluowanym centrum26� 
Zła prognoza dla reszty społecznego organizmu. 

Aleja akacjowa

W bezpośredniej bliskości rynku, tuż za kościołem27, który robił „ra-
czej wrażenie zamku średniowiecznego, niż świątyni” (HF I, 24) i który 
potrafił „oczarować surowym majestatem […] tak różnym od kramarskiej 
pospolitości wszystkich odniesionych [przez Flisa – B.K.O.] wrażeń w tym 
nowym, odpychającym mieście” (HF I, 25)

[…] przypierała długa, równa aleja ginąca w perspektywie oddalenia. W przeciw-
stawieniu do śródmieścia, tchnęła ona mieszczańskim, utrwalonym dobrobytem, beztro-
skim zaciszem zamożnego zakątka. Spoza starannie przystrzyżonych, równymi szpalera-
mi biegnących rzędów akacji […] ciągnęły się, jedna za drugą, wille, zameczki i pałacyki, 
lśniące czystością i przesadną nieco świeżością zabawek, wyjętych przed chwilą z pudełka, 
przeładowane narzucającym się wiedeńskim barokiem tarasów, ganków, wieżyczek, ar-
kad i glorietek. Z osobna brane pod uwagę musiałyby wzbudzić w widzu niesmak swym 
parweniuszowskim nadęciem i bezstylowością; lecz w miłym, chaotycznym nieładzie ich 

26 O sensie centrum zob. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, 
tłum. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2 , s. 252 i nast.

27 Chodzi o zabytek wybitnej klasy, gotycki kościół pw. Matki Boskiej i św. Bartłomieja, 
ufundowany w 1392 roku przez króla Władysława Jagiełłę. Pomyślany również jako 
budowla obronna. 
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ustawienia jakże zacierały się zbyt krzykliwe i wyzywające szczegóły, jak dyskretnie kryły 
się w cień drzew przydrożnych, ogrodów obwiedzionych sztachetami albo żywopłotem, 
i jak to słońce zachodzące, jesienne, olbrzymie, krwawe poczynało sobie z nimi pieszczotli-
wie, z jaką rozbrajającą czułością głaskało i ugłaskiwało kłótnie stylowych sprzeczności, jak 
gdyby po to właśnie wdarło się w tej chwili w niską, równą wstęgę seledynu, błyszczącą 
nad miastem, jak mosiężna opaska w krąg mgłami kipiącego kotła…

Ulica była pusta: szeregi akacji zlewały się w głębi w dwa mury zielone, coraz węższe 
i węższe, prowadzące wprost w słońce. Jeno czekać, kiedy opadną mosty zwodzone i ro-
zewrą się miedziane wierzeje…

I wprost z gościny słonecznej zdawała się iść ku Flisowi jakaś postać niewieścia, ma-
jacząca w głębi alei. […] Więc daremnie rozdzierał powieki tknięte olśniewającym bla-
skiem: twarz jej rozpływała się we mgle, majaczyła tylko kusząco, bo głowa jej wprost 
na słonce padała, głowa widmowo mistyczna, […] ujęta w wąski otok krwawozłotej aureoli. 
(HF I, 25–26) 

Aleja akacjowa to ulica Mickiewicza (HF I, 149)28, najparadniejsza uli-
ca miasta (HF I, 27). To po niej, a nie po rynku czy po parku29, spaceru-
ją wszyscy ważni obywatele. To tu wieczorami „pobłyskiwały cylindry, 
szeleścił jedwab, włóczyły się wonie perfum” (HF I, 148), tu spacerowicze 
„odwzajemniali ukłony przechodniów, powolnie, z czołami obarczonymi 
powagą ciężkich myśli, gawędzili o rzeczach błahych, beztroskich, czynili 
uwagi o spotykanych znajomościach, wtajemniczali się wzajem w odno-
szone wrażenia” (HF I, 149).

Długa, prosta równa droga gwarantowała rokomyszanom komfort prze-
chadzek30, który wówczas tak uwielbiali mieszkańcy stołecznych miast. Ulica 
Mickiewicza, jako jedyna przypominająca wielkomiejski bulwar (HF I, 37), 
mogła stanowić namiastkę przestrzeni eksploracji dla flâneura31, „wyjątkowe-

28 R.I. Pastuh, Vulicâmi starogo Drogobiča, L’viv 1991, s. 73–90. 
29 Park to w Rokomyszu miejsce zaniedbane, ponure, błotniste. Postawiony w jego bliskości 

pomnik Mickiewicza jest równie brzydki jak towarzyszące mu otocznie (HF I, 51). Przez 
park albo przechodzi się pospiesznie, albo stanowi on miejsce schadzek. 

30 Narrator odnotowuje szczegół, że gdy spadł śnieg, posługacze dbali o to, by nie zalegał 
na trotuarze. „Brzęczały dzwonki sanek. Posługacze miejscy odmiatali śnieg, nagroma-
dzony na chodniku. Tu i ówdzie spoza witraży rozjarzonych, dawały się słyszeć stłumio-
ne dźwięki fortepianu” (HF II, 141). W mieście, w którym błoto zalegało na wszystkich 
ulicach, tu też się pojawia, ale jedynie wtedy, gdy aura jest szczególnie niekorzystna. 

31 O pojęciu flâneryzmu zob. W. Benjamin, M [Flâneur], [w:] tenże, Pasaże, tłum. I. Kania, 
Kraków 2006, s. 461–427. E. Paczoska w Prawdziwym końcu XIX wieku: nowoczesności kon-
statuje: „O zjawisku flâneura napisano już bardzo (może zbyt) wiele – ja chcę […] podkre-
ślić, że »flanowanie« jest alternatywą wobec podróży. Zwłaszcza – wobec podróży o usta-
lonych trasach i zaplanowanych poznawczych wydarzeniach” (za: http://www.polona.pl/
Content/40473/ocr.txt [dostęp dn. 04.04.2013]. Por. A. Nowaczewski, Szlifibruki i flâneurzy. 
Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku, Gdańsk 2011; S. Morawski, Trudny związek 
flânerie z intelektualizmem. Musil, Sartre, Benjamin, [w:] Pojednanie tożsamości z różnicą? red. 
E. Rewers, Poznań 1995.; B. Frydryczak, Okiem przechodnia: ulica jako przestrzeń estetyczna, 
[w:] Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, red. S. Wojciechowski, A. Zeidler-Janiszewska, 

http://www.polona.pl/Content/40473/ocr.txt
http://www.polona.pl/Content/40473/ocr.txt
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go obserwatora wśród wielu pieszych”32. Takie odczucie ma Flis, gdy po raz 
pierwszy zażywa wieczornego spaceru po Mickiewicza (HF I, 117). 

W literackiej biografii Flisa akacjowa aleja odgrywa rolę wyjątkową. 
Tylko ją może młody prawnik z czystym sercem porównać do drogi 
we Florencji33, co oznacza, że tylko ona spełnia warunki stawiane przez 
bohatera ulicom par excellence − ulicom prawdziwie europejskim. Ułom-
ności jej eklektycznej architektury zostają zamaskowane przez światło 
słoneczne, i to w granicznym jego natężeniu34. Właściwym reżyserem 
pierwszego spotkania Flisa i Heleny jest światło, które w tym przypad-
ku uniemożliwia pełną percepcję wzrokową rzeczywistości35. Dlatego 
właśnie, przez „kaprys światłocienia” (HF I, 27), spotkana wówczas 
postać może pozostać tajemnicza. Prowokuje to do późniejszego do-
określania jej charakteru przez odniesienia do sztuki: a to „chodzącego 
cyprysu” z dzieła Böecklina (HF I, 33)36, a to do ikonografii wniebo-
wstąpienia (precyzyjniej: ukazania się świetlistej postaci kobiecej na tle 
nieba37, co przywodzi na myśl ikonograficzny typ Assunty), obrazów 

Warszawa 1998; N. Forgione, Everyday Life in Motion: The Art of Walking in Late – Nineteenth 
– Century Paris, „The Art Bulletin” 2006, t. 87, nr 4, s. 664–687.

32 D. Kudelska, dz. cyt., s. 204.
33 „Przechodzili w milczeniu wzdłuż wysokiego muru, otaczającego plebanię. Przez mur 

przechylały się długie pręty gałęzi, obarczone mokrym śniegiem. Miejscami tworzyły 
bramy tryumfalne ponad ich głowami, to znów gięły się tak nisko, że musieli się schylać, 
by uchronić się przed draśnięciem. Lub odginali je rękami, a wówczas całe błamy puchu 
roztrząsały się na ich ramionach. Flisowi przypomniała się pewna uliczka we Florencji, 
wiodąca do Fiesole, wąska uliczka zamknięta dwoma rzędami murów wysokich, sza-
rych, na których kwitły ogrody białych róż. Villa della rosa – przyszło mu na myśl i rzekł: 
tu różom kwitnąć…” (HF II, 136).

34 O roli światła w kształtowaniu obrazu plastycznego zob. D. Kudelska, dz. cyt., s. 207.
35 Wpływ światła na percepcję wzrokową i kształtowanie się wyobrażenia o rzeczywistości 

szczególnie pasjonował w tym czasie twórców zainteresowanych impresjonizmem i po-
stimpresjonizmem. Zob. rozdz. Luminizm, [w:] W. Juszczak, Malarstwo polskiego moder-
nizmu, Gdańsk 2004, s. 133–228. Zebrane w niniejszym rozdziale głosy polskiej krytyki 
artystycznej przełomu XIX i XX uświadamiają powszechność tej problematyki i uwrażli-
wienie artystów pióra i pędzla na jej różnorakie przejawy. O reperkusjach prymatu wła-
dzy wzroku w modernizmie zob. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjoni-
stów do Bergsona, tłum. J. Przeźmiński, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, 
red. R. Nycz, Kraków 1998. 

36 O znaczeniu Böcklina dla pokolenia modernistów zob. A. Nowakowski, Arnold Böcklin. 
Chwała i zapomnienie, Kraków 1994.

37 „I wyobraź pan sobie, że w taż chwili wielkie zapadające słonce jesienne tkwi płomi-
ennie w wąskiej przepasce seledynu, przeciągniętej przez skłębienia chmur i jakby 
odpoczywając w drodze na sen, opiera swój promienisty krąg na jej wąskich spadzistych 
ramionach i głowę jej ujmuje w złoty otok aureoli. Cała aleja rozbłyska tym światłem, 
rozpływa się w bajkę purpurową” (HF I, 33)� 
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Giorgonego38 etc. Żadne z takich skojarzeń nie byłoby możliwe, gdyby 
nie odpowiednia rama ujrzanego obrazu, dzięki niej bowiem doszło 
do kondensacji wrażeń. W Rokomyszu ramę godną takiej epifanii mo-
gła zagwarantować tylko jedna, w sensie klasycznym harmonijna, uli-
ca. I spełniła swoje zadanie. Pozytywne doświadczenie było tak silne, 
że nawet upadek na tej ulicy, gdy „poślizgnął się […] na krawędzi chod-
nika, [a – B.K.O.] zatoczywszy kilkakroć rękami półkole w powietrzu, 
runął jak długi w rynsztok przydrożny”, nie zmusił Flisa do przewar-
tościowania w postrzeganiu uroku „alei akacjowej”. A przecież de facto 
tam właśnie doznał

splugawienia błotem: błoto ściekało w gęstych wstrętnych soplach z rękawów, palców, 
a nawet z nosa i posklejanych w kosmyki włosów. Prócz tego biły zeń wyziewy tak nie-
dwuznacznego pochodzenia, że ogarniała go dławiąca nuda obrzydzenia, a dech zamierał 
mu w piersi (HF 1, 27).

Dzięki temu upadkowi jego losy splotły się z dziejami Ostrowskiego 
– radykalnego socjalisty, jednego z głównych ideowych adwersarzy bo-
hatera. Jego mieszkanie znajdowało się w kamienicy przy Mickiewicza. 
Tam nawet błoto okazuje się funkcjonalne, a upadek do rynsztoka inicjuje 
ważne biograficzne wątki. 

Ulica zamiejska 

Zostawili już miasto za sobą i wkroczyli w jakąś dróżkę przedmiejską, zamkniętą 
z lewej strony szeregiem białych domków, po prawej zgoła nie zabudowaną. Droga wiła 
się po wzniesieniu: urywała się prawą krawędzią w głęboki jar, u którego dna rozkisała 
ziemia w ciemne torfowisko pełne przegniłych, w konwulsjach zamierania poskręcanych 
badyli. Poza trzęsawiskiem, w którego końcowych odnogach grzęzły pierwsze, przyziem-
ne chałupy, wznosił się teren połogo w górę i odcinał się wyciągniętą, horyzontalną linią, 
obsadzoną smukłymi, odwiecznymi topolami i ostrymi kupami szutru wzdłuż rządowego 
gościńca. A dalej, jak okiem sięgnąć, rozległa dolina, obramiona u widnokręgu stokami 
sinych przedgórzy i gór, które występowały jedne za drugimi jak kulisy, coraz wyższe, 
bledsze i niewyraźniej zaznaczone, zwełnione u falistych krawędzi barankiem zalesień, 
póki się nie rozpłynęły w jasnym, mlecznosinym niebie. Nad wszystkim wisiała śreżoga 
dymów białych i srebrnych, przerżnięta tu i ówdzie spokojnymi, prostopadłymi liniami 
czarnego kopcia fabrycznych kominów […]. Kędyś w dali wyzierała przez zasłonę mgły 
mała, czarna cerkiewka, z czterema gontowymi kopułami i złotym, migotliwym krzyży-
kiem, pozbawiona wszelkiej bryłowatości, jakby wycięta z kartonu. 

38 Relacje powieści S.A. Muellera (i szerzej: twórczości lwowskich młodopolan) z twórczo-
ścią Giorgionego to osobny, obszerny wątek, wart rozwinięcia w oddzielne studium. 
Tu jedynie należy go zasygnalizować. 
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[…] Te białe dymy, poza fabrycznym czadem? Tam, ot, aż u stoków gór? Tam ten raj, 
tam ta ziemia obiecana. (HF I, 60–61)

Ulica, przy której znajduje się dom Hutowicza, kontrastuje z aleją aka-
cjową (Mickiewicza). Aleja jest ulicą, dla której proces formowania już się 
zakończył. Znajduje się w centrum miasta i przemierzający ją przechodzień 
ma ściśle określone możliwości percypowania przestrzeni, wyznaczone 
przede wszystkim topografią i układem elementów architektonicznych 
i zieleni miejskiej (szpalerów drzew). Ulica przedmiejska jest niedokoń-
czona, jakby miasto na niej właśnie się urywało. Jej specyficzne położenie 
(zawieszenie nad uskokiem) czyni z niej rodzaj widokowego tarasu. To też 
rodzaj obserwatorium, ale o zupełnie innym charakterze niż śródmiejskie 
drogi. Wzrok nie koncentruje się tu na współuczestniku miejskiej prze-
strzeni. Ulica przedmiejska pozwala, pozostając w mieście, widzieć odległą 
perspektywę, w której sąsiadują ze sobą komponenty natury (roślinność, 
góry), ludzkiej działalności przemysłowej (szyby naftowe) i akcenty przy-
pominające o wartościach duchowych (cerkiewka). Jest miejscem, w któ-
rym z jednej strony dokonuje się synteza różnych wymiarów ludzkiego by-
towania, z drugiej zaś idylliczny pejzaż karpacki naznaczony deformującą 
go przemysłową prymitywną „architekturą” tu właśnie przekonuje o nie-
uchronności metamorfozy cywilizacyjnej. Co ciekawe, miejsce to w równej 
mierze budzi estetyczny podziw, jak i skojarzenie z Ziemią Obiecaną39, 
w epoce Młodej Polski często eksponowane. Oczywiście bliżej jej do Rey-
montowskiego wzorca niż do archetypu znanego z ksiąg biblijnych. 

Nienazwana ulica przedmiejska dla Flisa będzie przez czas jego poby-
tu w Rokomyszu miejscem o szczególnym znaczeniu. Najpierw w domu 
Hutowiczów ulokuje się jako lokator, potem będzie go regularnie odwie-
dzał, trudniąc się śledzeniem ukochanej Heleny. Na tej ulicy doświadczy 
spotkania z dziewką uliczną: 

Tuż przed swym mieszkaniem zauważył Flis dziewczynę. Minął ją i przystanął pod 
latarnią. Była młoda i świeża. Przemówił – i poszli razem. Było wietrzno i mżyć zaczął 
drobny, przykry deszcz. […] nagle Flis zawrócił w miejscu i oddalił się spiesznie, jakby go 
kto gonił. Bo kiedy dziewczyna uniosła sukni, przechodząc przez błotnistą ulicę, spostrzegł, 
że ma powykrzywiane trzewiki i podartą pończochę. Długo się jeszcze wałęsał po mieście. 
(HF I, 115)

Strój prowincjonalnej prostytutki z przedmieścia budzi we Flisie es-
tetyczny dyskomfort. Ten sam odruch nie pozwala mu z aprobatą wy-
powiadać się o ulicy przedmiejskiej. Zauważa jej walory jako przestrzeni 

39 W powieści Hutowicz, widząc dolinę na tle gór, recytuje nawet fragment Księgi Powtó-
rzonego Prawa (Pwp 32, 48; 50–52) − HF I, 61–62. 
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ciekawej, oswojonej, pociągającej. Jednocześnie jej niedomknięcie, nie-
dokończenie, zaburzenie równowagi pomiędzy częściami składowymi 
(domy, droga, krajobraz) powoduje, że nie może jej zamknąć w kadrze, 
którego prototyp przywiózł ze sobą wraz z bezcenną walizką. 

Ulice historyczne i widmowe 

W sieci rokomyskich ulic można pobłądzić, zwłaszcza nocą40 i gdy nad-
mierna ilość trunku utrudnia orientację:

Musiała już być późna godzina, bo latarnie właśnie gaszono. Na ulicach panował mgli-
sty mrok, tu i ówdzie tylko migotały światła spoza żaluzji okiennych. Szedł niepewnie, po-
tykając się co chwila, zatrzymywał się pod latarniami, na rogach ulic, orientował się, błądził. 
Na nieznanej, odludnej uliczce natknął się na spieszącego się mężczyznę. Ukłonił się nisko, 
poprosił o wskazanie drogi. Właśnie przyjechałem – mówił – nie znam miasta. (HF II, 145)

Pechowo napotkanym rozmówcą okazał się Ostrowski, więc fingowa-
nie Rokomysza jako struktury labiryntowej szybko wyszło na jaw. 

Prawdziwe „miasto niewidzialne”, miasto w mieście, pokazała Flisowi 
dopiero Helena, która niczym Beatrycze oprowadzała go po swoim raju 
– miejscach świadczących o dumnej przeszłości grodu:

[…] oprowadzała go po brudnych, cuchnących zaułkach żydowskich, po ciasnych 
uliczkach, które służyły za zlewy nieczystości licznym żebraczym rodzinom, tłoczącym 
się w izbach niskich, kurnych, ciemnych. Wskazywała, którędy szły dawne wały miejskie, 
zwracała uwagę na okaleczałe ich szczątki, na rozkopane wzgórki, przemienione w śmiet-
niska, na fosy zanieczyszczone odpływami kanałów, co zamarzały w mętne skorupy lo-
dowe, wśród zbrukanego ohydnie śniegu. Odbudowywała z gryzów drewniane baszty… 
[…] Pod wpływem tych opowieści ulegały oczy Flisa ewangelicznej ślepocie wobec nędzy 
i niedoli, tym kątom zapadłym przytomnej, dusza jego oczyszczała się z wszelkiej goryczy, 
która truła się dotychczas na widok upośledzenia wydziedziczonych, wszystko stawało się 
w krótkich błyskach wyobraźni zrozumiałym, pełnym znaczenia i racji wyniosłej z dziejo-
wych rozmyślań. (HF II, 164–165) 

Wizję ulic swojego miasta Helena przedstawia w wyznaniu: 

[…] jestem mieszczańską córką. […] Glebae adscripta − duszą. […] czy mi pan uwierzy, 
że nieraz, kiedy przechodzę tymi zaułkami, wyrasta przed mymi oczyma wprost namacalna 
wizja tego prastarego grodu, jakby się życie cofnęło o pięć wieków? Chodzę, jak we śnie, 

40 Henryk Flis często przemierza ulice Rokomysza po zapadnięciu zmroku. Nawiązania 
do obrazów ukazujących sceny nocne (nokturnów), popularnych w sztuce XIX wieku, 
zaobserwować można w dziele Muellera wielokrotnie zob. HF I, 126–127, 145, 216; II 38, 
52, 119, 141, 201, 209.
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i dotykam przedmiotów, co dawno w proch się rozsypały. Spotykam oblicza, które już chy-
ba tylko stare płótna zachowały potomnym. Słyszę ich głos, rozmawiam z nimi. Kiedy sobie 
nagle uświadomię złudę tej cudnej fantasmagorii, ogarnia mnie trwoga, że umysł mój grąży 
się w mrokach manii. Lecz wkrótce żałuję, że mi wróciła nieproszona trzeźwość. (HF II, 165)

Cudna fantasmagoria Heleny pozwala widzieć i czytać ulice, zaułki 
miasta jak drogocenny palimpsest. W widzialną tkankę miejskiej przestrze-
ni wprowadza swój własny ład, odkrywa jej intrygującą strukturę. Pozwa-
la również na uwolnienie wzroku od balastu powierzchownego warto-
ściowania (zamkniętego w ramach pojmowania zdroworozsądkowego). 
Oczywiście fantasmagoria, która dzięki Helenie staje się także udziałem 
Flisa, wyrasta na podglebiu wiedzy o miejskich realiach. Piękna żona Hu-
towicza przekonuje swego towarzysza, że zdobyła ją, studiując dokumenty 
w grodzkich archiwach. W istocie pewnie źródłem informacji była świeżo 
wydana monografia miasta (HF II, 168)41. Odkrywane wspólnie ulice Ro-
komysza stają się elementem miłosnej gry, uwodzenia i odkrywania siebie 
w silnie angażującej obydwoje relacji. Kobieta wciela się w rolę romantycz-
nego cicerone, mężczyzna ulega w pełni jej władzy. Ulega między innymi 
dlatego, że ona ma (poprzez wiedzę) władzę nad miastem. 

W planie postrzegania ulic, zaułków i bruków fantasmagoryczne pro-
jekcje Heleny i Flisa stanowią bardzo interesujący fragment. Dzięki połą-
czeniu czynnika czasowego i przestrzennego kadry miasta nakładają się, 
multiplikują, miejscami przezierają spod siebie, miejscami pozostają nie-
transparentne. Wyraźnie widać, że obrazy miasta nieistniejącego konstru-
owane są przy pomocy techniki kolażu42� 

Obserwatorium

Ulica w prozie Muellera jest miejscem nieustannej obserwacji. Prowo-
kują uwagę przechodniów ludzie spacerujący po głównej miejskiej  arterii 
(potwierdzają tym samym swe istnienie i społeczną pozycję), bądź tej 
uwagi odmawiają komuś, kto dla nich jest persona non grata („unieważnie-
nia” swej postaci doświadczył Flis jako początkujący prawnik − HF I, 117). 
Z opiniami ludzi spotkanych na ulicy (wyrażanych gestem, mimiką, sło-
wem) liczy się Helena Hutowiczowa, spacerująca z adorującym ją Hen-
rykiem. Początkowo takich reakcji się obawia, wszakże w miarę rozwoju 

41  Zapewne chodzi o pracę F. Gątkiewicza Z archiwum Drohobycza: zbiór przywilejów, dekre- 
tów organicznych, lustracyj, memoryałów, i.t.p, Drohobycz 1906.

42 Więcej na temat kolażu i jego filiacji z literatur zob. R. Nycz, O kolażu tekstowym. Zarys 
dziejów pojęcia, [w:] tenże, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warsza-
wa 1995, s. 189–224. Tam obfita literatura przedmiotu.
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ich związku przestaje się z obserwatorami liczyć, a nawet zaciekawienia 
sobą i towarzyszem oczekuje (HF II, 161). Ulica dla postaci rozpoznawal-
nych w ulicznym tłumie, takich jak Hutowiczowa czy Flis, z konieczno-
ści musi być miejscem spotkań, gdyż wspólne wychodzenie (na przykład 
do kawiarni czy do mieszkań któregokolwiek z nich) naraziłoby obydwoje 
na społeczne szykany. Na ulicy Flis nie spotyka się z Manią, uwodzoną 
szwaczką. Obrona własnej reputacji każe mężczyznom na pracownice wy-
chodzące z zakładu modniarskiego czatować w alejach pobliskiego parku 
i natychmiast kryć się z nimi po stancjach, pokojach etc. 

Z okien domów rokomyskich nieustannie prowadzona jest uważna 
obserwacja świata, koncentrująca się na przejawach życia publicznego. 
Rokomysz wprawdzie nie jest ilustracją panoptikonu opisanego przez 
Michela Foucaulta, gdyż motywacją wzmożonej obserwacji bohaterów 
nie zawsze jest chęć sprawowania kontroli nad światem. Czasem powody 
bywają bardziej prozaiczne: próżniactwo i nuda „klasy średniej”43, której 
Rokomysz daje niewiele rozrywek, powoduje, że świadkiem upadku Flisa 
staje wpatrująca się w okno Wanda, wprost umierająca z bezczynności. Flis 
najpierw z Ostrowskim, potem samotnie, obserwuje z ulicy sceny życia 
małżeńskiego państwa Hutowiczów. Brak wzmianek o teatralnym życiu 
rokomyszan pozwala domniemywać, że ulica może stanowić w tym mie-
ście erzac zarówno sceny, jak i widowni nieistniejącego teatru. Ulica oferuje 
prerogatywy widowni wówczas, gdy umożliwia zaglądanie do cudzych 
domów lub przez wielkie szyby do najpopularniejszej kawiarni (Baku). Ob-
serwacje bywają przypadkowe (takie poczyniła Wanda) lub systematycz-
ne, wedle scenariusza fobii miłosnej (Flis). Dla młodego prawnika wgląd 
w wieczorne życie domu Hutowiczów nabrał wszelkich cech rytuału, kul-
tywowanego z precyzją i świetnie zaplanowanego. Ukrycie w zakamarku 
ulicy w określonym czasie (późnym wieczorem) jakby niwelowało prze-
strzeń dzielącą intruza od salonu mieszczańskiej rodziny, pozwalało trwać 
w cierpieniu miłosnym. 

Ulica osłania swój protosceniczny charakter także w czasie wydarzeń 
związanych ze społecznymi uroczystościami (pochód ku czci Sienkiewicza) 
czy niepokojami na tle strajku. Oba te wydarzenia wzbogacają repertuar ról 
ulicznych o nowe warianty, związane z wieloznaczną semantyką wyróż-
niającego stroju (raz historycznego kostiumu, raz wojskowego munduru). 

Po ulicach rozlegał się miarowy marsz, odgłosy trąbek i bębnów, lakoniczne rozka-
zy. Migały patrole, zmieniały się warty; wszystkie dzieci wyległy na miasto i gapiły się. 

43 Badacze historii Drohobycza zwracają uwagę na fakt, odnotowany nb. w Henryku Flisie, 
że właściciele firm zajmujących się wydobyciem nafty, wosku oraz inwestorzy na ro-
ponośnych terenach Galicji w zdecydowanej większości mieszkali w Drohobyczu, a nie 
w Borysławiu czy innych okolicznych miejscowościach. 
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Pobrzękiwały szabelki o chodniki, dzieciom dusze skakały z radości, kobietom oczy zacho-
dziły łzami i rumieniły się świeże policzki. Szkoda, że nie maj. […]

Robotnicy przechadzali się grupkami po ulicach, odświętnie przybrani, głodni. Uchy-
lali przed sobą wzajem kapeluszy i mówili: Szczęść Boże. Przezierali się barwnym mundu-
rom wojska z nieufną ciekawością: wielu z nich rzuciło niedawno mundury, wielu odby-
wało ongiś tak samo patrole i marsze na domowych wrogów porządku, wielu miało może 
niejeden celny strzał na sumieniu. Czyliżby strój tak przeistaczał duszę? Może strach? Może 
otoczenie? Kierowali z zimną krwią stal w bratnie serce, które teraz tak im rozdziera się 
i krwawi, dotknięte zimną stalą brata… Wieczysty krąg życia. Żołnierze tak byli im przy-
chylni, gawędzili z nimi ukradkiem, świadczyli grzeczności ich żonom i córkom… Wojsko 
deptało ich jak plugawe robaki. Żołnierze a wojsko… Areszta rokomyskie zapełniały się 
więźniami. (HF I, 220; podkr. S.A.M.)

Świętowanie 

I znów długi cytat, ale trudno go streścić czy omówić. Nie tylko z tego 
powodu, że to jeden z całą pewnością z najpiękniejszych opisów ulicy 
w prozie młodopolskiej. Także dlatego, że plastyczno-muzyczna faktura 
tego opisu nie poddaje się żadnym redukcjom:

Ależ tu życie gra! Co za przedziwna biesiada dla oka! Jakże wdzięczna na każdym 
kroku przynęta dla malarskiego ukochania barwy, światła, ruchu – dla upodobania este-
tycznego w harmonii, w rzeczach rzadkich, przekraczających granice szarej codzienności! 
[…] A było tu wszystko jak w bajce, jak w romantycznym ogrodzie fantazji, jak we wspo-
mnieniu, wyidealizowanym tęsknotami…

Było tu niskie mleczne niebo, niby kapliczny strop, rżnięty z litego opalu, i słońce nad 
nim ogromne, rażące, białe, jak tarcza kuta z cyny w srebrzystym otoku. I była ulica długa, 
powietrzna i czysta, pławiąca się w blaskach, pogodna, jak wspomnienia z dzieciństwa. 
Dwa równe rzędy domów, kamienic, will, pałacyków, rozmaitych białością tynku, czer-
wienią surowej cegły, lśniącym szkliwem ozdób kaflowych – ujmowały koryto wezbrane 
powodzią światła. Płynne, niespokojne, mżące, burzyło się ono w zamkniętej przestrzeni 
promienną falą ulicznego pyłu, przetopionego w lotny metal, przelewało się na boki i ty-
siącem lśnień, błysków, tonów i półcieni odbite od jednego brzegu, uderzało ławą w brzeg 
przeciwległy, i tak dalej, wciąż dalej toczyło się, chwiało, pryskało snopami iskier, pękami 
promieni, bukietami barw w długie rzędy szyb okiennych, w okucia metalowe, w rynny, 
w blachy domów. Szybom szyby, blachy blachom podawały te balony lotne i świetne ra-
kiety, odrzucając je sobie wzajem, niby obręcze owinięte barwnym papierem. A światło 
mknęło szerokim korytem ulicy, jak lotny opar, aż hen, kędy jej wylot zamykały strzeliste 
zarysy kościoła – zamczyska, i tam się wreszcie skraplało na jego dachach, flankach i wie-
życzkach, i jak miedź roztopiona sączyło się ciężko w chłód witrażowych półmroków. 
A domy, wille, i pałace stały w tej ulewie jesiennego blasku, co za oczy chwyta, choć nie 
grzeje, ciche i uroczyste, zdobne w festony zielonej choiny, w draperie różnokolorowe, 
w symboliczne transparenty i wywieszki, pstre makaty i dywany, chorągiewki papierowe 
i płócienne – i w barwne plamy strojów i kapeluszy kobiecych, co wychylały się z otwartych 
okien ku światłu, jak kwiaty z doniczek, kiedy po raz pierwszy rygle się odemkną i świeże 
powietrze wiosenne zawionie. A balkony były wesołe, roześmiane, głośne, jedwab tam lśnił 
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i szeleścił, wymyślne wonie perfum przeróżnych stamtąd biły i mieszały się z żywicznym 
zapachem choiny, przesiąkniętym wspomnieniem lasów.

W cały ten hejnał światła, blasków i promieni wciskały się wąskie, długie wstęgi chorą-
gwiane, barwne, pstre, świecące nowością, sztywne, sięgające od okien strychowych prawie 
aż do ziemi. Wsuwały się lekko, płasko między gałęzie drzew przydrożnych, w sztachety 
parkanów, kłoniły się statecznie ku sobie, wiązały w akordy kolorowe, jak pęki krasnych 
krajek wplecione we włosy druhny. Chwilowo stały ciche, nieruchome, jak kulisy czaro-
dziejskiej sztuki w dziecięcym teatrzyku; to znów za najlżejszym powiewem wiatru chwiały 
się miarowo, poważnie, wznosiły się w górę w wężowych, falistych skrętach, łopotały, jak 
skrzydła olbrzymich ptaków w odlocie; mieniły się, gmatwały, plątały się o druty telefo-
niczne, szamotały w uwięzi, jak ryby złotołuskie w sieci, wydymały się na kształt żagli 
napowietrznej flotylli, gnanej pomyślnym wiatrem w krainy marzeń. Lecz oto wiatr się 
natęża, złoty pył wirem wznosi się z ulicy, złote liście, jak motyli rój, uderzają w niebo, 
a chorągwie wstępują ciężko, płasko, sztywne aż ku gzemsom domów i stają chwilę cicho, 
nieruchomo, w poziomie, i nad całą ulicą wykwita świetna, barwna tęcza. Niebo już ginie, 
rozpływa się pod tą zasłoną tęczową, i domy, drzewa, ludzie przeistaczają się w nierze-
czywisty, wymarzony ogród baśni, w którym niebo utkane z srebrnolicej gazy, trawniki 
z kobierców jedwabnych, kwiaty rżnięte z opali, szafirów i szmaragdów, wilgotne rosą 
diamentów, wonne oszałamiającym zapachem perfum, a ludzie lotni jak mgły, niecieleśni 
jak duchy, chwytający jak jaskółki w locie miałki żer zachwytu.

A pod tym królewskim przepychem wiszących ogrodów mrowił się tłum. Przelewał 
się leniwo jak wezbrana rzeka, rozchwiany, płynny, zmienny, mrukliwy. Miejscami wycią-
gał się jak wąż, pełzający w słońcu skrętami śruby, dzielił się jak odnogi wodne, znów się 
łączył, pęczniał w zbite zwarte strzępy, zamykające niedostępnym wałem całą szerokość 
ulicy. Krzykliwi, zziajani członkowie straży obywatelskiej miotali się wśród niego jak świet-
ne karasie, lśniąc nasuniętymi w tył głowy cylindrami, rozrzucając w wietrze długie szarfy 
honorowych odznak. Wynurzali się nagle tu i tam na powierzchnię, wywijali rękami, krzy-
czeli ochrypłym głosem, prosili, rozpychali nieposłuszny natłok, ciskali się weń na oślep, jak 
nurki. Lecz daremnie wytężali wszystkie siły, by utrzymać wolny przejazd ulicą: ledwo się 
im udało zrobić szczupły wyłom w zbitej masie, a już nowy napór fali go zalewał, porywając 
ich wraz z nowym prądem. A tłum się przelewał, szumiał, mienił, wzdymał, wyrzucał nad-
miar masy na podmurowania sztachet, na tarasy will, na ławki uliczne i drzewa, tłoczył się, 
niecierpliwił, gorączkował. Chwilami nastawała wśród tłumu cisza tak głęboka, że słychać 
było przyspieszone oddechy, chrzęst żwiru, szelest suchych liści i gałęzi. Idą już… wołał 
ktoś, a westchnienie ulgi mknie przez natłok, jak niesione echo morskiego poszumu. Idą 
już… szyje się wyciągają, zwracają się głowy w jednym kierunku, jak na komendę, dłonie 
podnoszą się do oczu. Chwila niezmąconej ciszy… Złowrogi pomruk zawodu napełnia 
ulicę, słychać krewkie okrzyki zniecierpliwienia.

A tłum rośnie, burzy się, miota. A słońce go maluje w przedziwne zestroje barw, ciska 
weń nagłe snopy świateł, wywabia barwne płomyki, zamglewa je, to znów wydziera z cha-
osu krzykiem blasków, miesza, stapia, wikła, rozprowadza w harmonijne wzory, figury, 
desenie. (HF II, 6–8)

Ten misternie skonstruowany, dopracowany w szczegółach opis ulicy 
odświętnej jest wzorowo odrobioną lekcją tworzenia modernistycznych 
synestezyjnych melanży. Jest też jednym z nielicznych w prozie młodo-
polskiej zapisów odnoszących się do celebrowania wspólnego miejskiego 
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święta, do potrzeby wspólnego ulicznego spotkania w celu świętowania. 
Thomas Merton twierdził:

Kiedy ulica jest jak tunel, jak kanał, który prowadzi z jednego miejsca do drugiego, 
ludzie, którzy tam „żyją”, tak naprawdę tam nie mieszkają. Jeśli ulica nie jest zamieszka-
na, staje się wysypiskiem. Ulica nie jest miejscem, gdzie żyją, ale miejscem, gdzie zostali 
porzuceni, jak śmiecie. Jeśli ulica nie jest zamieszkana, staje się wysypiskiem. Ulica może 
być wysypiskiem dla tysięcy ludzi, których naprawdę tam nie ma44� 

Dodawał, że ulica może stać się zamieszkałą przestrzenią tylko wtedy, 
kiedy stanie się miejscem świętowania45. Festyn ku czci Sienkiewicza stał 
się dla rokomyszan okazją do tłumnego zebrania, wyzwolił społeczną ener-
gię (manifestującą się w dekoracjach domów, odświętnych strojach), roz-
grzał emocje. Flis dał się unieść fali euforii, mimo wcześniejszych oporów 
przed stadnym celebrowaniem maskarad, inspirowanych zresztą odgórnie, 
przez miejscowe władze.

W cytowanym opisie zwraca uwagę wielość perspektyw, w których 
widziana jest świętująca ulica. Migawkowe ujęcia przestrzeni (widzia-
nej z dołu, z góry, od środka, z daleka, z bliska) tworzą kalejdoskopowe 
układy. To cięcie i składanie przestrzeni, rzec można: jej montowanie, ma 
w sobie coś z zapowiedzi praktyk futurystów. Można zadać pytanie, jaki 
cel przyświeca takiemu widzeniu udekorowanej scenerii ulicznej. Narrator 
dokłada starań, by „miałki żer zachwytu” stał się atrakcyjny dla odbiorcy. 
Potrzebuje wyrazistej kreacji światła, tłumu, ruchu obejmującego różne po-
ziomy ulicy, by zestawić ją w szokującym kontraście z apatią, marazmem, 
biedą masy nędzarzy-„łamistrajków” zgrupowanych na rynku przed de-
portowaniem z miasta46. Wystylizowana uroda zderzona ze spotęgowa-
ną brzydotą oznacza spotkanie z poetyką ekspresjonizmu i niewątpliwie 
pierwsza część dyptyku („ulica świętująca”) tworzona jest z myślą o suge-
stywnej dysharmonii, w pełni uchwytnej dopiero po dopełnieniu obrazu 
naturalistyczną partią jego drugiej części („obóz na rynku”) . 

Flis fałszywie interpretuje zwodniczo piękny maskaradowy charak-
ter integracyjnego spotkania na „paradnej ulicy miasta”, które jest jed-
nak tylko czczeniem powierzchownie pojmowanych istotnych wartości 
wspólnototwórczych, takich jak tradycja, pamięć, tożsamość etniczna etc. 
Ostatecznie niebezpiecznie przypomina ono nalepki na podróżnej walizce. 
Dostrzega też swą bezradność wobec skrzętnego separowania „ludzi zbęd-
nych”, powstających z generowanego przez niesprawiedliwość społeczną 

44 T. Merton, Ulica jest miejscem świętowania, tłum. W. Grzybowski, [w:] Miasto. Przestrzeń, 
topos, człowiek, s. 295. 

45 Tamże, s. 300.
46 Skojarzenie z sygnalizowanym przez Mertona wysypiskiem śmieci jest nieuniknione.
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przemysłowego błota, i fałsz rodzącego się wobec nich biernego współczu-
cia. Jego rozdarcie jest symptomatyczne dla wszystkich czujnych obserwa-
torów życia społecznego w XX ( i XXI) wieku. 

Ulica stracona i odzyskana

Mijał ulice wolno, krok za krokiem, patrzył na wszystko uważnie, notował pilnie w pa-
mięci szczegóły, przystawał, zadzierał głowę, ręce zakładał w tył. Potakiwał, odchodził 
od ustrojonych domów i znów wracał, wabiony przypomnieniem lada pominiętej drob-
nostki. Taki rad był wszystkiemu, że tylko rozglądał się dokoła, komu by na szyję się rzucić 
i wyściskać z radości. Zachodził w uliczki i uśmiechał się dobrodusznie na widok naiwnych 
zabazgranych transparentów, koszlawych bombastycznych napisów, postrzępionych szmat 
kolorowych, powywieszanych z małych oficyn na drągach od szczotek. Rozczulał go ten 
biedny, nieporadny pietyzm i myślał: oto chwalą Boga, jak mogą. Więc takim jest Sienkie-
wicz żyjący w duszy narodu? Niechże mu za to będzie część… I cześć narodowi, co sobie 
dzieło przezeń mu podane ukształtował wedle swej wnętrznej potrzeby… (HF II, 13)

O ironicznym dialogu Muellera z recepcją wpływu Sienkiewicza 
na kulturę współczesnej mu Polski można napisać studium. Nie to jednak 
jest przedmiotem niniejszego szkicu, ale obraz ulicy. Flis, o czym już była 
mowa, przywiózł do Rokomysza pewien zespół klisz47, ugruntowujących 
jego pragnienie związku z urbanistyką klasyczną lub klasycyzującą. Zacy-
towany powyżej opis ulicy jest tekstem bardzo sugestywnym pod wzglę-
dem siły rozrachunkowej z zaściankowością, z banalnością rachitycznej 
„artystycznej” wyobraźni kształtującej wartość obrazową rokomyskiej 
ulicy, demaskującym cywilizacyjną przepaść pomiędzy Europą i aspiru-
jącym do jej miana fragmentem prowincjonalnej Galicji. Czy to dla ulicy 
Rokomysza sygnał nieodwołalnej ekskomuniki ze świata kultury?

Otóż nie. Pod względem technik artystycznych rokomyszanie Mu-
ellera, przekształcając tak swoją ulicę, jak zostało to ukazane, wyprze-
dzili swoją epokę o co najmniej półwiecze (co, biorąc pod uwagę tempo 
przemian w sztuce najnowszej, oznacza: o lata świetlne). Ich trywialne 
„drągi od szczotek”, „kolorowe szmaty” i „koszlawe napisy” znakomicie 
zilustrować mogą jedną z technik postmodernistycznych [sic!], jaką jest 
bricolaż48. Jak wiadomo, jest to technika analogiczna do majsterkowania, 

47 Klisze postrzegania przestrzeni galicyjskich nie były tylko prywatnym pomysłem 
 Muellera. „Brody [R. Jaworskiego – B.K.O.] – podobnie jak Drohobycz Stanisława Anto-
niego Muellera czy Brunona Schulza – dawały melancholijne poczucie ścisłego związku 
z rozległymi obszarami Europy, nie dając wielkich nadziei na ich pełne poznanie”. 
Zob. R. Okulicz-Kozaryn, dz. cyt. s. 65.

48 Zob. inspirujące sugestie dotyczące problemu kultury postmodernistycznej: T. Miączka, 
Kultura w stylu KISS. Pierwsze, czyli proste – „Keep it simple, stupid?”, www.anthropos.
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w której „dzieło jest konstruowane z rozmaitych dostępnych materiałów”, 
najlepiej takich, które mają walor autentyczności i są pod ręką. Bricolage 
jako projekt tworzenia i interpretowania rzeczywistości fascynował Clau-
de’a Lévi--Straussa49, potem Jacques’a Derridę50, potem Gilles’a Deleuze’a51� 
To ważne nazwiska współczesnej humanistyki. 

Z tej perspektywy trudno nie podzielać wewnętrznej radości Henryka 
Flisa na widok rodzimych jaskółek bricolage’u. Rokomysz – miasto anachro-
niczne z powodu swych nieporadnych tęsknot do kultury klasycznej i kul-
turowo awangardowe dzięki swej tandecie – naprawdę nie ma się czego 
wstydzić. 

us.edu.pl/anthropos6/texty/miczka_2.htm [dostęp dn. 04.04.2013].
49 „Bricoleur zdaniem Lévi-Straussa [zob. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, tłum. A. Zającz-

kowski, Warszawa 1969 – uzup. B.K.O.] to ktoś, kto korzysta ze »środków znajdujących 
się pod ręką«, tzn. tych, które znajduje w pobliżu do dyspozycji, które tam już są i nie 
były specjalnie wymyślone ze względu na operację, do której mają zostać użyte i do któ-
rej stara się je przystosować na drodze prób i błędów, nie wahając się ich zmienić, kiedy 
tylko okazuje się to konieczne, czy też spróbować kilka naraz, nawet jeśli ich forma i po-
chodzenie są heterogeniczne, itd.” – J. Derrida, dz. cyt., s. 258. C. Lévi-Strauss używał 
nazwy bricolage do opisu charakterystycznych stylów myślenia magicznego. Kontekst 
myślenia magicznego w powieści Muellera warto uwzględnić przy oglądzie posługiwania 
się z „wmówionymi” mitami Sienkiewiczowskimi. 

50 W przekonaniu Derridy bardziej rozwiniętą formą bricolage’u jest „wolna gra”, czyli prze-
twarzanie historii symboli, metafor, metonimii i innych znaków w osobliwy, na ogół bez-
stylowy kolaż rodzajowy i gatunkowy, a nawet w swoisty cytat cytatów. Zob. J. Derrida, 
dz. cyt., s. 266. 

51 G. Deleuze, F. Guattari, Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia, trans. R. Hurley, 
M. Seem, H.R. Lane, London 2004. 
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Złe miasto czy zło egzystencji?
Ulica w prozie Stanisława Przybyszewskiego

Wiek XIX, który dokonał utożsamienia nowoczesności z miejskością, 
w fascynujący i paradoksalny zarazem sposób sławi rozkosze niespiesznej 
ulicznej przechadzki, tak nieadekwatnej przecież do rytmu życia metro-
polii przebiegającego – za sprawą industrializacji i napływu nowych miesz-
kańców, a w konsekwencji silnej heterogenizacji miejskiej społeczności oraz 
dynamicznych zmian w układzie urbanistycznym – w tempie między vivo 
vivace a prestissimo. Sprzyjało owej przechadzce podniesienie wizualnych 
walorów miejskiej ikonosfery, przede wszystkim estetyzacja i monumen-
talizacja ulic, których układ – pomyślany jako system przejść i traktów1 
– uczyniono podstawą nowoczesnej komunikacji. Wzorem elegancji sta-
ły się rozwiązania paryskie, na czele z przebudowanymi przez barona 
Haussmanna bulwarami, jakby stworzonymi do pochłaniania wzrokiem2 
ze względu na zastosowane oświetlenie, upiększone ornamentami fasady, 
a zwłaszcza biegnące daleko w głąb, niemal niekończące się perspektywy. 
Walter Benjamin z delikatną drwiną pisał o owej charakterystycznej dla 
XIX wieku tendencji „do uszlachetniania konieczności technicznych celami 
artystycznymi”: „Ujęte w ramy ciągów ulic, instytucje doczesnego i ducho-
wego panowania burżuazji miały ukazywać się niczym w apoteozie; ciągi 
ulic maskowano przed ich ukończeniem płachtami, by potem odsłaniać je 
jak pomniki”3�

1 Por. rozpoznania T. Sławka w artykule Akro/nekro/polis: wyobrażenia miejskiej przestrzeni, 
[w:] Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997, s. 37–40.

2 O pożądliwym oku flâneura, które znajduje zaspokojenie na reprezentacyjnych ulicach 
zob. m.in. Boulevards. Die Büder Welt, red. K. Hartung, Berlin 1997 oraz A. Hohmann Flâ-
neur� Pamięć i lustro nowoczesności, tłum. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8–9, 
s. 350.

3 W. Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku, [w:] tenże, Pasaże, tłum. I. Kania, Kraków 2005, s. 43. 
Przynależność XIX-wiecznych miast do obszaru sztuki analizował np. D.J. Olsen w pracy 
The City as a Work of Art. London, Paris, Vienna, London 1986.
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Swobodne przemierzanie wielkomiejskich bulwarów oraz zaułków 
w celu obserwacji toczącego się na nich życia wprawia w stan ekscytacji, fa-
scynuje, odurza kalejdoskopem obrazów, różnorodnością ludzkich typów, 
bogactwem obyczajowych scenek. XIX-wieczny spacerowicz ciekaw jest 
każdego ingredientu miejskiej scenerii, która staje się dlań sceną spektaklu 
oferującego nieustanną zmienność i migotliwość – twarzy, strojów, fasad, 
witryn i towarów, barw i form. Jego największe marzenie to „zamieszkać 
w mnogości, falowaniu, ruchu, w tym, co umyka, co jest nieskończone”4� 
Ale zaintrygowanie ulicą-theatrum ma dodatkowy urok: dostarcza olśnień 
anonimowemu widzowi, który przypatruje się rzeczywistości z dogodnej 
pozycji, lecz pragnie pozostać niezauważony i niezaangażowany, co nie 
tylko pozwala mu formułować przenikliwe sądy, ale i w każdej chwili za-
trzeć za sobą ślady, nie utracić własnego „ja”5. Dlatego Baudelaire, który 
rozpropagował sztukę flânerie, uzupełnia owo marzenie niespiesznego 
przechodnia: „Być poza domem, a przecież czuć się wszędzie u siebie; wi-
dzieć świat, być w środku świata i w ukryciu zarazem […]”6�

Rozkochany w obserwowaniu spacerowicz za każdym razem patrzy 
na ulicę w taki sposób, jakby obejmował ją wzrokiem po raz pierwszy 
– w gotowości na nowe doznania. Przyciągają go gwar i piękno bulwarów, 
ale nie gardzi pospolitością przedmiejskiego bruku, który dla kolekcjo-
nera żywych obrazów bywa źródłem nie mniejszych zadziwień. Baude-
laire’owski flâneur z Paryskiego splinu z upodobaniem, silnie wyczuwalnym 
pod pokładami podszytego ironią dystansu, chwyta dostępne przechodnio-
wi migawki z życia paryskiej ulicy (epizod noworoczny, festyn z kramami 
kuglarzy, jałmużna dla ulicznego żebraka), przy czym największy powab 
ma dla niego – nieco jak w szkicach fizjologicznych – podpatrywanie i son-
dowanie zauważonych na ulicy ludzi, np. siwiejącego łachmaniarza, który 
wraz ze swymi dziećmi kontempluje oczarowany nową kawiarnię na rogu 
dopiero co wzniesionego bulwaru, „jeszcze pełnego gruzu, ale już dumnie 
wystawiającego na pokaz swoją niewykończoną świetność”7. Interesują go 
zaś zwłaszcza ludzie w zbiorowości, tłum jako synonim wielkomiejsko-

4 Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, [w:] tenże, Rozmaitości estetyczne, tłum. J. Guze, 
Gdańsk 2000, s. 317.

5 Baudelaire pisał: „Obserwator – to k s i ą ż ę, który wszędzie zachowuje incognito. […] Jest 
t o  j a  wiecznie niesyte wszelkiego n i e - j a  […]” – tamże; podkr. – K.B. Flânerie, jak 
wyraźnie akcentował poeta i w szkicach, i w poematach prozą, a nawet swoim życiem, 
daje szansę zatracenia siebie, poprzez twórczą wyobraźnię utożsamienia się z innymi 
w nurcie ulicy, a jednocześnie zachowania swej tożsamości przez świadome przyjęcie 
postawy samotnego w tłumie, zdystansowanego.

6 Tamże.
7 Ch. Baudelaire, Oczy biednych, [w:] tenże, Paryski splin. Poematy prozą, tłum. R. Engelking, 

Łódź 1993, s. 103.
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ści – ruchu, zmiany, energii, życia8. To wobec tłumu miejski spacerowicz 
może się definiować. W przenikliwy sposób eksponuje także Baudelaire 
funkcję okien, które dla flâneura mogą być zarówno dogodnym środkiem 
do obserwacji ulicy z perspektywy własnego mieszkania, jak i ciekawskie-
go spozierania w cudze wnętrza z perspektywy ulicy.

Benjamin, rozwijając metaforę flâneura, którego rajem stały się w poło-
wie XIX wieku paryskie pasaże, a więc kryte szkłem ulice-galerie będące 
prototypem galerii handlowych9 (opiewane przez bedekery i chętnie od-
wiedzane przez Francuzów nie tylko ze względu na oryginalność architek-
tury i elegancję wystroju, ale też czystość i staranność oświetlenia, jakimi 
nie mogły poszczycić się ciemne, brudne, mokre od ścieków i błota ulice 
otwarte), upatrywał w ludzkiej ciżbie źródła przestrzennej iluzji: „Tłum 
jest woalem, poprzez który znajome miasto majaczy flâneurowi na kształt 
fantasmagorii” – konstatował10. Lustrowanie głównych arterii i zakątków 
miasta przez filtr przechodniów odbywa się zatem na granicy prawdy 
i złudy, będąc doświadczeniem pokrewnym pobudzeniu twórczej imagi-
nacji. Okiełznanie ulicznych impresji może się bowiem udać tylko komuś 
o duszy artysty. „Nie każdemu jest dane brać kąpiel w wielkomiejskim 
tłumie: rozkoszowanie się nim jest sztuką […]” – zastrzegał Baudelaire11, 
który rodowód sztuki nowoczesnej wywodził z przechadzki właśnie12�

Zrodzona w Paryżu, uznanym przez Benjamina (przypomnijmy: 
Niemca pochodzenia żydowskiego) za symbol wieku XIX, figura space-
rowicza-obserwatora na ulicach pozostałych europejskich stolic pojawia-
ła się rzadziej, ale i one miały swoich szlifibruków rejestrujących zmiany 
w duchu nowoczesności i przyjmujących wobec nich postawę afirmatyw-
no-refleksyjną. Apologię niezobowiązującej peregrynacji po ulicach Berlina 
stanowił na przykład esej Franza Hessela pod znamiennym tytułem Sztuka 
spacerowania, stawiający łazikowanie na równi z tworzeniem poezji – czyn-
nością podobnie niepraktyczną i wymagającą odrobiny pychy. 

Zwiedź swoje własne miasto, pospaceruj po swojej dzielnicy, przejdź się po kamien-
nym ogrodzie, przez który prowadzi cię twoja profesja, obowiązek i przyzwyczajenie. Do-
świadcz en passant historii kilkudziesięciu ulic. […] Zobaczysz, ile możesz tu przeżyć, nawet 

8 „Ten, kto umie zespolić się z tłumem, zna febryczne rozkosze, których na wieki pozbawio-
ny będzie egoista, zamknięty jak skrzynia, i gnuśnik, zasklepiony jak ślimak w skorupie” 
(Ch. Baudelaire, Tłumy, [w:] tenże, Paryski splin…, s. 41).

9 „Dom towarowy jest ostatnim rewirem przechadzek flâneura” – notował Benjamin w słyn-
nym szkicu Paryż, stolica XIX wieku (W. Benjamin, dz. cyt., s. 41).

10 Tamże.
11 Ch. Baudelaire, Tłumy, s. 41.
12 Zob. uwagi o związku literatury z przechadzką we wspomnianym już, inspirującym eseju 

Angeli Hohmann (dz. cyt., s. 339–343).
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w naszym Berlinie, i to wcale nie w oficjalnie historycznych okolicach. Nie muszę posyłać 
cię na Krögel czy Altkölln13�

Niemiecki pisarz do podjęcia sztuki przechadzki zachęcał więc każde-
go, a osobistego rozmiłowania w niej dowiódł obszernym szkicem Flâneur 
w Berlinie. Wielkomiejski entourage stanowił dla niego – na wzór Banjami-
nowskiego Paryża – rodzaj tekstu, którym należy delektować się jak lektu-
rą, poszukując w nim rozrywki, ale też tropów przeszłości, jako że „twarze 
ludzi, wystawy, witryny, tarasy kawiarniane, pociągi, auta i drzewa stają 
się równoprawnymi literami, które razem wzięte tworzą słowa, zdania 
i stronice coraz to nowej książki”14�

Modernistyczny włóczykij-obserwator, który – gnany ciekawością 
– przechadzał się bez wyraźnego celu i chłonął miejską scenerię oraz ulicz-
ny tłum, by kolekcjonować wrażenia i refleksje, zasłużył na miano „ducho-
wego obywatela świata”15 i stał się „wzorem kulturowym elity”16. Zapewne 
dlatego, że jego pasja wykraczała poza dolce far niente, gwarantując konglo-
merat doznań empirycznych, intelektualnych i estetycznych jednocześnie, 
będąc oznaką osobowości wrażliwej. A przy tym realizując się w doświad-
czaniu ulicy, pozornie zdystansowany flâneur – i to w każdym ze swych 
wcieleń: od wycierucha do wyrafinowanego konesera piękna – sam był jej 
wytworem; jego istnienie warunkowane było jej rozwojem. 

Obie metropolie, które doczekały się literackich dowodów flânerie 
– i Berlin, i Paryż – Stanisław Przybyszewski znał. W pierwszej spędził 
kilka lat jako student i początkujący, znakomicie zapowiadający się literat, 
piszący w pierwszej fazie po niemiecku. Drugą kilkakrotnie odwiedzał; 
na dłużej późną wiosną 1898 r. wraz z żoną Dagny. Mógł je też porównać 
z wieloma innymi dużymi europejskimi miastami, w których pomieszkiwał 
i w których bywał z odczytami bądź dla podtrzymania licznych kontaktów 
towarzysko-artystycznych, m.in. Monachium, Norymbergą, Wiedniem, 
Zurychem, Genewą, Amsterdamem, Sztokholmem, Kopenhagą, Madry-
tem, Pragą, Kijowem, a także Petersburgiem (twórczo opracowanym przez 
Dostojewskiego i Biełego) i – oczywiście – Warszawą. Na urok/brzydotę 
tych miast nie był jednak wyczulony; o wiele bardziej interesowały go pre-
zentowane w ich galeriach dzieła sztuki. Nie mieścił się w modelu flâneura, 
który przemierzając ulice, czerpie satysfakcję z oglądania rzeczywistości 
i napawa się istnieniem. Artykułowane przez niego w listach i wspomnie-
niach doznania wobec metropolitalnych przestrzeni są skrajnie lakoniczne. 

13 F. Hessel, Sztuka spacerowania, tłum. S. Lisiecka, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8–9, 
s. 158–161.

14 Tenże, Flâneur w Berlinie, tłum. S. Lisiecka, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8–9, s. 184.
15 Ch. Baudelaire, Malarz…, s. 315.
16 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 23.
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Jak na człowieka, który wyjechał za granicę z zamiarem studiowania ar-
chitektury17, był zadziwiająco obojętny na urbanistyczną tkankę poznawa-
nych miast. Świadczy o tym dobitnie fragment listu do niemieckiego poety 
Alfreda Momberta:

Żyjemy w Paryżu bardzo samotnie w malutkim hotelu, lecz z okien naszych widać 
cudowne niebo i wielki ogród kasztanów. Niewypowiedzianie piękne i c z ł o w i e k  z a -
p o m i n a  o  w s z y s t k i m, o Berlinie i wydawcach i  s a m y m  P a r y ż u18�

Turyści i flâneurzy zatapiali się w rytmie miasta i podążali wraz z tłu-
mem po bulwarach, artyści przemierzali kręte, wąskie, wznoszące się ostro 
w górę uliczki Montmartre’u, a Przybyszewski rozkoszował się lokum, 
którego okna nawet nie wychodziły na ulicę. Zadziwiające, ale pensjonat 
przy rue de l’Abbé de l’Épée 14 dawał mu schronienie nawet przed sa-
mym Paryżem. Wydaje się, iż pisarz wolał pozostawać w przestrzeniach 
wewnętrznych, intymnych, zapewniających autonomię oraz komfort ob-
cowania z własnym „ja”, co poświadcza kolejne, podsumowujące myśl, 
zdanie z cytowanego listu do Momberta: „Jest się u  s a m e g o  s i e b i e 
w ojczyźnie […]”19. I podczas gdy Baudelaire’owski spacerowicz, będąc 
poza domem, potrafił „czuć się wszędzie u siebie”, autor Śniegu nie defi-
niował tożsamości w relacji do zmieniających się wielkomiejskich pejzaży; 
wręcz przeciwnie – nigdy nie przestał wywodzić swych korzeni z rodzin-
nych Kujaw, nad Gopłem szukając źródeł własnej (ludzkiej i artystycznej) 
podmiotowości.

Więcej uwagi poświęcił pisarz jedynie uliczkom Toledo, które zwiedzał 
w drodze na hiszpańskie wybrzeże, zaproszony przez Wincentego Luto-
sławskiego, filozofa zainteresowanego zagadnieniami duszy. Zrobiły one 
na nim tak olbrzymie wrażenie, że próbował później odtworzyć ich klimat 
w poemacie Androgyne:

17 Nawet jeżeli wybór studiów nie odpowiadał planom pisarza marzącego o medycynie, 
a podyktowany był pragnieniem uzyskania stypendium, którego nie przyznawano przy-
szłym lekarzom. Notabene jakiś miesiąc po przyjeździe do Berlina Przybyszewski porzu-
cił politechnikę i zapisał się na studia medyczne.

18 List Stanisława Przybyszewskiego do Alfreda Momberta z 14 maja 1898 r. [w:] S. Przy-
byszewski, Listy, oprac. S. Helsztyński, tom I, Warszawa 1937, s. 190; podkr. – K.B.

19 Tamże, podkr. K.B. Notabene, pragnienie zachowania niezależności i odrębności egzy-
stencji w wielkomiejskich warunkach badał w czasach Przybyszewskiego od strony so-
cjologicznej Georg Simmel, który w eseju z 1903 roku stwierdzał, iż jednostce – będącej 
w nowoczesnej kulturze „pyłkiem wobec przytłaczającej organizacji rzeczy i sił” – pozo-
staje poszukiwanie enklaw indywidualizmu bądź poddanie się bezosobowemu prądowi 
rzeczywistości (G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] tenże, Socjologia, 
tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975, s. 528–529 i in.).
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Pięć dni i pięć nocy błądziłem po poplątanych arabeskach, w jakie ulice Toleda są wy-
cięte – trzy godziny błąkałem się po mieście, zaczem zdołałem trafić do mojej „fondy” – już 
trzykrotnie dostałem się przez ciasną uliczkę do wnętrza katedry, by tam znowu godziny 
spędzać na oglądaniu witraży, wyolbrzymionych do boskości najwyższego Piękna zacho-
dzącym słońcem – dostawałem się na jakiś placyk, nie większy jak mieszkanie, które obecnie 
zajmuję, i znowu zaułki […]20�

W toledańskiej architekturze pociągała pisarza olśniewająca przepy-
chem, bogata wersja gotyku, który zafascynował go jeszcze w okresie ku-
jawskim, gdy jako uczeń niemieckiego gimnazjum w Toruniu błąkał się 
po mieście, odwiedzając XIII-wieczne świątynie, „nieporównanie piękne, 
przeczyste w ich dziewiczym majestacie”21�

Rozejrzeć się myślą dookoła, czyli o interioryzacji ulicy

Percepcja życia ulicy jest równie skąpa i we wspomnieniach, i w pro-
zie Przybyszewskiego, niemal w całości osadzonej – co ważne – w scene-
rii miasta. Autor ostentacyjnie lekceważy detale pozwalające zakorzenić 
miejsce akcji w realiach topograficznych. Berlin, Warszawa czy Poznań 
tracą pod jego piórem unikalność i swoistość; pozbawione własnej iko-
nosfery, zyskują rangę przestrzeni uniwersalnych i egzemplifikacyjnych, 
w zgodzie z rozwiązaniami preferowanymi przez literaturę nowocze-
sną podejmującą problematykę urbanistyczną22. Ucieczki od konkre-
tów i aktualiów jeszcze wyraźniej dowodzi zabieg lokowania wydarzeń 
w miastach nienazwanych, niejako pozbawionych konturów i specyfiki. 
Mgliście zarysowane pozostają przy tym wszystkie elementy miejskiej 
scenografii, także konstytuujące ją ulice, urastające przecież w XIX w. 
do rangi aglomeracyjnego symbolu. Niekompletność obrazu znajduje 
uzasadnienie między innymi (choć nie tylko!) w programie Przybyszew-
skiego, który odrzucił Stendhalowe lustro wraz z technikami reprezenta-
cji mogącymi służyć ekspozycji miejsca akcji, stwierdzając autorytarnie, 
iż „przedstawiciel nowej sztuki całkiem odwraca się od tego »zewnątrz« 
jako od rzeczy przypadkowej, zmiennej”23�

Nawet przyjęcie narracji personalnej, akcentującej percepcję podmio-
tu, nie legitymizuje w tej prozie sensorycznych doznań wynikających 

20 S. Przybyszewski, Moi współcześni, Warszawa 1959, s. 255.
21 Tamże, s. 45.
22 Zob. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej 

literaturze polskiej, Kraków 2003, s. 184–185 i in.
23 S. Przybyszewski, O „nową” sztukę, [w:] tenże, Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, 

s. 152.
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z obcowania z miastem. Bohaterów nie interesuje rejestracja i eksploracja 
obszarów miejskiej codzienności. Więcej – pozostają oni zadziwiająco 
niewrażliwi na materialność ulicy i niepodatni na dystrakcje w posta-
ci natłoku widoków, barw, dźwięków i zapachów, jakie ona oferuje. 
Po wielekroć przemierzają trakty zadaszonymi dorożkami lub auto-
mobilami, postrzegając ulice wyłącznie przez pryzmat ich funkcji ko-
munikacyjnej – jako konieczny element łączący różne punkty na planie 
miasta. Zlecając kurs fiakrowi, uwalniają się od konieczności interakcji 
z mijanym otoczeniem i zyskują komfort absolutnego pogrążenia we wła-
snych myślach (zakłócanego jedynie nieprzyjemnym podskakiwaniem 
pojazdu na bruku24). Do tego stopnia pochłania ich eksploracja własne-
go jestestwa, że trotuary pokonują machinalnie, jak gdyby poruszali się 
w zasnuwającej otoczenie mgle. Toteż narażeni są na krępujące kolizje 
z innymi przechodniami i zagubienie wśród architektury wymykającej 
się świadomym postrzeżeniom. W pierwszej, napisanej jeszcze po nie-
miecku powieści Przybyszewskiego Homo sapiens (1895–1896, wyd. pol. 
– 1901) czytamy o Falku:

Jakaś kobieta przechodziła obok niego, trąciła go łokciem […].
Stanął nareszcie i patrzał wpół nieprzytomnie przed siebie. Jakby oślepł na chwilę. 

Ale z wolna począł rozeznawać kształty i olbrzymie masy i formy dworca centralnego. 
(Hs III, 23)

Empiria pod naporem autorefleksji pozostaje skrajnie osłabiona rów-
nież w metropoliach obcych, nie widzianych nigdy wcześniej, których pej-
zażu nie przyćmiewa przyzwyczajenie i których przemierzanie wymaga 
na ogół natężenia uwagi. W bohaterze Synów ziemi koncentracji na sferze 
fenomenów nie jest w stanie pobudzić nawet sytuacja zwiedzania:

Od kilku godzin błądził Czerkaski po ulicach wielkiego miasta, które po raz pierwszy 
widział. Oglądał kościoły, przystawał przed tym lub owym gmachem – oczy jego błądziły 
po pożółkłych drzewach skwerów i bulwarów, raz po raz usiadł śmiertelnie zmęczony 
na ławce, ale to wszystko jak w niejasnym przypomnieniu.

I cóż widziałem? – zaśmiał się cicho25�

24 Narracja prowadzona z perspektywy bohatera daje wgląd w doznania z kursu: „Dorożka 
zboczyła z ulicy wyłożonej asfaltem na bruk. To było nader nieprzyjemne. Chyba ta pie-
kielna jazda już długo nie potrwa…” (S. Przybyszewski, Homo sapiens, t. I: Na rozstaju, 
Warszawa 1923, s. 138). Dalej skrótowa lokalizacja cytatów z powieści z użyciem ozna-
czenia Hs oraz podaniem numeru tomu (cyfry rzymskie) i strony (cyfry arabskie) według 
trzytomowego wydania Lektora z 1923 r.

25 S. Przybyszewski, Synowie ziemi, t. III: Zmierzch, Lwów 1923, s. 36. Dalej skrótowa loka-
lizacja cytatów z powieści z użyciem oznaczenia Sz oraz podaniem numeru tomu (cyfry 
rzymskie) i strony (cyfry arabskie) według tego wydania Lektora z 1923 r. Powieściowa 
trylogia powstawała między rokiem 1900 a 1910.
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Ulice nie stanowią w twórczości Przybyszewskiego publicznej prze-
strzeni dialogu. Narrator pozostaje zamknięty na ich wymiar towarzyski 
(ludyczny), handlowy czy polityczny. Nazywa je z rzadka i nie koncentruje 
się na szczegółach ich wyglądu26. Nieobecność ulicy na poziomie deskrypcji 
nie jest jednak równoznaczna z jej całkowitą absencją i deprecjacją. Pisarz 
wikła ją bowiem w konteksty egzystencjalno-psychologiczne, w niespójno-
ści jej doświadczania upatrując wyrazu kondycji człowieka nowoczesności. 
Sposób percypowania ulicy jest w jego prozie – co potwierdzają m.in. po-
wyższe cytaty – odzwierciedleniem zdysocjowanej psychiki jednostki oraz 
podstawą filozoficzno-światopoglądowej refleksji na temat modernitas�

Ulica podlega w tej twórczości interioryzacji, zaczynając niejako peł-
nić rolę „pejzażu wewnętrznego”, co włącza ją zarówno w nurt sym-
bolizmu27, jak i psychoanalizy. Przebywający w przestrzeni publicznej 
bohater pozostaje de facto w przestrzeni prywatnej, osobistej; albo inaczej 
– inkorporuje rzeczywistość zewnętrzną w obręb intymności. Podczas 
przemierzania ulic trwa zatopiony we własnym świecie wewnętrznym 
– wspomnieniach, rojeniach, kompleksach – co fenomenalnie wręcz od-
daje odnarratorska konstrukcja składniowa o cechach paradoksu, doty-
cząca explicite Czerkaskiego z Synów ziemi, lecz odnosząca się w istocie 
do wszystkich postaci pisarza: „Rozejrzał się myślą dookoła” (Sz I, 150). 
Bohaterowie wyławiają z pejzażu ulicy niemal wyłącznie elementy 
współgrające z podświadomymi lękami i potrzebami. Na przykład Falk, 
rozważając fenomen nagłej fascynacji narzeczoną przyjaciela i problemat 
miłości, niezamierzenie kieruje swe kroki na ulice, na których natyka się 
na prostytutki (Hs I, 96), zaś Mikita, w którego umyśle dojrzewa nieczy-
telna jeszcze dla niego samego myśl o samobójstwie, bezwiednie zatrzy-
muje się przed składem broni, choć nie lustruje okolicy i nie dostrzega 
żadnych innych sklepów czy gmachów, a na dodatek „spędził cały czas 
w Monachium jak we śnie” (Hs I, 168).

Zachowanie na ulicy bywa psychofizyczną reakcją organizmu podda-
nego presji silnych emocji i autorefleksji. Nagłe zatrzymanie pośrodku tro-
tuaru i głośny śmiech w odpowiedzi na nieuporządkowaną materię myśli 
to typowe w twórczości Przybyszewskiego oznaki mentalnego oraz ner-
wowego rozchwiania, którego bohaterowie nie są w stanie przezwyciężyć 

26 Padające naprawdę sporadycznie nazwy konkretnych lokacji – Hotel Saski, ulica Leopol-
dyny – nie mają de facto związku z konstrukcją powieściowych czasoprzestrzeni i ich 
semantyzacją. Wyjątek stanowią Aleje Ujazdowskie, przy których w Mocnym człowieku ma 
swój pałacyk odwiedzana przez Bieleckiego pani Tańska – to ulica elegancji i bogactwa, 
jakie musi zdobyć bohater.

27 Por. poświęcone Próchnu Berenta uwagi I. Maciejewskiej w art. Wielkie miasto w prozie okre-
su Młodej Polski a problemy naturalizmu, [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, 
seria III, red. E. Jankowski i J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1984, s. 216.
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nawet we wspólnotowym obszarze oficjalnym. Przytłoczony ciężarem 
udręki Falk czuje się niemal fizycznie przygnieciony do ulicy:

Na ulicy stanął Falk głęboko zamyślony. Stał długo… n a g l e  o p r z y t o m n i a ł.
Pierwszy raz w życiu czuł ten straszny, dławiący smutek.
Zdawało mu się, że z miejsca się nie ruszy.
[…]
Na rogu ulicy zatrzymał się.
A więc pójść do domu?
Cóż miał robić w domu?
Po drugiej stronie ulicy spostrzegł światło elektryczne w oknach kawiarni.
B e z w i e d n i e  wszedł do wnętrza. (Hs I, 128; podkr. – K.B.)

Przebywanie na ulicy przebiega w dziwnym stanie bez-przytomno-
ści, który udaje się pokonać („oprzytomnieć”) tylko na krótkie momenty 
pozwalające odzyskać kontrolę nad sobą. Co więcej, władające ciałem im-
pulsy wewnętrzne potrafią zdradzić człowieka – i tak na przykład niemal 
demaskują Bieleckiego, który obmyślając w pierwszej części Mocnego czło-
wieka (wyd. os. cz. I i II – 1912, cz. III – 1913) plan zbrodniczego pozbycia się 
kochanki, zaczyna skradać się przez Warszawę na palcach, mimo iż mor-
derstwa zamierza dokonać we Włoszech:

Cicho! cicho! przeraził się odgłosu własnych kroków: szedł na palcach.
Oszalałem czy co? – pomyślał, – a nuż Kotowicz idzie za mną i widzi, że ja w biały 

dzień, na pustej co prawda, ale bądź co bądź porządnie wybrukowanej ulicy, idę na palcach?
[…]
Obejrzał się nagle, prawie wylękniony.
– O takich rzeczach nie myśli się na ulicy – strofował siebie. Kapelusz mu zawadzał, 

więc zdjął go i przykro mu było skonstatować, że z czoła spływał mu perlisty pot.
Co za głupia, ludzka przypadłość – brak jeszcze zimnych dreszczów, Nietzscheań-

skiego skradania się wzdłuż cienistego muru, a będzie mógł służyć za przykład bladego 
zbrodniarza – ha! ha!28

Zaszyfrowane pismo, czyli o labiryncie ulic

Podmiot o zdezintegrowanej jaźni, błądzący w meandrach „ja”, po-
zostaje zagubiony w rzeczywistości zewnętrznej. Niemożność rozeznania 
w pracy własnej psychiki rzutuje silnie na brak orientacji w terenie. Struk-
tura miasta wydaje się bohaterom Przybyszewskiego równie przypadko-
wa, irracjonalna i nierozpoznana, co procesy zachodzące w nich samych. 

28 S. Przybyszewski, Mocny człowiek, t. I, Warszawa 1923, s. 228–230. Dalej skrótowa lokali-
zacja cytatów z użyciem oznaczenia Mc oraz podaniem numerów tomu (cyfry rzymskie) 
i strony (cyfry arabskie) według tego wydania Lektora z 1923 r.
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Nie ma w niej ładu, urbanistycznej harmonii, racjonalności, klasycyzowa-
nia. Jest entropia, chaos, bezład wąskich przejść i ciemnych zakamarków, 
które oddalają od celu bądź podsuwają takie punkty docelowe, do jakich 
panujący nad świadomością bohater nigdy nie skierowałby swych kroków. 
Niepewność i rozbicie wewnętrzne podmiotu pozbawiają wielkomiejski 
kompleks przejrzystości, czyniąc zeń plątaninę ulic i zaułków. I odwrotnie, 
na zasadzie błędnego koła: gmatwanina arterii prowokuje dezorientację, 
lęk, neurozę29. Ulice są obszarem zagubienia, zaś ich mglistość i nieprze-
niknioność dodatkowo ulega spotęgowaniu nocą, gdy należący do bohemy 
bohaterowie Przybyszewskiego przemierzają miasto a miejsca odsłaniają 
swe drugie oblicze.

Po ulicach błądzi się w prozie młodopolskiego autora jak w labiryn-
cie30, który jednak – inaczej niż pierwowzór z mitu tezejskiego – nie ma 
wyjścia ani centrum31. A dlaczego? Ponieważ podmiotowa prywatność 
tworzy własną infrastrukturę (własne przestrzenne konstrukcje), która 
nakłada się na istniejący realnie układ urbanistyczny32. Architektoniczne 
wizje bohaterów interferują z materialnością konkretu miasta. W rezul-
tacie labirynt Przybyszewskiego rozciąga się nie wzdłuż i wszerz, lecz 
w głąb. Ulice i gmachy budują multiwymiarową przestrzeń, którą cechuje 
płynność przejść między poziomami. Do pewnego stopnia przypomina 
ona analizowany przez Benjamina pasaż – łącznik między zewnętrznym 
i wewnętrznym, lecz byłby to pasaż o przebiegu wertykalnym. Obraz ulicy, 
oparty na kolażu postrzeżeń i wrażeń, jest niejednoznaczny i niespójny; 
jego poetykę określają wizyjność i oniryzm. Najwyraźniej interioryzacja 
ulicy następuje oczywiście w powieści Krzyk (wyd. os. 1917), której autor 
rozważał nadanie tytułu Ulica. O bohaterze utworu, malarzu Gasztowcie 
owładniętym pragnieniem oddania na płótnie syntezy ulicy, narrator mówi 
jasno: „Gubił się, błądził w tym labiryncie przecinających się wzajem, po-
szypłanych, w dziwaczne esy i floresy powycinanych uliczek […]”33. Arty-

29 Neurasteniczną osobowość jako wytwór miasta badał, m.in. we wspomnianym już szki-
cu, Georg Simmel. Zob. też interesujący artykuł T. Sławka Miasto. Próba zrozumienia, [w:] 
Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 35 i in.

30 Benjamin uważał, że przestrzeń miasta generalnie stanowi egzemplifikację labiryntu 
– dzięki spacerowaniu doświadcza się miasta jako labiryntu, a zatem labirynt stanowi 
niezbędny kontekst dla analizy figury flâneura�

31 Por. L. Sobkiewicz, Waltera Benjamina filozofia ulicy, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura. 
Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. E. Rewers, Po-
znań 1999, s. 141.

32 Ów układ urbanistyczny ma oczywiście walor realności jedynie w świecie przedstawio-
nym, tzn. będąc elementem przestrzeni fikcyjnej, jest doświadczany jako realny przez 
bohaterów.

33 S. Przybyszewski, Krzyk, Lwów 1917, s. 52. Dalej skrótowa lokalizacja cytatów za tym 
wydaniem z użyciem oznaczenia K i podaniem numeru strony.
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sta zafascynowany tajemnicami ulicy zapuszcza się w jej najtajniejsze rejo-
ny w towarzystwie swego demonicznego sobowtóra Weryhy, przewodnika 
kierującego w ciemne zaułki i kuszącego tymi słowy:

[…] rad jestem, że Pana zapoznam z najgłębszym arrière fond ulicy. Pan zna ulicę jak 
nikt inny. Pan dotarł do pierwszego, może i do drugiego podwórza, ale ulica głębiej jeszcze 
sięga… […] tu każdy dom jest jednym mistrzowsko zbudowanym labiryntem, jeśli tu ktoś 
obcy i nieupoważniony wejdzie, to już z takiego domu nie wyjdzie […]. Tu się nie odważy 
zastukać żaden policjant: przez wąziutkie korytarzyki trudno się przepchać jednej osobie, 
a więc gremialnych obław robić nie można – przytem nie wiadomo, czy za lada krokiem 
posadzka się nie rozstąpi – ha, ha, ha! Śmiał się cicho dzikim szyderstwem – są tu takie pu-
łapki, o jakich żadnemu Sherlockowi się nie śniło, nawet temu, którego się w amerykańskich 
kinematografach widuje. (K 131–132)

Ulice, o których mówi Weryho, nie są dostępne oczom wszystkich i nie 
można odnaleźć ich na planie miasta, ponieważ żaden plan ich nie obejmuje. 
One ukryte są pod powierzchnią, wymagają kluczenia i zapuszczania się 
w miejskie zakamarki (dlatego Weryho tłumaczy: „troszkę pobłądziliśmy, ale 
niezadługo dojdziemy do celu”; K 133–134), czekają na wybranych – goto-
wych do konfrontacji z własnym wnętrzem, nie lękających się mrocznej i re-
wolucyjnej strony ulicy. Słysząc, iż „tu tworzyły się spiski wywracające trony, 
tu kiełkowały myśli rozsadzające podwaliny państw”, Gasztowt natychmiast 
dostrzega „wysokie, czarne warownie o małych, wąziutkich oknach, […] 
w których właściwie winne były znajdować się paszcze armatek” (K 132). 
Jego wyobraźnia otwiera się na labirynt. Otwiera się na sedno ulicy.

Labirynt jako symbol podświadomości, odnajdywania duchowego 
centrum, niepoznanych aspektów psychiki, był oczywiście motywem lite-
raturze młodopolskiej dobrze znanym34� W Krzyku jednak wyjątkowo silnie 
łączy się on z pragnieniem wtajemniczenia, którego znakiem jest otwartość 
Gasztowta na spluralizowane doświadczenie miejskie:

– stąpał po wyboistym bruku, którego ostre kamienie boleśnie mu dokuczały, gdyby 
po głębokim, miękkim dywanie, a wrzask, krzyk, śmiech, przekleństwa, które raz po raz 
z piwnic i suteren go dochodziły, wydały mu się rozkoszną przygrywką do śmiertelnych 
a chwały pełnych bojów […]. (K 98)

Całą wielkomiejską przestrzeń, ale także każdą pojedynczą ulicę, 
a nawet poszczególne budynki, w nowatorski sposób interpretuje bohater 
w kategoriach palimpsestu oraz zaszyfrowanego komunikatu35. Miasto 

34 Zob. ważne rozpoznania M. Podrazy-Kwiatkowskiej w książce Symbolizm i symbolika 
w poezji Młodej Polski, Kraków 2001, zwł. s. 167–184.

35 Badacze współczesnych powieści miejskich uważają, że każde miasto daje się czy-
tać jak tekst – zob. m.in. H. Wirth-Nesher, City Codes. Reading the Modern Urban Novel, 
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jawi mu się – jak nieco później cytowanemu już Hesselowi36 – jako ro-
dzaj pisma, lektury znakowej, której odczytanie wymaga złamania kodu. 
A jest to zadanie niełatwe, może nawet niemożliwe, o czym uprzedza We-
ryho: „– wątpię nawet, czyby Edgar Poe do niego klucz znalazł” (K 136). 
W toku powieści te słowa się potwierdzą – znalezienie drogi do wyjścia 
z labiryntu nie może się udać, ponieważ modernistyczna matnia nie ma 
granic. Mury, stanowiące niegdyś stabilną ramę nawet najbardziej zawiłej 
konstrukcyjnie budowli starożytnej, rozmyły się w systemie płynnych 
przejść (pasaży), z których żadne nie jest otwarte dla każdego i raz na za-
wsze. Błądzenie w plątaninie miejskich i mentalnych zaułków przerwać 
może dopiero śmierć.

W poszukiwaniu porządku topografii,  
czyli o placach i pomnikach

Postrzeganie miasta jako konstrukcji skazującej podmiot na błądze-
nie rodzi w bohaterach prozy Przybyszewskiego potrzebę wypoczęcia 
od chaosu ulic w miejscach bardziej przestronnych, otwartych, mogących 
choć w przybliżeniu pełnić rolę ekwiwalentu brakującego centrum (cen-
trum labiryntu, ale też centrum miasta, którego rola i strategiczna ważność 
na skutek przeobrażeń struktur urbanistycznych zaczęła w drugiej połowie 
XIX w. zanikać), ponieważ „miasto bez centrum jest skandalem, koszmar-
nym snem”37. W swoich wędrówkach rozglądają się więc za placami, które 
stają się tyleż topograficznym punktem odniesienia, co obszarem schro-
nienia, jako że na przełomie XIX i XX stulecia plac niemal pozbawiony był 
już życia i w niczym nie przypominał greckiej agory38. Z chwili spoczynku 
na ławce w przestrzeni placu korzysta nawet fanatyk ulicy – Gasztowt. 
To dla niego okazja do wyciszenia i spotęgowania koncentracji na „ja”.

[…] to bezustanne kręcenie się wkoło tak dalece go nie nużyło, chociaż, co prawda, 
chciałby jednak spocząć. […]

Cambridge 1996; J. Gutorow, Palimpsest czy szyfr? O przedstawieniach (po)nowoczesnego 
miasta amerykańskiego, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, 
I. Jokiel, Opole 2005, s. 147–155.

36 Czytanie tekstu miasta wiąże się u Hessela z czytaniem śladów przeszłości – własnej 
i miejsca.

37 T. Sławek, Akro/nekro/polis…, s. 17.
38 Zob. A. Kuczyńska, Agora nasza powszednia, [w:] Pisanie miasta…, s. 159–169 oraz 

B. Frydryczak, Okiem przechodnia: ulica jako przestrzeń estetyczna, [w:] Formy estetyzacji 
przestrzeni publicznej, red. J.S. Wojciechowski, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998, 
s. 103–104.
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Wydostał się wreszcie na mały placyk, całkiem pusty, dość gęsto zadrzewiony: krzyżo-
wało się tu mnóstwo uliczek, co mu chwilę było nieprzyjemnym, bo widocznie był to węzeł 
całego ruchu okolicznego, ale gdy przez długą chwilę nic tej samotni nie naruszyło i wresz-
cie znalazł upragnioną ławeczkę, był wielce zadowolony. (K 52–53)

Takie mikrocentrum jest jedynym dostępnym potwierdzeniem porząd-
ku topografii, a więc i rzeczywistości; na placu nie sposób się zgubić, zatem 
najłatwiej ustalić z jego poziomu kurs dalszej wędrówki – tej faktycznej, 
ale i metaforycznej, duchowej. Posiada on przy tym – m.in. właśnie dzięki 
swej funkcji wyznaczania kierunków – charakter sakralny, otwiera na kon-
templację39. Toteż Gasztowt, jak pisze Przybyszewski w stylizacji biblijnej, 
zamierza w tym publicznym miejscu odmówić psalm pokutny poświęcony 
trudom życia artysty, uprawomocniony zbliżającym się wieczorem – sto-
sowną porą na modlitwę (K 53).

Z tej samej potrzeby izolacji bohaterowie, którym przeszkadza „przy-
kry rozgwar jarmarczny” (Sz III, 40), chętnie wybierają – także nocą – skwe-
ry i parki (np. o Czerkaskim: „Siadł teraz w głębi rozległego skweru: tu już 
chyba nikt mu przeszkadzać nie będzie” – Sz III, 39). Jednak plac w odróż-
nieniu od nich nosi pamięć chlubnej przeszłości własnej i miasta w postaci 
zabytkowej architektury i starannego układu przestrzennego, w którym 
istotne znaczenie przypada pomnikom jako znakom dziejów minionych 
współtworzących historię i topografię miast współczesnych, palimpsesto-
wo uwikłanych m.in. w relację dawne–obecne. Owej czasoprzestrzennej 
interferencji minionego i aktualnego we frapujący sposób doświadcza Jan 
Krywło podziwiający z oddalenia nocną scenerię bezimiennego miasteczka 
południowych Niemiec. Blask księżyca uwypukla bryły gotyckich świątyń, 
spichlerzy, wież obronnych i bram miejskich otwierających przed przyby-
szami, jak zauważa narrator, tunele i labirynty ulic. Ale co więcej – zdaje 
się budzić prastare cienie:

[…] po wązkich uliczkach snują się tylko mary rajców w długich czarnych togach 
z szerokimi, białymi kryzami – skromne a strojne mieszczki przepychają się przez wązkie 
portale kościołów gotyckich – wzdłuż wewnętrznych murów kroczy bezgłośnie od jednej 
bramy do drugiej warta miejska, a przy bramach zewnętrznych widma w świecące blachy 
okutych halabardników40�

39 Zob. m.in. M. Eliade, Sacrum – mit – historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Warsza-
wa 1974; tenże, Świat, miasto, dom, [w:] tenże, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, tłum. 
I. Kania, Warszawa 2004, s. 31–48; Centrum [hasło w:] J.E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. 
I. Kania, Kraków 2006, s. 92–93.

40 S. Przybyszewski, Dzieci nędzy, Warszawa 1913, s. 198. Tom drugi powieści – zaty-
tułowany Adam Drzazga – ukazał się w Warszawie w roku 1914. Dalej skrótowa lokalizacja 
cytatów za tymi wydaniami z użyciem skrótu Dn oraz podaniem numeru tomu (cyfry 
rzymskie) i strony (cyfry arabskie).
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Jest w tej zaludnionej marami rzeczywistości niewysłowiony czar. 
Budzą ową wizję tęsknota za średniowiecznym porządkiem urbani-
stycznym i potrzeba zakorzenienia w tradycji jako antidotum na zagu-
bienie w świecie pozbawionym punktów oparcia. Doświadczający jej 
bohater ma wrażenie, że staje się częścią dziejów, których fala przelewa 
się przez niego:

Próżnia poza nim i przed nim jęła się wypełniać nieprzeliczoną mocą niepojętych 
kształtów, a równocześnie spostrzegł się, że nie widzi ich poza sobą, lecz w sobie, a im wię-
cej się silił, by zrozumieć, co jest w nim, a co poza nim, tym więcej zlewały się granice zjawy 
i rzeczywistości: zewnątrz i wewnątrz tworzyło jedną nierozerwalną ciągłość – przeszłość 
i przyszłość sprzęgły się w to jedno, co jego „teraz” stanowiło. (Dn I, 198)

Place, rynki, a także wyimaginowane zamki (do jednego z nich prze-
nosi się w swej wizji Jan Krywło) są symbolem ciągłości i trwałości w prze-
ciwieństwie do dynamicznie zmieniających się ulic, dostosowywanych 
do komfortu codziennego życia mieszkańców i potrzeb komunikacyjnych. 
Bohaterowie Przybyszewskiego oczywiście nie tropią śladów przeszło-
ści, ale fakt, że wyławiają z pejzażu metropolii jej pozostałości, zasługuje 
na uwagę wobec sygnalizowanego wcześniej indyferentnego stosunku 
do materialnego wymiaru przestrzeni. Miejsca związane z historią znaj-
dują się w polu percepcji bohaterów nieporównanie częściej niż obiekty 
współczesne, nawet jeśli ich znaczenie nie podlega głębszej interpretacji, 
jak w przykładach:

Rozejrzał się [mowa o Falku – K.B.]. Znajdował się na placu publicznym, którego nie znał.
Bardzo piękny.
Usiadł na ławce, głowa ciężyła mu trochę, prawdopodobnie wypił za wiele, ale nie 

mógł się uspokoić. (Hs I, 94–95)

O! o! teraz chwilę spocznij! Zrobiłeś porządny kawał drogi.
Ujrzał się [Bielecki – K.B.] na małym placyku, z którego na wszystkie strony rozcho-

dziły się wąskie uliczki.
Na środku stał jakiś skromny pomniczek, ale nie wiedział czyj, kogo ma przedstawiać, 

i nie myślał się nad tym zastanawiać…
Siadł na cokole.
Wprawdzie mógłby się na mokrym śniegu zaziębić, ale do tego futro jego nie dopuści. 

(Mc II, 236)

Wielkim pomnikiem, któremu Przybyszewski poświęca więcej uwagi, 
jest Kraków, gdzie toczy się znaczna część akcji Synów ziemi – „uprzywi-
lejowane miasto narodowych obchodów”41 dające poczucie historycznej 
ciągłości, przechowujące pamięć i tożsamość; miasto-zabytek urzekające, 

41 T. Boy-Żeleński, Znasz-li ten kraj?… Cyganeria krakowska, Wrocław 2004, s. 9.
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ale i przytłaczające ludzi tak wrażliwych „na mowę kamieni” jak autor An-
drogyne42; ostoja emblematów polskości, ale też konserwatyzmu. Czerkaski, 
którego okna wychodzą na Rynek, korzy się przed świętością i dostojeń-
stwem miasta rozjaśnianego pierwszymi spływającymi z nieba promie-
niami słońca:

Z ciemnej pomroki wyłaniały się Sukiennice i szlachetne linie kościoła Mariackiego. 
Jakaś dziwna czystość, odświętna białość Zielonych Świątek zaległa uroczystym, rozmo-
dlonym czarem na Rynku.

Stał przy oknie i patrzył długo na tę jasnofioletową, pełną tajemnego uroku, mszę 
poranną świtu. (Sz I, 31)

Podniosłość chwili nasuwa bohaterowi na myśl inne symbole świec-
kiej i sakralnej potęgi miasta, perły architektury świadczące o duchowym 
i fizycznym pięknie Krakowa. Ale jest to piękno nadwątlone, karłowacie-
jące, naznaczone smutkiem, zamknięte na człowieka, a nawet ilustrują-
ce pesymistyczną wizję ludzkiego losu, który nigdy nie znajdzie finału 
u wrót Edenu:

Obiegł myślą całe miasto. Smutny a wyniosły Wawel, taki w sobie skupiony, hardy 
i ponury, jak człowiek, w którym się całe życie załamało. Wkulony w siebie, cichy i do ziemi 
przykucnięty kościół św. Krzyża. Taki cichy, a taki wmyślony w swoje błogie szczęście – ten 
cudowny kościół, ta „Victoria regia” kościołów […]. I kościół św. Katarzyny, rozpostarty 
na ziemi, gdyby dąb, strasznym huraganem wraz z korzeniami z ziemi wyrwany. I kościół 
Bożego Ciała, jak jedna twarda, nieubłagana brama raju, przed którą, zda się, stoi Anioł 
z mieczem płomiennym. (Sz I, 31)

Czerkaski próbuje ustalić źródło tej martwoty. I znajduje je w opano-
wującej miasto symbolicznej malarii:

Obiegł duszą dookoła to białe miasto, tę skarbnicę wspaniałej królewskiej przeszłości. 
Teraz się tu rozpanoszyli kramarze i profesorzy, i ukryta, tchórzliwa rozpusta, i głupia 
hipokryzja – a wokół płynęła Wisła, leniwo, powoli – bo ma czas, ma czas! – płynęła i ziała 
zarazą malarii na to wspaniałe miasto. (Sz I, 31)

Boy-Żeleński zastanawiał się później, czy owa zastosowana przez Przy-
byszewskiego chorobowa metafora mogła mieć podstawy sanitarne, moż-
liwe przecież do wyartykułowania przez słuchacza kursu medycyny. Nie 
znajdując, co oczywiste, odpowiedzi, potwierdzał intuicje starszego kolegi: 
„To pewne, że w Krakowie był jakiś organiczny smutek, jakaś, można by 

42 Tamże, s. 18. Boy wspomina, jak to Przybyszewski oburzał się na zeszpecanie „jego 
cudnego średniowiecznego Krakowa”, gdy przez miasto przeciągano druty niezbędne 
do uruchomienia tramwaju elektrycznego (tamże, s. 13).
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rzec, infekcja smutku. Czy tu działały czynniki psychiczne, czy warunki 
materialne, czy w istocie jest coś w klimacie?”43�

Czerkaski ogląda Kraków myślą – jakby próbował patrzeć nań z lotu 
ptaka, ogarnąć je kompleksowo i zbudować jego filozoficzną interpretację, 
będąc jednak fizycznie i duchowo ponad nim. Perspektywę przechodnia 
zastępuje perspektywą panoramiczną, gwarantującą ogląd całości, lecz bu-
dującą dystans44. Żartobliwie powiedzieć można, że jest w nim coś ze struk-
turalisty; Barthes pisał przecież, że spoglądanie z wysoka jest scalaniem 
miasta, pozwoleniem, by narodziło się na nowo45. Perspektywa konkretu 
ulicy pozostaje bohaterowi obca. O kramarzach zamieniających Stare Mia-
sto w jarmark potrafi rozmyślać, ale nie potrafi stanąć obok nich, by ich 
obserwować jako rzeczywistych ludzi. Narrator zauważa jedynie ogólni-
kowo, przerywając tok rozmyślań Czerkaskiego: „Na rynek zajechało kilka 
fur gospodarzy z okolicznych wsi. Z półkoszków i furmanek poczęły ko-
biety wyjmować konewki z mlekiem, osełki i faseczki masła…” (Sz I, 39).

W codziennym polu widzenia bohatera pojawia się jeszcze jeden szcze-
gół krakowskiego rynku: stojący naprzeciwko wylotu ulicy Siennej, wyko-
nany według projektu Teodora Rygiera i odsłonięty w czerwcu 1898 roku 
pomnik Adama Mickiewicza – obiekt, któremu młodopolscy twórcy niemal 
zgodnie odmawiali wartości artystycznej46. Jego krytyka przeprowadzona 
w Synach ziemi47 staje się pretekstem do pełnych goryczy uwag o kształcie 
sztuki i miejscu artysty. Bohaterom powieści figura wieszcza przywodzi bo-
wiem na myśl tragiczną postać Antoniego Kurzawy, którego projekt prze-
padł w krakowskim konkursie na pomnik i który na początku 1890 roku 
na wystawie w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych roz-
trzaskał własną rzeźbę Mickiewicz budzący geniusza poezji, ponieważ komisja 
przyznała dziełu dopiero trzecią nagrodę; wkrótce potem rzeźbiarz stra-
cił równowagę psychiczną, a ostatecznie kilka lat później zakończył żywot 
w przytułku dla ubogich. Losy Kurzawy służą w utworze Przybyszewskiego 

43 Tamże, s. 5. Obrazowi Krakowa w powieści Synowie ziemi poświęcił nieco uwagi M. Jan-
kowiak w pracy Funkcja mitu w prozie Przybyszewskiego i Berenta, [w:] Problemy literatury 
polskiej lat 1890–1939, seria I, red. H. Kirchner i Z. Żabicki, Wrocław 1972, s. 258–263.

44 Korzystam tu z rozróżnienia dokonanego przez E. Rybicką w podrozdziale Zmiana per-
spektywy: od panoramy do przechadzki, dz. cyt., s. 109–148.

45 Zob. R. Barthes, The Eiffel Tower, [w:] tenże, Selected Writings, red. S. Sontag, London 1989, 
s. 241–244. Za: P. Cembrzyńska, Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego 
dekonstrukcja, Kraków 2012, s. 6–7.

46 Przez prasę przetoczyła się fala krytyki i polemik. Boy wspominał: „[…] kiedy go odsłonio-
no, och, jakiż okazał się mizerny i śmieszny ten pomniczek pomiędzy wieżami Mariackimi 
a zwałem Sukiennic, na tle architektury Rynku” (T. Boy-Żeleński, dz. cyt., s. 17).

47 Bohaterowie narzekają: „[…] teraz na rynku, na tym najpiękniejszym rynku w całym 
świecie, stoi pomnik – ohyda, hańba, świństwo…”, „bezczeszczący imię Mickiewicza” 
– Sz I, 56, 63.
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egzemplifikacji nieuniknionego przeznaczenia młodopolskiego artysty, któ-
remu pozostaje cierpieć głód i zapadać na suchoty, odurzać się alkoholem 
lub prostytuować tworzeniem dla zarobku. Zgodnie z legendą artiste maudit, 
talent nie może zostać rozpoznany i doceniony, zatem predestynuje do oso-
bistej klęski („A Kurzawa umarł z głodu, bo miał talent, tylko dlatego że miał 
talent” – Sz I, 56). Notabene, w interpretacji Korfiniego w II części powieści 
postać Mickiewicza staje się symbolem rezygnacji z ułudy słowa na rzecz 
czynu, który to dopiero nadaje człowiekowi rangę deus artifex�

Przechodnie na ulicy,  
czyli o fantazmatach i dwunożnym robactwie

Ulice to jednak nie tylko przestrzeń, ale i ludzie – a ci w obszarze mo-
dernistycznych aglomeracji tracą na ogół jednostkowość i stają się cząstką 
masy. Kontakt z przechodniem zostaje zastąpiony u schyłku XIX wieku 
doświadczaniem wielkomiejskiego tłumu, którym bohaterowie Przyby-
szewskiego, w przeciwieństwie do podmiotu Paryskiego splinu, nie potrafią 
się rozkoszować. Obcowanie z ludzkim mrowiem niesie ryzyko rozpły-
nięcia się w zbiorowości, zatraty tożsamości, depersonalizacji, któremu 
wyczuleni na punkcie „ja” protagoniści omawianej prozy usiłują zapobiec 
poprzez dystans wobec innych i exodus ku własnemu wnętrzu. Na ulicy, 
sprzyjającej przecież przeglądaniu się w innych i ujmowaniu siebie we 
wspólnotowej kategorii „my”, pozostają światem sami dla siebie. Dlatego 
bohaterowie wybierają uliczki boczne, wąskie, wolne od tłoku lub opu-
stoszałe, a więc nierozpraszające myśli. Ale i w ludzkiej ciżbie potrafią 
się wyalienować, wyłączyć zmysły zapewniające kontakt ze światem ze-
wnętrznym, co nie jest dowodem ponadnaturalnych zdolności, lecz oznaką 
choroby. W Synach ziemi narrator tak opowiada o pozostającym w twórczej 
niemocy Czerkaskim idącym przez Planty:

Szedł, jak we śnie pogrążony.
Ludzie przesuwali się obok niego jak czarne sylwetki. Nie słyszał gwaru ani śmiechu. 

Raz po raz ktoś go potrącił, ale on nie zważał na to.
Lęk go zdjął, bo nie słyszał odgłosu kroków. (Sz I, 42)

Bohaterowi zaczyna się zdawać, że otaczająca go olbrzymia cisza 
i pustka przypomina milczące przerażenie oczekujących na sąd ostateczny, 
lecz zaraz weryfikuje swoją opinię o przemierzających Planty krakowia-
nach: „ale nie! przecież się śmiali, chociaż śmiechu nie słyszał, przecież 
rozmawiali, mieli miny obojętne i wcale nie smutne…” (Sz I, 43). Pogrą-
żenie w sprawach „ja” zmusza bohaterów do podświadomego szukania 
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w mijanych ludziach analogii z własnym losem. Interesujący i zabawny 
przykład owego przymusu porównywania znajdujemy w Homo sapiens, 
gdy odrzucony przez Izę Mikita – wracając do swej pracowni – spostrzega 
na ulicy młodego mężczyznę i na podstawie jednej tylko przesłanki ze zło-
ścią zaczyna podejrzewać go o powrót ze schadzki:

Mikita przyglądał mu się już od pewnego czasu.
Szedł zapewne od dziewczyny, chciał mieć małą nogę i kupił sobie za ciasne buty. 

A teraz co chwilę zatrzymywał się i udawał, że patrzy w okna wystawowe.
[…] Nagle wściekłość ogarnęła Mikitę na tego głupiego młokosa. Z surowym wyrazem 

twarzy przystąpił do niego.
– Masz pewnie potężne nagniotki, młody człowieku?
Młody człowiek spojrzał na niego zdumiony, potem rozgniewał się, sczerwieniał 

z gniewu.
Mikita zatrwożył się.
– To już jest bezwstydna bezczelność! – krzyczał młody człowiek.
Mikita cofał się zalękniony. […]
Oddalił się szybko. (Hs I, 173–174)

Mimo iż sam sprowokował wybuch nieznajomego, Mikita czuje, że do-
znał od niego krzywdy, a rozchwianie emocjonalne skutkuje generalizacją 
opinii na temat rodzaju ludzkiego, który zostaje obarczony przez bohatera 
winą za rodzące się w nim samym samobójcze zamiary:

Jacy ci ludzie niedobrzy – krzyczą na mnie, dręczą i zamęczają na śmierć.
Czuł, że łzy spływają mu po policzkach. (Hs I, 174)

Lęki, fobie i kompleksy podmiotu rzutują na ogląd przechodniów, 
tak jak i całej ulicy, która zdaje się otumaniać, zwodzić, podsuwać kłam-
liwe obrazy, będące w istocie konglomeratem faktu i złudzenia nadwy-
rężonego umysłu. I tak Czerkaski przypomina sobie na przykład, jak 
to po kilku godzinach błądzenia ulicami San Francisco ujrzał kobietę, 
którą natychmiast utożsamił z pozostawioną w kraju ukochaną Hanką, 
a która po chwili upojenia odsłoniła przed nim twarz prostytutki prze-
żartą toczniem (Sz I, 89–90). Nacisk na psychologizm sprawia, że ulica 
u Przybyszewskiego w przeważającej części jest zaludniona fantazmata-
mi, z których najdoskonalszymi są kreacje sobowtórowe będące materiali-
zacją rozbitej jaźni bohatera, a pojawiające się w przestrzeni miejskiej jako 
budzący niepewność i strach obcy (De profundis, Krzyk). Bo inni traktowa-
ni są w tej prozie z niechęcią i wrogością, wynikającą z wielorakich po-
wodów: wspomnianej już potrzeby ocalenia własnej odrębności, typowej 
dla wielkomiejskiej mentalności rezerwy pozwalającej uniknąć nadmiaru 
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bodźców48, poczucia wyższości jednostki wybitnej (artysty) nad tłumem, 
ale przede wszystkim z przekonania, że mijanemu człowiekowi brakuje 
człowieczeństwa, że reprezentuje on całą ohydę egzystencji. Wyrazem 
tego ostatniego mniemania jest przerażająco-groteskowa transformacja, 
jakiej podlegają ludzie obserwowani przez Czerkaskiego na Plantach:

Ocknął się i rozejrzał ciekawie, jakby przedtem ludzi nie był widział.
I uczuł dziką nienawiść i wstręt. Twarze poczęły przybierać jakieś ohydne, potworne 

kształty, ciała kurczyć się, naginać w kabłąk, garbiły się, to znowu rosły lub malały – usta 
wydłużały się w dzióby gryfów, chciwych jastrzębi, to znowu w ryje lub pyski ośle, końskie, 
wielbłądzie – dusze poczęły się obnażać, odsłaniać swą potworną nagość: zdrada, obłuda, 
zazdrość, chciwość rozpanoszyły się pod czarnym sklepieniem wspaniałych drzew… Czuł 
się otoczony zgrają tych potworów wrogich, nienawistnych, gotowych w każdej chwili rzu-
cić się na niego, oplwać, obrzucić śmieciami, zmieszać z błotem i kałem – ranić kamieniami 
– zdradzić – oszukać – – (Sz I, 43)

Pojawiający się na ulicach mieszkańcy budzą odrazę i obrzydzenie; ko-
jarzą się bohaterom z insektami, co w naturalny sposób eksponuje i urucha-
mia pejoratywne oceny. To „dwunożne niechlujne robactwo”, które „pełza” 
i „roi się” (Mc I, 33), zatem Bielecki „aby obronić się przed tymi wszami, 
czyli ludźmi, skręcił w boczną i pustą ulicę” (Mc II, 17). Wystarczy przeana-
lizować przypadkowe kontakty protagonistów z mijanymi na ulicy ludźmi, 
by odnaleźć źródła tej silnie deprecjonującej metafory. Otóż bohaterowie 
w swych miejskich peregrynacjach natykają się wyłącznie na jednostki po-
grążone w moralnej i egzystencjalnej nędzy. Najczęściej na prostytutki, któ-
re bezpardonowo zaczepiają ich na ulicy czy wsiadają za nimi do dorożek. 
Ale też na innych przedstawicieli półświatka – alfonsów, rzezimieszków, 
różnego autoramentu łachmytów, pijaków, żebraków, zabójców i samobój-
ców, jakby wyjętych z naturalistycznej rekwizytorni, egzemplifikujących 
jednak ważkie rozpoznania natury filozoficznej49. Częścią tego marginesu 
społecznego są także dzieci; tkwiące w nich zalążki zła i zepsucia sonduje 
i pobudza manipulacją „mocny człowiek”, którego bawi wizja buntu, jaki 
wzniecą w przyszłości jednostki społecznie upośledzone:

Skręcił znowu w główną ulicę. Na samym rogu stał wielki magazyn zabawek, 
a okno wystawowe, jak plaster miodu przez pszczoły, oblepione dziećmi: całą tą nędzą, 
spłodzoną w norach piwnic podmiejskich, wychowaną na śmietnikach niechlujnych 

48 Simmel konstatował: „Gdyby ustawiczne zewnętrzne obcowanie z wielką liczbą ludzi 
miało wywoływać za każdym razem silną reakcję wewnętrzną […] – jednostka uległaby 
wewnętrznemu rozbiciu i dewastacji psychicznej. […] wewnętrzną stroną tej zewnętrznej 
rezerwy jest nie tylko obojętność, ale – częściej niż to sobie uświadamiamy – lekkie uprze-
dzenie, wzajemna obcość i niechęć, która w momencie bliższego zetknięcia, niezależnie 
od jego przyczyn, może zmienić się w nienawiść i walkę” (G. Simmel, dz. cyt., s. 123).

49 Por. uwagi I. Maciejewskiej, dz. cyt., s. 221.
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podwórz, a wywabioną teraz pragnieniem, by choć z dala, przez szyby, ujrzeć te cuda 
wyśnionego a niedostępnego raju.

Bielecki przystanął i z cichym uśmiechem jął się dzieciom przypatrywać.
Ten jeden z tą ponurą gębą i zaciśniętymi pięściami: przyszły nożownik, mściciel 

krzywd – ha, ha – doskonały! Ten drugi, jak chytrze jego małe ślipki latają od jednego 
do drugiego przedmiotu: zawodowy złodziej kieszonkowy. Tamten znowu, z pogardliwie 
wysuniętą wargą a chciwie jarzącymi się oczyma: urodzony zbrodniarz. Ale największą 
radość sprawiały mu dziewczynki: widział całą ich przyszłość: zawłóczone do domów roz-
pusty w Buenos Aires – daleko – daleko – rozrzewniająco daleko, potem gnijące w szpitalu. 
Tamte znowu w błocie i śniegu wyczekujące zbawiciela, tłuczone przez pijanych mężów, 
maltretowane przez rozbestwionych alfonsów.

Dusza jego radowała się niedaleką a tak wspaniałą przyszłością mścicieli krzywd spo-
łecznych […]. (Mc II, 21–22)

A gdy rozzłoszczony subiekt pragnie rozgonić dziecięcą hałastrę, spo-
dziewając się kradzieży, Bielecki zostawia dwadzieścia rubli na upatrzone 
przez maluchy zabawki, myśląc o dziewczynce, która podeszła do nie-
go jako pierwsza: „Ty najrychlej pójdziesz na dno” (Mc II, 23). Pragnienie 
przerwania pasma nędzy uzasadniałoby repetycję rzezi niewiniątek, któ-
rej miłosierny wydźwięk kilkakrotnie bywa u Przybyszewskiego akcen-
towany: „Dzieci nędzy […] trzeba od razu niszczyć… Herod był wielkim 
dobroczyńcą ludzkości, kiedy kazał wyniszczyć pierworodny płód. Rzeź 
betlejemska to jeden z najwięcej dobroczynnych czynów, jakie ludzkie ple-
mię doświadczyło” (Dn I, 229).

Degeneracja i degrengolada to cecha ludzkich skupisk. Pod tym wzglę-
dem wszystkie są do siebie podobne – przeżarte ubóstwem i rozpustą, 
naznaczone zbrodnią i zdradą, zdominowane przez cynizm, nietolerancję, 
głupotę i fałsz, tonące w obłędzie lub pijaństwie, emanujące melancholią 
i nieszczęściem. To właśnie Przybyszewski miał na myśli, mówiąc o epi-
demii malarii oraz wszechobecności nędzy, którą wzorem symbolistów 
zapisywał często wielką literą dla odróżnienia od zwykłego niedostatku. 
Malaria i nędza nie mają w jego twórczości konkretnych desygnatów; 
to metafory konotujące sensy zbliżone do tych, jakie ewokuje znany z Krzy-
ku obraz przylepionego do kuli ziemskiej i niepodzielnie władającego nią 
gigantycznego stonoga, wyrażającego potworność życia, „wszechwładzę 
ulicy, jej nędzy, głodu, niechlujstwa, bezwstydu, zbrodni” (K 160).

Wszędzie malarja! Malarja we krwi i tkankach wynędzniałego żebractwa i żydostwa, 
malarja w mózgu i nerwach tych niezdolnych do życia neurasteników […], malarja w ser-
cach obłudnego, rozpustnego mieszczaństwa, o małej a niechlujnej duszy.

[…] Widział ją w białkach oczu profesora, co z całym spokojem rozwijał tezę, kto 
ciągnie świnię na targ, powróz czy człowiek? Widział ją na pergaminowej skórze księdza, 
który był współtowarzyszem i współwinowajcą jakiegoś hrabiego, oskarżonego o nieczystą 
zbrodnię – malarja niszczyła całe pokolenie wykolejonych i wydziedziczonych, którzy, by 
żyć, dawali się używać w pokątnej prasie do najwstrętniejszych brudów. (Sz I, 32)
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Każdy zainfekowany jest malarią; i każdy – jak przypomina w powie-
ściowej dylogii Gustaw Krywło – jest dzieckiem nędzy. To znaczy, że każ-
dy błądzi, popełnia zło, cierpi. Każdy, a zatem także konstatujący owe 
prawdy bohater. Każdy, a więc i wyniesiony ponad przeciętność masy 
modernistyczny artysta, jak Jan Czerkaski, świadom, iż także jemu „jad 
choroby poprzegryzał duszę”, niszcząc najpiękniejsze porywy rodzące się 
w sercu-relikwiarzu (Sz I, 32)50, albo Gasztowt w panice uciekający przed 
wizją stonoga wdzierającego się w poszukiwaniu ofiary nawet do wnę-
trza budynków. Dlatego też stosunek do metafizycznej nędzy i napiętno-
wanych nią ludzi, z którymi podmiot styka się w przestrzeni publicznej, 
pozostaje w twórczości Przybyszewskiego ambiwalentny. Najczęściej nosi 
znamiona awersji, ale bywa także podszyty litością (przede wszystkim 
w Dzieciach nędzy, gdzie Jan pod wpływem współczucia zabiera do pary-
skiej restauracji żebraka, a Gustaw głosi ideę powszechnego dostąpienia 
raju, jako że „świętą jest wszelaka nędza” – Dn I, 20) i fascynacją (zwłaszcza 
w Krzyku). Szczególnego odcienia nabiera w przypadku artystów, dla któ-
rych – jak wcześniej pokazywał Berent w Próchnie – tłum jest tyleż obiek-
tem pogardy, co najwyższego pożądania. Pragnienie izolacji od ludzkie-
go robactwa walczy w nich z potrzebą gwaru, który pozwala „oszołomić 
to biedne, rozszalałe serce” (Sz I, 50), będąc znakiem życia i jego twórczej 
nieprzewidywalności51. Lektura powieści Przybyszewskiego nie pozosta-
wia przy tym złudzeń co do tego, że artyści to ludzie ulicy. Stwierdzenie 
powyższe nie dotyczy wyłącznie Gasztowta, który bezpośrednio na ulicach 
szuka inspiracji dla swego płótna. Nie jest też bynajmniej zwykłą konsta-
tacją faktu zmian w życiu literackim, które fin de siècle przeniósł z salonów 
i prywatnych gabinetów do kawiarń i tyngli. Otóż środowisko artystyczne 
podlega temu samemu dyktatowi nędzy co ulica (najjaskrawiej, bo w spo-
sób skumulowany, nędza obnaża swe oblicze właśnie na miejskim bruku, 
w ulicznych załomach i zakrętach przestrzeni wspólnej) – jest pełne zawi-
ści, intryg i zbrodni, a przede wszystkim głęboko nieszczęśliwe. Artyści 
należą do ulicy na równi z żebrakami i łotrami. To „niesforna hałastra”, 
której towarzystwo może „odsunąć ludzi wpływowych, rajców miejskich, 
zamknąć […] drzwi do domów porządnych” (Mc I, 198). Wbrew poglądom 

50 Czerkaski uświadamia sobie nawet, że sam potęguje nędzę, przyczyniając się do spotwor-
nienia świata: „Kłamałem, zdradzałem, oszukiwałem, podchodziłem podstępnie ludzi ci-
chego serca, bawiłem się czystymi gołębicami, by im potem szyjki ukręcać, byłem okrutny, 
rozciągałem dusze ludzkie na strasznych torturach […]. Przed oczyma przesunęło mu się 
całe życie, brudne, ciężkie życie, pełne wstrętnych zabiegów za groszem, podstępnej prze-
biegłości, by ludzi ujarzmić, zbrodniczych łotrostw, by żądze zaspokoić…” (Sz I, 44, 49).

51 Gasztowt – czując konieczność wyjścia na ulicę – „zatęsknił, by się wmieszać w ten tłum, 
dać się fali ponieść, dokąd go ponieść zechce, i tam spocząć, gdzie go na jakiś brzeg wy-
rzuci” (K 91).
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manifestowanym przez Przybyszewskiego w artykułach programowych 
ogłoszonych w 1899 roku na łamach „Życia”, ludzie sztuki współtworzą 
w jego powieściach społeczny margines, poszerzają grono „bezdomnych” 
– jak określa bohemę jeden z jej członków podczas obchodzonej w knajpie 
wigilii (Mc II, 25). Kawiarnia funkcjonuje w prozie młodopolskiego archi-
cygana jako pars pro toto ulicy, która staje się z kolei obrazowym ekwiwa-
lentem egzystencjalnej nędzy ogarniającej całość rzeczywistości. Tę pojęcio-
wą zależność znakomicie oddaje reakcja Gasztowta na brawa, jakimi goście 
kawiarni nagradzają jego wirtuozerską grę na skrzypcach:

Grzmot oklasków rozległ się po kawiarni, że aż szyby się zatrzęsły: Ulica oklaskiwała 
jego wariacki odruch równie silnie jak jego grę. Ulica ma bogatą i hojną duszę, ulica jest 
wspaniałą i wielkopańską w swej nędzy i ulica sama ma dziwnie delikatne poczucie tego, 
co jedynie jest dobre i złe i nieomylny instynkt, którym umie odróżnić plewy od ziarna […]. 
(K 118)

Na pewno antyurbanizm?  
O ulicy jako infernum życia i o Niebieskiej Jerozolimie

Zaproponowana przez Przybyszewskiego wizja rzeczywistości ma 
wymiar infernalny. Kilkakrotnie explicite przywołuje autor obraz szata-
na obejmującego miasto we władanie. Siły zła dominują między innymi 
w Krakowie:

Szatan okrążał to miasto.
Przyjaciel przyjacielowi podstawiał nogę, zdradzał jego tajemnice, grzebał mu w du-

szy nieczystą ręką. Żony oddawały się rozpuście w pokojach studentów i dziennikarzy; 
fałsz, przedajność, obłuda i najstraszniejsza ze wszystkich zbrodni, głupota, rozbiły tu swe 
świątynie. (Sz I, 32–33)

Eksplorowana przez Przybyszewskiego mroczna strona egzystencji 
zanurzonych przede wszystkim w budzących niepokój i poczucie zagu-
bienia realiach miejskich doprowadziła wielu badaczy do tezy o antyurba-
nistycznym nastawieniu pisarza52. Interpretacja taka pozwalała dostarczyć 

52 Takie interpretacje proponowali m.in.: M. Jankowiak, dz. cyt., s. 253–289; I. Maciejewska, 
dz. cyt., s. 221 i in.; M. Popiel, Metamorfozy Piekła. O retoryce antycywilizacyjnej w powie-
ści młdopolskiej, [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995, 
s. 349–357; T. Sobieraj, Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecz-
nej, Poznań 2004, s. 243–244; W. Gutowski, Artysta – więzień urbanistycznych fantazmatów. 
O Krzyku Stanisława Przybyszewskiego, [w:] tenże, Konstelacja Przybyszewskiego, Toruń 
2008, s. 95–105. Szczególnie nieuprawniona wydaje się próba poszukiwania znaczeń an-
tycywilizacyjnych w wykreowanym przez Przybyszewskiego obrazie Krakowa, który 
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egzemplów wspierających modernistyczny mit miasta-potwora destru-
ującego tożsamość jednostki i więzi społeczne, pozbawionego walorów 
estetycznych i wartości etycznych, stała się więc wygodnym sądem obie-
gowym koncentrującym wyobrażenia mal du siècle. Uważna lektura pro-
zatorskiego dorobku Przybyszewskiego zmusza jednak do wysunięcia 
zastrzeżeń wobec tych uproszczonych odczytań. Chociaż bowiem poja-
wiają się w twórczości autora Śniegu tkliwo-nastrojowe wzmianki o wsi 
kujawskiej, w której w pierwszej chwili upatrywać można „raju utracone-
go” aksjologicznie górującego nad przestrzenią miast, szybko okazuje się, 
iż wielkopolska ziemia to także obszar smutku, bólu, rozpaczliwej zadumy 
i melancholii, a nędza rozlewa się i na prowincjach, zbierając żniwo w zie-
miańskich dworach i chłopskich chatach, czego dowodem losy licznych 
– w tym pozamałżeńskich – potomków starego Krywły w dylogii Dzie-
ci nędzy. Cierpienie, zło i duchowa degrengolada to esencja życia, a nie 
negatywne fluidy miasta. Szatan, który pod postacią chimery przysiadł 
na balustradzie katedry Notre Dame, ogarnia spojrzeniem nie tylko ulice 
w dole, lecz cały świat:

[…] wpatrzył się [Jan Krywło – K.B.] w mamutowe, przedpotopowe kształty „Notre-
Dame”, a na jednym rogu balustrady, tuż przed fasadą, ujrzał w blasku księżyca ulubioną 
swoją Chimerę: Szatana, który podparł obydwoma rękoma swoją twarz i na cały Paryż, 
n a  ś w i a t  i  ż y c i e  c a ł e  w y c i ą g n ą ł  o z ó r.

Taka przepaść pogardy n a d  n ę d z ą  i  t c h ó r z o s t w e m  ż y c i a, taka otchłań, 
ziejąca kpiną i szyderstwem nad głupimi usiłowaniami ludzi, taka przepotężna wzgarda 
dla ich radosnych uniesień i ich marnych upadków: och, jakże to wszystko małe, niskie, już 
nie małomieszczańskie, ale brudne i plugawe!

Czemuż ten Szatan więcej jeszcze, z większą pogardą nie wyciągnął języka n a  c a ł ą 
o h y d ę  ż y c i a! (Dn II, 227; podkr. K.B.)

Zwierzchnictwo szatana obejmuje nie tylko mieszczan, lecz – jak za-
uważają bohaterowie drugiej napisanej po niemiecku powieści Przyby-
szewskiego – każdego człowieka z nieczystym sumieniem, a także powo-
dowanego rozpaczą, ogarniętego zwątpieniem, pozostającego w trwodze, 
skrzywdzonego. Konkluzja może być tylko jedna: „wszyscy jesteśmy dzieć-
mi Szatana. […] I jest w tym wiele słusznego, że życie jest królestwem 

na przełomie XIX i XX wieku był miastem małym, właściwie prowincjonalnym, o czym 
zaświadcza choćby Boy w swych wspomnieniach (na początku lat dziewięćdziesiątych 
Kraków liczył zaledwie 73 tys. mieszkańców, podczas gdy w Paryżu już w czasach prze-
budowy Haussmanna było ich ponad milion). Podobnie odbierała Kraków Dagny Juel, 
która w liście z 17 listopada 1898 r. do berlińskiej przyjaciółki Małgorzaty Ansorge pisała: 
„To miasto jest małe i niewiarygodnie ciche”; a zaraz dodawała: „Choć prawdę rzekłszy, 
to właśnie jest piękne” (cyt. za: E.K. Kossak, Dagny Przybyszewska. Zbłąkana gwiazda, War-
szawa 1975, s. 253).
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Szatana: piekłem…”53. A zatem być dzieckiem szatana znaczy niemal 
to samo, co być dzieckiem nędzy, nosić prątki malarii, podlegać atakom 
obrzydliwego stonoga.

Przypisanie Przybyszewskiemu tendencji antyurbanistycznych za-
pewne miało źródło po pierwsze w fakcie, że niemal wszystkie jego po-
wieści o jednostkach chorych, neurotycznych, pełnych tożsamościowych 
sprzeczności i bezskutecznie poszukujących spełnienia rozgrywają się 
w przestrzeni miasta. Istotą koncepcji autora była tymczasem refleksja 
nie o miejscu, a o człowieczej egzystencji, której pesymistyczną wizję 
budował pisarz w sposób spójny i konsekwentny w ciągu całej swej 
twórczości. Idea miasta-labiryntu i miasta-palimpsestu – tym bardziej 
silnie odniesiona do problematyki funkcjonowania podświadomości – nie 
może być przecież uznana za wyraz wstrętu do wielkomiejskiej cywili-
zacji, a metafora miasta-molocha pojawia się u Przybyszewskiego tylko 
raz, na dodatek w sposób niejednoznaczny, i to w dramacie, który autor 
określił „legendą”54. Po drugie, interpretatorzy niebacznie traktowali po-
jawiające się w twórczości Przybyszewskiego pojęcie „ulicy” jako meto-
nimię miasta55. W istocie kategoria „ulicy” mieści znacznie pojemniejsze 
i bardziej ważkie sensy, wykraczające poza li tylko realia metropolii, ale 
o nich za chwilę.

Powyższe konstatacje nie wykluczają mimo wszystko przydatności 
intertekstualnych odniesień do biblijnych toposów Babilonu i Jerozolimy, 
bo i sam Przybyszewski je stosował. Konieczne wydaje się jedynie zaakcen-
towanie znamiennego przesunięcia akcentów, do jakiego doszło w twórczo-
ści pisarza. Starotestamentowy Babilon nie tyle funkcjonuje w niej bowiem 
na prawach pierwowzoru współczesnych „miast przeklętych”, z Paryżem 

53 S. Przybyszewski, Dzieci szatana, oprac. G. Matuszek, Kraków 1993, s. 16. Dalej skrótowa 
lokalizacja cytatów za tym wydaniem z użyciem oznaczenia Ds oraz podaniem numeru 
strony.

54 S. Przybyszewski, Miasto. Legenda, Kijów–Warszawa 1914. Tytułowe miasto jest warto-
ścią w skali wieków, jako rodowe dziedzictwo, piękno, pełnia i tradycja, „nierozerwalny 
łańcuch mijających i tych, które przyjść mają, pokoleń” (tamże, s. 75), niszczy natomiast 
jednostki – walczące o nie, lecz niemogące sprostać władaniu nim. „O miasto! Przeklęte 
miasto! Zażarty, mściwy, nieubłagany Molochu, który mnie za życia chcesz pochłonąć!” 
– skarży się Kinga (tamże, s. 80). „Miasto, którego tak pożądałem chciwie, czemuż zwa-
lasz się na moje piersi? Czemuż stałoś mi się zmorą, czemu zmysły moje mącisz i sen mi 
odbierasz, i drżącą trwogą me serce napełniasz?” – rozpaczliwie pyta Mścisław (tamże, 
s. 106).

55 Takie uproszczenie wypaczające sens literackiej refleksji Przybyszewskiego znajdziemy 
w pracach: K. Krejĉi, Krzyk wielkomiejskiej ulicy, [w:] Słowianie w świecie antynorm Stani-
sława Przybyszewskiego, Wrocław 1981, s. 33–45; I. Maciejewska, dz. cyt., zwł. s. 219–221; 
T. Sobieraj, dz. cyt., s. 243.
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na czele56, co jest symbolem człowieczej egzystencji, nieodmiennie stygma-
tyzowanej upadkiem wynikającym z konfliktów tożsamościowych, bezsil-
ności wobec przeznaczenia, podległości prawom natury. Babilon to życie, 
ponieważ życie to zło, rozkład, chaos, moralna i egzystencjalna degrengo-
lada. Pragnienie wyzwolenia od owych przeklętych rudymentów bytowa-
nia przyobleka się w prozie Przybyszewskiego w wizje o charakterze prze-
strzennym – implikuje rojenia o drugim raju, którego symbolem jest „miasto 
idealne”: Nowe Jeruzalem. Aluzja do świętego miasta pojawia się między 
innymi w poemacie prozą Nad morzem (wyd. os. 1899), wykorzystującym 
symbole architektoniczne odsyłające do sfer ludzkiej psychiki. Bohater tego 
imaginacyjnego utworu – władca krainy słońca – dla swej ukochanej nie-
wolnicy buduje w podziemiach pałacu komnaty wypełnione najkosztow-
niejszymi klejnotami – kreuje obszar, w którym kobieta (jego anima57) może 
żyć i który stanowi teren konfrontacji z jego własną duszą. Budulec sal przy-
pomina fundamenty opisanego w Apokalipsie św. Jana Nowego Jeruzalem, 
będącego symbolem przymierza Boga z ludźmi58. Położone w głębi alkowy 
z drogich kamieni oznaczają u Przybyszewskiego – podobnie jak w Piśmie 
Świętym – osiągnięcie pełni, doskonałości duchowej59, symbolizują miejsce 
poznania ostatecznej prawdy i zdobycia ideału, są alternatywnym obszarem 
wolności i spełnienia, odpowiadają atmosferze androgynicznej jedności. Nic 
dziwnego, że podobne odwołanie do Nowego Jeruzalem wprowadził autor 
w poemacie Androgyne (wyd. os. 1900), którego bohater poszukuje Dwój-Jed-
ni w należącym do swych przodków mieście przypominającym „straszny, 
olbrzymi grób katakomb”60. Wykute w skale, pełne zakamarków, wzorowa-
ne na hiszpańskim Toledo miasto ma strukturę labiryntu symbolizującego 
– jak w Krzyku – tajemnice podświadomości61, nieodkryty obszar duszy oraz 

56 Zob. m.in. R. Caillois, Paryż, mit współczesny, tłum. K. Dolatowska [w:] tenże, Odpowie-
dzialność i styl. Eseje, s. 101–120. Francuski intelektualista stawia tezę, że w powstaniu 
w XIX wieku mitu Paryża jako wcielenia biblijnego Babilonu niebagatelną rolę odegrał 
Kościół, przekonany o licznych niebezpieczeństwach zguby wiecznej, na jakie naraża 
człowieka wielkie miasto (tamże, s. 117).

57 Klejnot znajdujący się w posiadaniu dziewicy lub księżniczki kojarzony jest z Jungowską 
animą (zob. Klejnoty [hasło w:] J.E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. I. Kania, Kraków 2006, 
s. 178–180).

58 Zwrócił na to uwagę W. Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Byd-
goszcz 1999, s. 92.

59 Zob. W. Kopaliński, Kamienie drogocenne [hasło w:] tenże, Słownik symboli, Warszawa 1991, 
s. 138.

60 S. Przybyszewski, Androgyne, [w:] tenże, Poematy prozą, wybór, wstęp i oprac. G. Matu-
szek, Kraków 2003, s. 437. Dalej skrótowa lokalizacja cytatów za tym wydaniem z uży-
ciem oznaczenia A i podaniem numeru strony.

61 Metaforyką korytarzy, krypt, lochów i labiryntów w odniesieniu do podświadomości 
Przybyszewski posługiwał się kilkakrotnie. W artykule programowym pisał: „Są w naszej 
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– co zauważył Wojciech Gutowski – duchową stagnację, zmarnowane dzie-
dzictwo, dekadencką samotność62. Jest cmentarzyskiem; zaprzecza życiu, 
a więc i miłości. Wzbudza grozę i lęk.

Znał wprawdzie wszystkie zaułki, ulice i uliczki, znał ich skręty i sploty, ich krzyżo-
wania i rozstaje; […] a pomimo tego czuł jakąś tajemną grozę i przestrach, że mógłby się 
zabłąkać, lata całe błądzić w tym labiryncie i nigdy już z niego nie wyjść.

A nie było nikogo, kto by mu mógł pokazać drogę, bo miasto było martwe. (A 437) 

Na obraz rozłożonego u stóp Alkazaru miasta wyobraźnia bohate-
ra nakłada wizję szalejącego morza, które ożywia architekturę potopem 
swych wód. Żywioł oczyszcza jak za czasów Noego; odradza przestrzeń, 
przeobraża ją nieomal w raj utracony.

To było jego miasto, ale inne, nie z tego świata.
Od stóp Alkazaru wiły się ponad białymi dachami ulic olbrzymie pnie winnych la-

torośli. Wyrastały z fundamentów Alkazaru, rozrastały się nad całym miastem, pokryły 
wszystkie ulice, rozgałęziały się w olbrzymim bogactwie; a całe miasto wydawało się jedną 
czarowną winnicą. (A 442)

Znakiem zmartwychwstania staje się symbolizujący młodość i życie 
wieczne krzew winny. Wskrzeszone miasto nie jest jednak hymnem ku 
czci płodności natury, lecz apoteozą imaginacji. Bujnie rozwinięta flora, 
świadectwo życia, jest bowiem sztuczna63:

Pnie były z brązu, liście z delikatnej blachy miedzianej, grona winne z ciemno-niebie-
skiego kamienia. […] wyprysła i rozlała się tęcza wszelkiego kruszcu i nagich pokładów 
drogiego kamienia […], wił się w spiralach i parabolach, w dzikich splotach lianów i spo-
wiciach winnych latorośli zielony golf omszałej miedzi. (A 443, 454)

O przestrzeni odrodzenia poza zatrutym malarią Krakowem marzą też 
kochankowie z Synów ziemi. Podjęta przez nich decyzja o wyjeździe nabiera 
znaczenia życiowego przełomu, rezygnacji z usankcjonowanego społecznie 
trybu życia, wycofania z obszaru nakazów i wartości kolektywnych. Ma 

duszy dziwnie splątane i powikłane krużganki, grobowce wspomnień życia przed ży-
ciem, podziemne kurytarze, do których nigdy jeszcze nie wnikło światło” (S. Przybyszew-
ski, O „nową” sztukę, s. 150). W Synach ziemi Hanka, zawieszona emocjonalnie między 
uczuciem do Czerkaskiego a rolą matki, we śnie „błądziła po jakichś ciemnych kory-
tarzach, po mrocznych gankach, po skąpo oświetlonych schodach w górę, na dół, tam 
i z powrotem – przebiegła kilkakrotnie cały gmach, a może kręciła się tylko w kółko” 
(Sz II, 58–59). O symbolice architektonicznej w powiązaniu z ludzką psychiką zob. M. Po-
draza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika…, s. 229–233.

62 W. Gutowski, Nagie dusze i maski (O młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992, s. 255.
63 Por. W. Gutowski, Mit – Eros – Sacrum…, s. 48.



Złe miasto czy zło egzystencji? 91

być „drogą do krain wiecznej wiosny, do krainy tysiąca jezior, […] do kra-
ju dziewiczych lasów, […] do kraju miękkich, wilgotnych wrzosów, […] 
do kraju złotych piasków […] (Sz I, 170). Kochankowie pragną wierzyć, 
że odnajdą Ultima Thule – jak w średniowieczu nazywano północną krainę 
wyznaczającą kraniec znanego świata, a owa ziemia szczęśliwa do końca 
pozostanie niedookreślona, osadzona bardziej w sferze mitu czy baśni niż 
konkretnych realiach geograficznych, choć wiemy, że Hanka i Czerkaski 
próbują stworzyć namiastkę domu w maleńkiej miejscowości głęboko 
w Poznańskiem. Baśniowość zastępują ostatecznie sielskością budowaną 
z elementów polskiego krajobrazu.

[…] tu nikt nie chodzi, taki spokój, siądziemy obok siebie, będziemy patrzeć w ciche 
gwiazdy – słuchać rechotania żab – a są tu żaby?

– Są gdzieś stawy nieduże w pobliżu.
– A koniki polne też są?
– O, pełno ich na łąkach nadwiślańskich.
– To piękna muzyka – prawda? I słowiki są?
– Tu właśnie się gnieżdżą…
[…]
– Tak, tak – szeptał – będziemy tu żyli, jak dwoje królewskich dzieci… tylko ty i ja. 

Od lat tysięcy tęskni ludzkość za baśnią, a z nami się ten cud dokonał. (Sz II, 180)

Przed demonami przeszłości, lękami i sumieniem nie da się jednak 
uciec. Nowy dom na krótko staje się dla zakochanych oazą spokoju i azy-
lem przed światem, co potwierdza generalne rozpoznanie odniesione 
do twórczości Przybyszewskiego, iż przeznaczeniem człowieka jest Babi-
lon, zaś doświadczenie Nowego Jeruzalem może mieć wyłącznie wymiar 
transgresji. Co ważne, projekt opuszczenia miasta-Babilonu i poszukiwa-
nia Yeruszalaim rodzi się w bohaterze pod wpływem miłości i pragnienia 
ochrony uczucia przed stojącymi mu na przeszkodzie i niszczącymi je ludź-
mi64; nigdy nie jest planem dla jednej osoby – raj w pojedynkę byłby wy-
łącznie samotnią, o czym wiedział Bóg, stwarzając Adamowi towarzyszkę. 
A z drugiej strony, raj zamieszkiwało tylko dwoje ludzi, i o powrocie do-
kładnie do takiej konfiguracji marzą zarówno Czerkaski, jak i proponujący 
Ninie Bielecki: „[…] będziemy błądzić bezustannie od rana do nocy po tych 
lesistych wzgórzach i winnicach, pławić się w słońcu […] – zapomnimy 
o całym świecie i zdołamy uwierzyć, że nikt prócz nas nie istnieje – ciebie 
i mnie – i nic nie będzie poza naszą miłością” (Mc III, 50). Miasto u Przyby-
szewskiego rozumieć zatem wypada – za Władimirem Toporowem – jako 
egzystencję po Edenie. W perspektywie mitologicznej powstało ono, jak 

64 Więcej zob. K. Badowska, „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przyby-
szewskiego, Łódź 2011.
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zauważał rosyjski semiotyk, „gdy człowieka wygnano z raju i nastały złe 
czasy”, tzn. gdy człowiek postawiony wobec konieczności zatroszczenia 
się o siebie samego i podjęcia walki o przetrwanie w ciągłej niepewności 
i poczuciu upadku zaczął dążyć „do osiągnięcia nowego raju, zastąpionego 
w »nierajskich warunkach« przez miasto”65�

W niespodziewany sposób perspektywę odmiany wyrażonej w biblij-
nej metaforyce miejskiej uczynił Przybyszewski motorem działania sata-
nistycznego bohatera Dzieci szatana (wyd. niem. 1897, wersja pol. – 1899). 
Gordon, inicjujący proces destrukcji znienawidzonego świata, nazwany 
zostaje królem Nowego Syjonu, żydowskiej ziemi obiecanej, utożsamianej 
w Nowym Testamencie z niebieskim Jeruzalem. Owo przyszłe królestwo, 
które powstanie na gruzach obecnej rzeczywistości, będzie zatem należało 
nie do Jahwe, lecz do jego odwiecznego przeciwnika – zrodzone jako wyraz 
buntu i abominacji oraz bez nadziei na szczęście (Gordon nie snuje bowiem 
planów odnowy w duchu sprawiedliwości społecznej, poprzestając wyłącz-
nie na pragnieniu niszczenia) stanie się parodią zbawienia, anty-apokata-
stazą. Zdobycie świętego miasta jest w twórczości polskiego modernisty 
nieosiągalne, każdorazowo okazuje się jedynie niespełnioną tęsknotą.

Synteza ulicy, czyli o niewyrażalności urbslingua

Summą refleksji Przybyszewskiego obejmujących podstawowy skład-
nik miejskiej ikonosfery stała się wydana w roku 1917 powieść Krzyk, 
ilustrująca próbę ujęcia ulicy w kategoriach fenomenu artystycznego. Jej 
bohater, malarz Gasztowt, fanatycznie pragnie stworzyć malarską syn-
tezę ulicy – dzieło totalne, odsłaniające ogrom oraz wszystkie tajemnice 
tematu. Toteż z fascynacją przemierza wąskie poplątane uliczki niena-
zwanego miasta, zapuszczając się w niebezpieczne i niedostępne zaułki, 
lubując się w zgiełku, zatapiając w ludzkiej fali i przesiadując w podejrza-
nej kawiarni w zapadłej dzielnicy, by podpatrywać żyjących nie wiadomo 
z czego, kryjących się w mrokach mieszkańców, czynić obserwacje oraz 
wstępne szkice. Efekt prac pozostaje jednak niezadowalający, Gasztowt 
nie potrafi bowiem wypracować odpowiedniej techniki mogącej wyrazić 
złożoność ulicznego sensorium. Tradycyjne dziewiętnastowieczne meto-
dy reprezentacji, po które początkowo sięga, okazują się zbyt ubogie; 
efektem ich zastosowania są „kiepsko narysowane, pokraczne scenki 
uliczne, głupie, banalne epizodziki, ordynarne reporterskie sprawozda-
nia, najnędzniejsze ilustracje do brukowych pism” (K 48), które – choć 

65 W. Toporow, Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym, [w:] tenże, 
Miasto i mit, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2000, s. 33.
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niepozbawione znamion talentu – nie mają mocy rewelatorskiej jako zbyt 
dosłowne, dokumentarne. Referencjalność prowadzi wyłącznie do ujęć 
reporterskich będących uchwyceniem momentu, a więc niewielkiego 
wycinka przestrzeni i czasu, tymczasem Gasztowt ma ambicje całościo-
wej artykulacji rzeczywistości. Jego malarska synteza nie jest zamierzona 
jako wizualizacja miejskiej codzienności, uliczny pejzaż złożony ze sce-
nek-przykładów ilustrujących rytm i obyczaj życia metropolii bądź też 
jej ciemną, spotworniałą stronę. Jak wspomniałam, nie mają racji bada-
cze twierdzący, iż bohater szuka sposobów wyrażenia w sztuce miasta, 
którego metonimią czyni ulicę. W rozpaczliwym usiłowaniu przełożenia 
urbslingua na język malarstwa kryje się pragnienie oddania sedna czło-
wieczego bytu, a nie właściwości urbanistycznego molocha. Pracując nad 
„ogromną syntezą ulicy”, Gasztowt pragnie „pomieścić w niej wszystko, 
co w człowieku żyje, rży z rozkoszy, wije się w konwulsjach bólu, tarza 
się w gnojówce rozpusty, babrze się w posoce mordu i zbrodni” (K 47). 
Taka ulica ma być symbolem egzystencji, która na całym świecie – Przy-
byszewski celowo sięga po obrazowanie kosmiczne zamiast po ikonosferę 
metropolii! – zmaga się z ciężarem ohydy, znikczemnienia, plugastwa 
i rozkładu, czego znakiem staje się przyczepiony do kuli ziemskiej, peł-
niący w utworze funkcję ekspresyjną, monstrualny stonóg:

[…] chciał streścić życie w jednym ogromnym symbolu: u l i c y  o g a r n i a j ą c e j 
c a ł y  w s z e c h ś w i a t, przecinającej cały glob ziemski na miliardy, biliony brudnych, pa-
skudztwem wszelakim wypełnionej sieci kanałów, ścieków, w których się roi od obrzydli-
wego robactwa: s y m b o l  u l i c y  –  s t o n o g a ,  k t ó r y  r o z w a l i ł  s i ę  o h y d n y m 
c i e l s k i e m  n a  b i e g u n i e  g l o b u  i stoma, nie! miliardami nóg, ssawek, szczypców, 
kleszczy objął jego ogrom. (K 48; podkr. K.B.)

W istocie zamierza więc Gasztowt odsłonić na płótnie istotę życia66, 
którego nędzę w skoncentrowanej postaci dostrzega na ulicy. Boryka się 
przy tym z niemożliwymi do przezwyciężenia trudnościami warsztato-
wymi, ponieważ perspektywa personalna, na którą skazany jest człowiek 
– i którą akcentuje Przybyszewski w powieściowej narracji – naznaczona 
jest ułomnością percepcyjną i uniemożliwia ogląd całości rzeczy, a z miasta 
i jego składowych czyni przede wszystkim doświadczenie wewnętrzne, 
rodzące się na pograniczu świadomości i nieświadomości67. Odrzuciwszy 

66 Por. ważne uwagi G. Matuszek w studium Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. 
Eseje i proza – próba monografii, Kraków 2008, s. 332–348. W tę stronę idzie też zapewne 
interpretacja E. Rybickiej zaliczającej Krzyk w poczet powieści parabolizujących miejską 
przestrzeń (dz. cyt., s. 195). Zob. też W. Gutowski, Artysta – więzień…, s. 99.

67 Już I. Maciejewska zaznaczała, że w prozie modernistów miasto pojawia się nie w opisie, 
lecz w przeżyciu i wyobrażeniu bohaterów jako zsubiektywizowana wizja (zob. I. Macie-
jewska, dz. cyt., s. 211).
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anachroniczny mimetyzm, i pisarz, i jego bohater kierują się ku poetyce 
symbolizmu i ekspresjonizmu68. Gasztowt przenika istotę ulicy, otwarłszy 
się na doznania wielu zmysłów oraz poznanie intuicyjne, bezpośrednie. 
Odsłania jej tajemnicę dopiero posłyszawszy krzyk rzucającej się z mostu 
samobójczyni – objawienie ma charakter synestezyjnej wizji będącej de facto 
ekfrazą słynnego obrazu Muncha:

Nagle posłyszał straszny krzyk. – Nie! nie posłyszał – widział go – widział dokładnie, 
jak się powietrze rozdarło, przeorane ognistym pługiem olbrzymiej błyskawicy: wyglądało 
to, gdyby smocza, ogniem ziejąca paszcza – niebo zawyło potopem rozwścieczonych barw, 
jakich jeszcze żadne oko ludzkie nie widziało: wyglądało to, jak gdyby tęcze świata w po-
częciu w śmiertelnych zapasach z sobą się zmagały, rzeka się nagle wzdęła, wypałąkowała 
most, który zdawał się być z kauczukowej masy sporządzony, do wyżyn w niebo pnących 
się wież […]. (K 56)

Wyratowawszy z topieli niedoszłą samobójczynię, Gasztowt czyni 
spostrzeżenie, które nie pozostawia wątpliwości, iż semantyzuje prze-
strzeń ulicy. Rozmyśla mianowicie o tym, że nieopatrznie wyratował jed-
nostkę „znużoną wędrówką po zbyt długiej, cuchnącej, smrodliwej ulicy, 
jaką jest życie” (K 74). Sedno życia-ulicy tkwi właśnie w krzyku będącym 
– jak trafnie ujęła Gabriela Matuszek – ekspresją „przerażenia życiem”69; 
ewokacją bólu, rozpaczy, cierpienia, obłędu, klęski, głodu, pojmowanego 
dosłownie i jako wszelkie dojmujące, nieugaszone pragnienie: wolności, 
użycia, pieniądza… Ulicy ogarniętej rozpacznym jękiem nikt jeszcze nie 
pokazał w sztuce. Dla Gasztowta to także wyzwanie ponad siły, dlate-
go malarz za wszelką cenę pragnie ponownie usłyszeć ów krzyk, by go 
w sobie utrwalić, a jego dusza kipi niewypowiedzianym lecz pełnym 
ekspresji, niemal wulgarnym, błaganiem, które warto przytoczyć niemal 
w całości:

Ulica Ulica! krzyczało w jego duszy.
A nikt jeszcze nie namalował ulicy!
A, a! walka na barykadach Delacroix: tam piekielny głód wolności – wspaniałe! Ale 

to jeszcze nie to… tam powinien był szatan wkręcić swe pazury w włosy kobiet, dzieci, 
starców, wlec je za sobą, tworzyć z nich nowe barykady – mury powinny się rozbestwić 
w zaciekłej walce, bo mur ulicy to żyjąca jednostka […]…

Ulica! Ulica! wrzało i wyło w jego duszy.
Ulica sprośnych targów, żądzy i wszelakiej wsteczności – ulica skrytych mordów 

i skrytych miłostek – ulica radością pijanych nadziei i w konwulsyjnym płaczu taczających 
się zawodów:

68 Ekspresjonizm w ujęciu miasta występował już w Próchnie czy Ziemi obiecanej; u Przyby-
szewskiego staje się on sposobem artykulacji ulicznego doświadczenia, integralną częścią 
dyskursu, a nie wyłącznie kodem estetycznym.

69 G. Matuszek, Stanisław Przybyszewski…, s. 343.
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Rozwyj się najdzikszym wrzaskiem rozpaczy, obłąkana ulico!
[…] Ulica opasłych wieprzów, którzy nie mają czasu, jak owi najsprawiedliwsi, sie-

dem razy na dzień grzeszyć, tłuszczem cnoty ociekających dewotek, pławiących się poza 
kościołem w gnojówce obrzydliwego niechlujstwa:

Chrząknij, obmierzły ryju ulicy!
Ulico dysząca piekielnym głodem wolności, która budujesz barykady i którą przebie-

gają nieprzeliczone szeregi nędzarzy, kalek, prostytutek, złodziei, nożowników do smro-
dliwych nocnych przytułków, ulico z lichwiarskim lombardem, do którego bram ciśnie się 
w czasie karnawału żądna użycia ciżba […]!

Ulico giełdy, wchłaniająca w siebie głodem złota opętanych giełdziarzy, wyrzygująca 
ich potem na bruk, priapiczna ulico o północy z stadami z głodu zdychających samiczek 
i potwornych, z nadmiaru chuci, gdyby tabun ogierów rżących, satyrów, ulico godów we-
selnych, tryumfalnych pochodów […]:

Rozszalej się ulico – głośniej, głośniej jeszcze, bym krzyk Twój w barwy mógł ująć, bym 
go roztopem oszalałych tęczy na płótno mógł przelać! (K 88–90)

Na krótko udaje się Gasztowtowi powtórzyć epifanię podczas impro-
wizacji skrzypcowej, w trakcie której przelewa w dźwięki najtajniejsze 
pokłady własnego „ja” – wyzwolona spod kategorii referencyjności mu-
zyka, wyniesiona u schyłku XIX wieku na szczyt hierarchii sztuk, otwiera 
na istotę rzeczy, pobudza percepcję wewnętrzną. Potem pozostaje mala-
rzowi zapuszczanie się w miejski labirynt u boku Weryhy, który ukry-
tymi przejściami i wąskimi korytarzami, przez ciemny pasaż zdający się 
zapraszać w nieskończoność swej głębi prowadzi bohatera do miejsca bę-
dącego arrière fond ulicy. Celem wyprawy protagonisty i jego sobowtóra 
okazuje się pomieszczenie łączące funkcje kabaretu i burdelu, wypełnione 
zwiędłymi, zniszczonymi życiem, tudzież zblazowanymi ludźmi, prze-
siąknięte wonią zgnilizny, którą Gasztowt przypisuje wszystkim starym 
domostwom, wąskim uliczkom oraz zaułkom. To przestrzeń oniryczna, 
halucynacyjna, kształtowana – jak cały właściwie utwór – w poetyce ma-
rzenia sennego. Tu znajduje pożywkę i śmieje z zadowolenia symboli-
zujący potworność życia stonóg-nędza, który swoimi mackami próbuje 
dosięgnąć także artystę.

Synteza ulicy nie powstaje. Aby na dobre pojąć tajemnicę życia, 
Gasz towt musiałby bowiem posiadać boskie prerogatywy. Dodatkowo 
ułomność dostępnych człowiekowi języków – w tym także języka sztuki 
– sprawia, iż skomplikowana esencja bytu musi pozostać marzeniem o wy-
rażeniu niewyrażalnego70. A jednak wartość ma już samo podejmowanie 
prób odkrywania tkwiącej głębiej prawdy o ulicy-życiu.

70 Por. E. Rybicka, dz. cyt., s. 196–197.
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Tysiącgłowa hydra i presja konwenansów,  
czyli o rewolucji i o kobiecie na ulicznym bruku

Chociaż wizerunek ulicy w utworach Przybyszewskiego jest roz-
myty jak na paryskich pejzażach Ludwika de Laveaux, odnajdujemy 
w twórczości pisarza szczątkową refleksję na temat społecznego oblicza 
miejskich traktów. Fascynowała autora mianowicie m.in. problematy-
ka rewolucji, dla której ulica stanowi naturalny teren poczynań. I tak 
w Dzieciach szatana – powieści traktującej o anarchistycznych działa-
niach w przestrzeni anonimowego miasta, którego wygląd właściwie 
nie zostaje nawet zarysowany (rację ma Gabriela Matuszek, pisząc, 
iż na topografię miejsca akcji składa się kilka zaledwie niewyraźnych 
punktów: ratusz, fabryka, kawiarnia, domy bohaterów71) – znajdujemy 
jeden z najdłuższych w prozie Przybyszewskiego fragmentów rozgry-
wających się na ulicach. Oglądowi poddane zostają przy tym nie podpa-
lone przez spiskowców elementy architektury, lecz reakcje mimowolnie 
uwikłanych w przewrót mieszkańców, których „ogarnęła bezgraniczna 
panika, krzyczeli, płakali i biegali nieprzytomni dokoła” (Ds 143). Inte-
resuje Przybyszewskiego, znana zapewne z wydanej w 1895 r. książki 
Gustave’a Le Bona (wyd. pol. 1899), problematyka psychologii tłumu, 
łatwo ulegającego sugestiom i zachowaniom irracjonalnym, gotowe-
go przyjmować poglądy narzucone, impulsywnego i łatwowiernego, 
pewnego mocy i bezkarności, jaką daje liczebność, a więc łatwo popa-
dającego w nietolerancję oraz okrucieństwo. Na takie zachowania zbio-
rowe obliczona jest strategia Gordona, świadomego, iż: „Moc tłumów 
jest tylko niszcząca”72. Bohater podpatruje, jak ludzkie skupisko zdaje 
się na plotkę, traci zdolność racjonalnego myślenia, potęguje w sobie 
nienawiść:

Rozeszła się pogłoska, że całe miasto ma spłonąć. Pogłoska stawała się pewnością. 
[…] Cały rynek był zapchany ludźmi; klęczeli przed figurą świętego Wojciecha i śpiewali. 
Wynoszono obrazy świętych i wywieszano je na domach. […]

Każdej chwili oczekiwano wieści o nowym nieszczęściu; fanatyczna ekstaza śmierci 
i zniszczenia doprowadzała tłum do obłędu. Nikt nie myślał już o ratowaniu swej własno-
ści: pewność, że całe miasto stanie się pastwą płomieni, ubezwładniała wszelką zdolność 
myślenia. […]

Ksiądz podniósł monstrancję.
Lud rzucił się na ziemię, znaczył się krzyżem i bił w piersi. (Ds 143–145)

71 G. Matuszek, Nędza świata bez Boga. O Dzieciach szatana Stanisława Przybyszewskiego, [po-
słowie w:] S. Przybyszewski, Dzieci szatana…, s. 181.

72  G. Le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Kęty 2009, s. 13.
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Odpowiedni przywódca legitymizuje nastroje ulicy:

Każde zdanie, które Okonek wypowiedział, nagradzał tłum grzmiącym oklaskiem. 
Ludzi ogarnęła gorączka. Nie uważali wcale na treść mowy. Cieszyli się tylko, że nadarza-
ła się im sposobność raz wreszcie wyrzucić z serca całą nienawiść i wściekłość. […] Kilku 
policjantów torowało sobie drogę wśród tłumu. Krzyczeli i roztrącali: „W imieniu prawa”, 
ale tłum szydził z nich, a w końcu rzucił się na nich; znikli jak drobne robactwo między 
lawiną. […]

Przed domem burmistrza zatrzymali się robotnicy.
Cała ulica była zapełniona ludźmi. Powstał straszny ścisk. […]
– Burmistrz! – krzyknął ktoś. I natychmiast zahuczeli wszyscy ochrypłym, groźnym 

rykiem – Burmistrz! Burmistrz! […]
Jakiś robotnik rozbił okiennice rzeźni – to było hasło.
W mgnieniu oka tłum rzucił się na rzeźnie i piekarnie. Wyłamano drzwi i okna, dziki 

okrzyk tryumfu zagłuszał jęk i płacz gniecionych i tratowanych. […]
Jakiś kupiec strzelił do tłumu.
Tłum zmienił się w rozszalałą bestię. Zemsta ludu olbrzymiała ku niebu i wściekłą 

niszczącą lawiną oberwała się nad miastem. (Ds 159–161)

Potęga i liczebność ludzkiego skupiska sprawiają, że biorący udział 
w zamieszkach stają się „lawiną”, „czarną masą” i „tysiącgłową hydrą”, 
zaś sam przewrót niczym więcej jak „dziką orgią rozpasanego tłumu” 
(Ds 160–161). A jednak jest w rewolcie urok ambiwalencji: przeraża 
i fascynuje zarazem. W prozie Przybyszewskiego stanowi ona przede 
wszystkim szansę przerwania pasma egzystencjalnej nędzy poprzez 
zniszczenie obecnego porządku bez intencji konstruowania nowego 
– tak jest w Dzieciach szatana, Mocnym człowieku (gdzie rewolucję istot 
społecznie pokrzywdzonych prognozuje demoralizujący dzieci Bielecki) 
oraz Dzieciach nędzy, w których Zbigniew produkuje bomby do użytku 
w ulicznych zamachach mających doprowadzić do triumfu ideologii „ni-
czego”. W Krzyku rewolucja i anarchizm nabierają nieco innego wymiaru 
– konstytuują historię i wygląd ulic jako element bytu (dlatego umykający 
zamachowiec staje się bohaterem jednego z płócien Gasztowta); stanowią 
spodnią warstwę tekstu miasta, którą odsłania przed malarzem Wery-
ho, wskazujący na przykład na jeden z domów: „tu tworzyły się spiski 
wywracające trony, tu kiełkowały myśli rozsadzające podwaliny państw 
– dom taki to Kolebka Rewolucji!” (K 132).

Inna interesująca kwestia społeczna marginalnie pojawiająca się w twór-
czości Przybyszewskiego dotyczy obecności kobiet na ulicach miast. Bo-
haterki poruszające się samotnie, zazwyczaj zmuszone do wyjścia na ulicę 
dramatycznymi przeżyciami natury osobistej, narażone są na impertynencje 
i obelgi ze strony przechodniów płci męskiej. Miasto czyni je bezradnymi 
i zagubionymi. Iza z Homo sapiens, publicznie doznawszy afrontu, bojaźliwie 
posuwa się wzdłuż kamienic, jakby chciała wtopić się w ich mury:
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Kilku uliczników przeszło. Obrzucili ją gradem plugawych wyrazów. […]
Nagle uczuła silny ból – jakiś robotnik pchnął ją tak gwałtownie, że o mało co się nie 

przewróciła. […]
Szła teraz powoli – wzdłuż kamienic. Była bojaźliwa jak małe dziecko, kurcz płaczu 

dławił ją i dusił, z trudem powstrzymywała wybuchy, ale duże łzy ściekały jej po twarzy. 
(HS III 160–161)

Na ulicy szczególnej wyrazistości nabiera dystans między żoną i ko-
chanką; tę drugą w społecznym odbiorze niewiele różni od prostytutki, 
co dobitnie uświadamiają sobie kolejne konkubiny „mocnego człowieka”. 
Nina nie tylko musi uciekać przed biegnącym za nią z jednoznacznym za-
miarem natrętem i opędzać się od wiedźmowatej rajfurki, ale także znosić 
drwiące spojrzenia przechodniów stolicy, która wydaje jej się nagle „pie-
kielnym miastem” (Mc III, 157). Bohaterka ma wrażenie – rzeczywistość 
ulicy prezentowana jest bowiem z jej perspektywy – że tak nisko spadła 
w hierarchii społecznej, iż nie ma nawet prawa do policyjnej obrony:

[…] zaczynała spostrzegać, że kobiety jej się bystro i nienawistnie przypatrywały. 
Rozglądała się naokół siebie wylękła prawie, bo zdawało jej się, że widzi u kobiet szyder-
cze, wzgardliwe uśmiechy i wtedy przypominały jej się z któregoś z listów anonimowych 
zjadliwe słowa o konkubinacie […]…

Dawniej, gdy szła sama ulicą, najmniejszej nawet uwagi na to nie zwracała, gdy jakiś 
mężczyzna za nią szedł krok w krok – nie lękała się zaczepek, bo wiedziała, że w ostatecz-
ności przy najbliższym rogu ulicy może się poskarżyć policjantowi, teraz by tego zrobić nie 
śmiała, bo nie była pewną, czyby jej z pomocą przyszedł. (Mc III, 155–156)

Kobiety silniej podlegają presji konwenansów. Przejście ulicą stanowi 
dla nich przede wszystkim konfrontację z opinią publiczną. Z tego powo-
du matka Falka woli zataić przed otoczeniem wiadomość, że jej syn ożenił 
się z luteranką, niż narazić się na ostracyzm („Coby ludzie na to powie-
dzieli! Nie mogłabym się na ulicy pokazać… luteranka! – Hs II, 35). Roz-
poznania Przybyszewskiego nie mają oczywiście waloru oryginalności. 
O uwikłaniach, jakim podlega na ulicy kobieta, pisała znacznie wcześniej 
choćby Orzeszkowa. Niemniej warto zasygnalizować ich obecność w pro-
zie autora tak często prezentującego kobietę przez pryzmat prywatnej 
męskiej mitologii.

* * *
Uwewnętrznienie perspektywy znamienne dla prozy końca XIX i po-

czątku XX stulecia podważyło prymat wzrokocentryzmu i rangę aukto-
rialnej deskrypcji jako obiektywizującego narzędzia prezentacji świata. 
Przesunięciu uległ punkt ciężkości percepcji – empiryczne doświadczanie 
obiektów zastąpiła ich interioryzacja. Dlatego Przybyszewski – ostenta-
cyjnie grubą kreską oddzielający literaturę dawną (z anarchronizmem 
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mimesis) od współczesnej (symbolicznej, odkrywającej nagość duszy) 
– nie stworzył postaci w typie flâneura, którego celem i rozkoszą staje się 
podpatrywanie konkretu miasta podczas niespiesznego spaceru. A jed-
nak jego bohaterów łączy z flâneurami przynależność do ulicy i życia, jakie 
ona reprezentuje, oraz postrzeganie matni zaułków jako labiryntu. Tyle 
że przestrzeń ulicy to w twórczości autora Krzyku ekwiwalent stanu psy-
chicznego – lęków, obsesji, kompleksów protagonistów. Przemierzanie 
ulic i miast staje się praktyką z pogranicza snu lub halucynacji, psycholo-
giczną potyczką z samym sobą; wymyka się porządkowi realności i wiąże 
z przedziwnym zakrzywieniem czasoprzestrzeni, rozmyciem konturów 
świata, czemu sprzyja padający deszcz (w Dzieciach szatana) lub śnieg 
(w Mocnym człowieku):

[…] dwie godziny, w których widocznie musiał być na mieście, w których mnóstwo 
zamówień porobił, były w jego mózgu zupełnie wymazane… dwie godziny? a może całe 
pół dnia, a może to „dziś” było już jego wczoraj?! (Dn II, 214–215)

Szli długo, ale wciąż jeszcze w zmrokach przedświtu, chociaż to już dawno powinno 
by być rano.

Już dawno winno by słońce wzejść – czemuż ono nie wschodzi? myślał Gasztowt.
Ale, jak długo to czarne słońce w sobie nosił, żadne inne pewno wzejść nie mogło. (K 191)

Co więcej, ulica to metonimia egzystencji zainfekowanej malarią-
-nędzą, której istotą jest egalitaryzm73 – dlatego ulica to przestrzeń 
nie tylko proletariatu czy mieszczucha, ale też artysty, zaściankowego 
szlachcica i arystokraty w rodzaju szlachetnego księcia Poraja, który 
– zderzywszy się z prawami ulicy – kończy żywot w moralnym rynsz-
toku (Mocny człowiek). Władająca ulicą nędza-malaria objawia się w ob-
ciążeniu człowieka mrocznym przeznaczeniem, odrzuceniu przez społe-
czeństwo, wykolejeniu moralnym, życiu na granicy obłędu i w skrajnej 
biedzie, niezawinionym cierpieniu. Ale prawdę o meritum bytu de-
monstrują na ogół uliczki boczne, niezafałszowane mieszczańską pychą 

73 Nędzę – namacalną, odniesioną do biedy i fizycznych ułomności ludzi żyjących na mar-
ginesie społeczeństwa – poznał Przybyszewski jako uczeń gimnazjum w Toruniu i do-
tyczy ona niemal wszystkich jego bohaterów. W Moich współczesnych pisarz wspomi-
na spacery po zaniedbanych przedmieściach miasta i wizyty w zamku krzyżackim, 
wówczas „przytułku ostatnich nędzarzy”, gdzie podpatrywał „dziczałe, rozpustne 
robactwo, gnieżdżące się w tych wilgotnych, rozpadających się norach” (S. Przyby-
szewski, Moi współcześni, s. 52–53). Pisze dalej: „Ukochałem wówczas nade wszystko 
nędzę i cierpienie. I stałem się hardy i »zły« – »zły« w całkiem innym znaczeniu. Po-
zostałem tym samym tkliwym, nieśmiałym i odludnym chłopakiem, jakim byłem i ja-
kim ostatecznie pozostać miałem. Ale w duszy mojej rodził się niepohamowany bunt 
przeciw niesprawiedliwości praw ludzkich i coraz więcej wzmagający się żal do Boga, 
że na to pozwalał”.
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i obłudą oraz pozorami porządku. Takie zakątki wolą wybierać boha-
terowie, ostentacyjnie omijając przemierzane zwykle przez flâneurów 
główne arterie, będące de facto karykaturą ulicy, przestrzenią nieauten-
tyczną. Życie-infernum to niewyczerpane źródło natchnienia dla sztuki 
współczesnej, dlatego Mikita, pod pewnymi względami prototyp Gasz-
towta, mówi rozżalony: „– Chcesz widzieć moje obrazy? Boże – głupie 
obrazy. – Cóż w nich znajdziesz? Idź w życie – tak – idź na ulicę, tam 
są obrazy!” (Hs I, 112). Ale ulica to jednocześnie wyzwanie, któremu 
żaden artysta nie jest zdolny podołać.
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Miasto z perspektywy Stefana Żeromskiego.
Ulice, uliczki, zaułki i bruki. Rekonesans

Żeromski to jest życie nasze własne, łączy nas 
z nim konieczność rozwiązania zagadnień,  

bez których rozwiązania żyć nie można,  
których wyrzekając się − żyć nie wolno

Stanisław Brzozowski1

Pomimo często deklarowanej przez Stefana Żeromskiego głębokiej 
niechęci do miasta urbanizm zajął w jego twórczości ważne miejsce. Mia-
sto, zarówno metropolie, jak i małe prowincjonalne miasteczka, szybko 
stało się znaczącym tematem wielu jego utworów, co pozwoliło wpisać 
je w krąg tekstów poświęconych tej właśnie problematyce obok znanych 
powieści Balzaka, Sue, Zoli, Dickensa, Dostojewskiego, Gogola, Prusa, 
Berenta, Reymonta czy Zapolskiej. Nie było to jednak czymś niezwykłym, 
gdyż tematyka miasta zadomowiła się w europejskiej i polskiej literaturze 
tego czasu, dobrze wpisując się w paradygmat współczesności. Na kar-
tach utworów Żeromskiego pojawiają się Kielce (Dzienniki, Listy, Ludzie 
bezdomni, Dzieje grzechu, Wybieg instynktu) występujące jako Obrzydłówek 
(Siłaczka), Łżawiec (Promień), Warszawa (Dzienniki, Listy, Niedziela, Oko za 
oko, W sidłach niedoli, Ludzie bezdomni, Popioły, Dzieje grzechu, Uroda życia, 
Walka z szatanem, Przedwiośnie), Kraków (Dzienniki, Listy, Popioły, Dzieje 
grzechu, Uroda życia, Walka z szatanem, Przedwiośnie), a z miast zagranicz-
nych: Londyn (Uroda życia), Paryż (Ludzie bezdomni, Dzieje grzechu, Uroda 
życia, Nawracanie Judasza), Florencja (Listy, Dzieje grzechu, Nawracanie Ju-
dasza, Charitas). 

1 S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Kraków–Wro-
cław 1983 [reprint], s. 487. 
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„Tekst miejski” (termin Władimira Toporowa)2, w obręb którego wcho-
dzą m.in. tak ważne elementy jak ulice, uliczki, zaułki, bruki, jest jedną 
z odpowiedzi Żeromskiego na problemy rodzącej się nowoczesności po-
strzeganej przez pisarza w całej jej złożoności. Składa się na nią cały zespół 
różnorodnych zjawisk charakteryzujących się zmiennością, płynnością, 
bezkształtnością, nieokreślonością i niezróżnicowaniem − chaosem3. W ta-
kiej chaotycznej przestrzeni pisarz umieszcza swych bohaterów, począw-
szy od tych najwcześniejszych − z Siłaczki (1895) i Doktora Piotra (1895), 
a skończywszy na tych z Przedwiośnia (1925).

Żeromski starał się stworzyć wiarygodny język dla „czytania miasta 
– pisania miasta”4, uznał bowiem, że „tekst miejski” pozwala pisarzowi 
wyrazić najważniejsze problemy współczesnego świata5. W jego przypad-
ku możemy zatem mówić o funkcjonowaniu tekstu literackiego przez tekst 
miejski, co często sprowadza się u niego do wpisania tekstu literackiego 
w doświadczenie miasta.

Pisarz budował „tekst miejski” w charakterystyczny dla siebie sposób. 
Obserwacje prowadził z perspektywy wsi, którą uważał za przestrzeń na-
turalną dla człowieka, uznając ją za obszar potencjalnej wolności i samore-
alizacji. W dodatku „Żeromski nie lubił polskich miast. Czuł się w nich źle 
i samotnie”6. Fascynowały go natomiast miasta zagraniczne, głównie Paryż, 
Londyn i Florencja, które traktował jako ważne elementy kultury europej-
skiej i podziwiał jako turysta7. Miastem adoracji i fascynacji Żeromskiego 
była przede wszystkim Florencja, a jej ulice, place i zabytki w sugestywny 
sposób wprowadził do literatury, utrwalając jej wizerunek w listach i wspo-
mnianych już utworach prozatorskich8. Jest to o tyle ważne, że warsztat 

2 Zob. W. Toporow, Miasto i mit, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2000 (zwłaszcza rozdz. Petersburg 
i tekst Petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu). 

3 R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, tłum. P. Wawrzyszko, [w:] Czytanie 
modernizmu, Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 2004, s. 77. 

4 Nawiązuję tu do tytułu pracy zbiorowej: Pisanie miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-
-Janiszewska, Poznań 1997.

5 Zob. T. Sobieraj, Heroizm i antynomie nowoczesności. Wokół światopoglądu Stefana Żerom-
skiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M.J. Olszewska i G.P. Bąbiak, Warszawa 2005, 
s. 401–422.

6 K. Szostak-Król, Podróże, podróżowanie. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 15, Kraków 
2010, s. 22.

7 Paryż to „miasto bezdennej i nieskończonej pracy, wrzącej i wiecznej, […] rojowisko jedyne 
na ziemi” (Uroda życia, 93). Londyn „miasto-kolos” (Uroda życia, 349), „miasto nieskończo-
ne, istne oko głowonoga-ośmiornicy” (Uroda życia, 350). Wszystkie cytaty z Dzieł Stefana 
Żeromskiego pod red. S. Pigonia, Warszawa 1956, w nawiasie podano tytuł, numer tomu 
(w przypadku dzieł kilkutomowych) i numer strony. Dzienniki t. I–III, red. nauk. E. Ko-
rzeniewska, Warszawa 1953–1956, Listy, t. 1, oprac. J. Adamczyk, Warszawa 2001.

8 Zob. K. Sobolewska, Florencja Stefana Żeromskiego, czyli portret miasta, [w:] Światy…, 
s. 87–95.
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pisarski Żeromskiego został głównie podporządkowany odtworzeniu całej 
niezwykłości natury. Twórca do końca życia tęsknił do otwartej przestrze-
ni, do rozległych krajobrazów, nieustannie mówił o swej fascynacji świa-
tem przyrody. Deklarował, iż jest dzieckiem natury – wsi, a nie miasta9� 
Jej przestrzeń traktował jako miejsce utracone, jako wspomnienie arkadii. 
Taka postawa pisarza tłumaczy obecność nostalgii w wielu opisach, cho-
ciażby udomowionej przestrzeni Gór Świętokrzyskich, a zwłaszcza Pusz-
czy Jodłowej. Żeromski, od dzieciństwa niechętny kulturze urbanistycz-
nej, cierpiący „na nerwicę wygnańców z raju”10, do końca życia wbrew 
postulatom wszelkich awangard konsekwentnie postrzegał miasto jako 
przestrzeń duchowego zniewolenia i społecznej alienacji i przeciwstawiał 
mu pełną harmonii przestrzeń natury11. Zgodnie z tendencjami antyur-
banistycznymi w kulturze XIX w., wykreowanym przez niego miastom 
bliżej do mitycznego Babilonu (miasta-nierządnicy) niż idealnej Jeruzalem 
(miasta-dziewicy). Miasto pozostanie dla autora Przedwiośnia przestrzenią 
walki o byt, cierpienia i ryzyka − antyrajem, na który człowiek został ska-
zany po wygnaniu z Edenu12. Według niego życie w przestrzeni miejskiej 
zabija w człowieku przyrodzone walory ludzkie, gdyż tu zatraca on pod-
stawowe wartości. Pisarz czyni z miasta figurę teraźniejszości pozostającej 
w stanie permanentnego kryzysu, pogrążonej w chaosie. Dlatego miasto 
musi stanowić według niego zespół deficytów: przestrzeni, wolności, przy-
rody, kontroli społecznej i poczucia zakorzenienia13. Przebywając w nim, 
bohater doświadcza permanentnego poczucia braku, co ma negatywny 
wpływ na jego psychikę: prowadzi wprost do degradacji emocjonalnej 
i depersonalizacji. 

Warto pamiętać, że „każdy język na swój sposób ogarnia przestrzeń, 
ogarnia już przez to, że ją nazywa”14. Neutralny rzeczownik „miasto” 
w utworach Żeromskiego ma liczne synonimy i hiponimy. Pojawiają się 
nazwy związane z wielkością miasta, jak chociażby gród, gródek, mia-
steczko, miasto, mieścina lub metropolia, oraz nazwy odzwierciedlające 
koncepcje organizacji miejskiej, np. miasto-ogród. Odnajdziemy też nazwy 
nacechowane emocjonalnie. Liczne zgrubienia i zdrobnienia były tworzone 

9 K. Handke, Stosunek Stefana Żeromskiego do pejzaży: natury i miasta, [w:] Dworki – pejzaże 
– konie, red. K. Stępnik, Lublin 2002, s. 195. 

10 Określenie L. Kołakowskiego, Wieś utracona, [w:] tenże, Czy diabeł może być zbawiony 
i 27 innych kazań, Londyn 1984, s. 26. 

11 J. Bursza, Miasto i wieś – opozycja mitycznych nostalgii, [w:] Pisanie miasta…, s. 102–103. 
12 W. Toporow, Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym, [w:] tenże, 

Miasto i mit, s. 33–34.
13 K. Sobolewska, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 12: Miasto i wieś, Kraków 2007, s. 7. 
14 M. Głowiński, Przestrzenne tematy i inne wariacje, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Gło-

wiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 80. 
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przez Żeromskiego po to, aby wyrazić dla tych miejsc podziw („święte 
miasto” − Florencja) lub niechęć czy politowanie („biskupia stolica”, „mia-
sto jezuitów” − Kraków). Obrzydłówek, Łżawiec, Abdera reprezentują każ-
de polskie miasto z jego zaściankowością, brudem i brakiem perspektyw 
życiowych. Można mówić o dużej świadomości kształtowania przestrzeni 
miejskiej w twórczości Żeromskiego, o udanym zobrazowaniu struktury 
miejskiej. Miasto, jak również poszczególne jego elementy, w tym ulice, 
uliczki, bruki, o czym dalej będzie mowa, stają się bohaterem.

Przestrzeń ma wpływ na organizację i kształt wykreowanej rzeczy-
wistości. Czytelnik, przywołując konkrety topograficzne, może bez trudu 
zwizualizować świat przedstawiony. Dzięki temu naszkicowana fabuła 
staje się bardziej czytelna i przemawia do wyobraźni. A zatem na podsta-
wie Dzienników, listów oraz prozy Żeromskiego daje się zrekonstruować 
obrazy ówczesnych Warszawy, Krakowa, Paryża czy Florencji. Ale trzeba 
pamiętać również o tym, że przestrzeń literacka może mieć sens nadda-
ny. Tak też dzieje się w utworach Żeromskiego, w których „tekst miejski” 
pozwala na odczytanie literalne, ale również symboliczne, służąc odtwo-
rzeniu stanów psychicznych i emocjonalnych bohaterów, nabierając też 
wartości alegorycznych, np. łącząc się z motywem wędrówki lub tułaczki. 
Oznacza to, że miasto w utworach Żeromskiego nie pełni tylko funkcji tła 
dla wydarzeń fabuły. W odczytywane całościowo (listy, dzienniki, utwory 
beletrystyczne, teksty publicystyczne różnego rodzaju) dzieło autora Ludzi 
bezdomnych wpisana jest filozofia miasta, wykraczająca poza wąsko rozu-
miany antyurbanizm, charakterystyczny dla światopoglądu młodopol-
skiego, oparty na nacechowanej aksjologicznie antynomii natura−kultura, 
wieś–miasto. Żeromski prezentuje bowiem nowoczesne myślenie o świecie 
ze związanymi z nim lękami i aporiami, brakiem zasad organizujących 
i poczucia sensu. Dlatego budował narrację miejską, która pozwalała nie 
tylko na zaprezentowanie rzeczywistości, ale przede wszystkim na rozpo-
znanie jej istoty w celu demaskacji wszelkich możliwych zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą współczesny świat. 

Wracając do punktu wyjścia interpretacji motywu ulic i uliczek wpi-
sanych w „tekst miejski” Żeromskiego, należy stwierdzić, że pisarz dość 
dokładnie opisywał miejską topografię, uwzględniając nawet najmniejsze 
detale zaobserwowane w otoczeniu. Jako pisarz prezentował przecież po-
stawę twórczą opartą na ścisłym powiązaniu życia i twórczości. W obręb 
fabuły świadomie wprowadzał elementy autobiograficzne, czyniąc z nich 
tworzywo literackie. „Osobiste doświadczenia i obserwacje poczynione 
na »polskich drogach«, na ulicach wielkich i małych miast, w których 
dane było mu przebywać, Żeromski w dużym stopniu wykorzystywał 



105Miasto z perspektywy Stefana Żeromskiego

w swej późniejszej twórczości”15. Dlatego „w jego twórczości nie ma 
nazw, rzeczy, zjawisk, wydarzeń zupełnie przypadkowych. Opisywane 
przez Żeromskiego sprawy związane są z własnymi doświadczeniami 
i przemyśleniami, ze znajomymi miejscami, z przeżyciami znanych au-
torowi ludzi”16. Sam pisarz ujął to tak: „Nie podobna być nowelistą, nie 
znając życia” (Dzienniki II, 424). Oznacza to, że w odbiorze jego dzieł do-
kumentarny typ lektury może z powodzeniem dominować nad literackim 
przekazem, co pozwala wziąć w nawias fikcyjny status rzeczywistości17� 
Ma to znaczenie dla formuły tego pisarstwa – miasto nie jest dla Żerom-
skiego „bezmiejscem”, czyli tworem zawieszonym w czasoprzestrzennej 
próżni, ale miejscem realnym, co w znaczący sposób determinuje kształt 
powieściowego dyskursu. Opowiedziana historia może zdarzyć się tylko 
w określonym miejscu i czasie, co decyduje o jej wiarygodności i praw-
dopodobieństwie. Potwierdzają to np. historia paryska i warszawska Ju-
dyma lub paryska i krakowska Nienaskiego. A zatem w odczytywaniu 
tekstu literackiego, w którym uobecnia się „tekst miejski”, niemożliwy 
do pominięcia okazuje się realny kontekst poszczególnych miast. Co wię-
cej, dane miasto często narzuca określony styl lektury. Na stronach utwo-
rów Żeromskiego pojawiają się rzeczywiste elementy miejskiego pejzażu 
charakterystyczne dla poszczególnych miast i miasteczek, a więc miejskie 
dzielnice, ulice, uliczki, podwórka, place, mosty, parki, dworce, miejsca 
handlowe. Pisarz dokładnie opisywał infrastrukturę miejską: budynki, 
mieszkania, gmachy użyteczności publicznej, urzędy, instytucje nauko-
we, szkoły, typowe dla miasta elementy architektoniczne i budowle, urzą-
dzenia miejskie (kloaka, rynsztok, ściek, śmietnik), pamiątki i zabytki. 
Na podstawie jego tekstów, zarówno tych o charakterze dokumentarnym, 
jak i fikcjonalnym, z powodzeniem można odtworzyć obraz ówczesnych 
miast i miasteczek18. Jest to obraz dokładny, bo oparty na konkretach to-
pograficznych, a często także bardzo sugestywny i, o czym była mowa, 
mający podłoże autobiograficzne, co jeszcze go uwiarygadnia. W ten 
sposób autor Popiołów upoważnia czytelnika do traktowania jego utwo-
rów jako źródła wiedzy historycznej o epoce przełomu wieków XIX i XX. 
Niewątpliwie te „teksty miejskie” z powodzeniem można czytać z mapą, 
w porządku topograficzno-chronologicznym, zaznaczając wyznaczane 

15 K. Szostak-Król, dz. cyt., s. 11.
16 K. Zapałowa, Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003, s. 121. 
17 E. Rybicka, Modernizowanie miasta� Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej litera-

turze polskiej, Kraków 2003, s. 7–8. 
18 Temu zagadnieniu kilka ważnych tekstów poświęciła K. Handke, Warszawa Bolesława 

Prusa i Stefana Żeromskiego, [w:] taż, Polszczyzna Stefana Żeromskiego� Edycja z okazji osiem-
dziesiątych urodzin Autorki, Warszawa 2012, s. 85–101. 
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przez pisarza centra19. Takim centrum są w Warszawie: Krakowskie 
Przedmieście i Łazienki, a w Krakowie: Wawel i kopiec Kościuszki.

W Dziennikach znajdziemy zapiski głównie o charakterze informacyj-
nym. Mamy w nich utrwalone opisy tras wędrówek pisarza po Warsza-
wie, którą przemierzał wzdłuż i wszerz, podążając w poszukiwaniu pracy 
zarobkowej lub w towarzystwie różnych kobiet, a zwłaszcza z ukochaną 
Heleną Radziszewską. Pisał tak: 

Sześć razy zbliżaliśmy się do bramy domu Helenki i za każdą razą mijaliśmy ją. Więc 
przeszliśmy Złotą, Sosnową, Wielką, Chmielną, Marszałkowską – znowu te same ulice 
– znowu brama… A wydostawszy się z tego koła na Marszałkowską – poszliśmy w stronę 
Mokotowa za Piękną aż do Nowowiejskiej. Prowadzi się przy tym tysięczne zakłady, ce-
lem których pocałunki […]. Spacer od Nowowiejskiej do Chmielnej odbyliśmy dwa razy. 
(Dziennik II, 473)

Czasami spacer ulicami miasta może przyjąć charakter poznawczy: 

Wyszliśmy o trzeciej w nocy. […] na Solec przez Ludną aż do kościoła oo Trynitarzy. 
Stamtąd Solcem do Tamki […]. Mówię o tym nocnym spacerze z tego względu, że odrębną 
fizjognomią ma ta część miasta: fabryki, wielkie czerwone mury, szeregi kominów. Z fa-
bryki chemicznej wypuszczono gaz jakiś duszący, który w postaci wielkiej mgły rozległ się 
na ulicy. Pusto tam było w nocy, strasznie, jakbyśmy mijali jakieś wymordowane zarazą 
państwo przyszłości. (Dziennik II, 477)

A oto ten sam pejzaż pokazany w świetle dziennym:

Poszedłem kiedyś na ulicę Książęcą, Ludną, Solec, aby przyjrzeć się lepiej temu miastu. 
Było południe. Z fabryk lokomotyw, gazu świetlnego, z fabryki chemicznej, z młynów paro-
wych, z fabryk odlewów – dają się słyszeć świstki, dzwonki. Z fabryk wysypują się tysiące 
robotników. Na ulicach robi się ludno niby w czasie pożaru: biegną wszyscy, popychają 
się, spieszą. Ich olbrzymie mięśnie, szerokie twarze, wielkie ręce, szerokie ramiona, żywe, 
bystre, przenikające oczy, niebieskie bluzy – zlewają się w jedną masę. Jest to bezlitosny 
zastęp ludzi żelaza. (Dziennik II, 483)

Żeromski przede wszystkim utrwalił nazwy oficjalne, a ich przekształ-
cenia pochodziły ze słownictwa potocznego tamtych czasów20. Oto nazwy 
ulic, które zapisał Żeromski: Prago, Arco de Cineja, Bagno, Berga, Borgo, 
Boulard, Bracka, Browarna, Brukowana, Calzaioli, Cavour, Chmielna, Cie-
pła, Corso, Champs Elysées, Cours Grandval, Długa, Dobra, Elektoralna, 
Engracia, Etienne Marcel, Floriańska, Gołębia, Grodzka, Grzybowiska, 
Hortensji, Jagiellońska, Kapucyńska, Karowa, Krochmalna, Książęca, Lu-

19 Pokazała to Katarzyna Szostak-Król, zamieszczając liczne mapki we wstępie do 15. tomu 
Słownictwa pism Stefana Żeromskiego� 

20 K. Handke, Warszawa…, s. 85.
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bisz, Ludna, Marszałkowska, Mazowiecka, Miodowa, Mirowska, Panny 
Marii, Pocztowa, Rivoli, Sant’Engracia, Sławkowska, Solec, Sprzeczna, Sta-
rowarszawska, Szeroka, Świętego Giliusza, Świętego Jana, Trębacza, Wi-
dok, Wielka, Wolska, Wspólna, Zasobna, Zielna, Złota, Żelazna, Żurawia21� 
Żeromski zazwyczaj zamieszczał autentyczne nazwy ulic Warszawy, Kra-
kowa, Florencji, Paryża czy Kielc, podkreślając realizm wprowadzanych 
opisów. Miasto funkcjonuje w nich na zasadzie toponimu, jest miejscem 
o realistycznej chronotopii. Badania tego typu mają charakter dokumen-
tarny z zakresu onomastyki. Jak pisze Kwiryna Handke:

[…] Stefan Żeromski […] nie lubił Warszawy swojej młodości, co wielokrotnie podkre-
ślał (zresztą nie lubił mieszkać również w innych miastach, z wyjątkiem – gdy były obiek-
tem turystycznych wrażeń, jak na przykład Paryż czy miasta włoskie), Warszawa w tamtych 
czasach nie była też z pewnością jego udomowioną przestrzenią, a to on właśnie utrwalił 
w swoich dziennikach cenniejszy dla badaczy materiał nazewniczy, bo nie tylko oryginalny 
i autentyczny, ale także odzwierciedlający ówczesne tendencje językowe przejawiające się 
w nazewnictwie miasta, zwłaszcza w uzusie społecznym22�

Uzupełnieniem tego typu badań są rozpoznania Katarzyny Sobolew-
skiej dokonane na podstawie materiału zebranego z utworów Żeromskie-
go i zaprezentowane w tomach Słownictwa pism Stefana Żeromskiego: Prze-
strzeń23 oraz Miasto i wieś24. Pod pojęciem ulicy Żeromski rozumie nazwę 
tworu przestrzennego25. Jest to linia odpowiadająca nazwom dróg i ścieżek. 
Stąd w „tekście miejskim” mamy: ulice i uliczki oraz bliskie im semantycz-
nie: aleje, alejki, drogi, drożyny, szosę, ścieżkę, trakt, a także, łączące się 
z nimi − zaułek, chodnik, rynsztok, bulwar, brama, podwórko, dziedziniec, 
plac. W przestrzennej charakterystyce ulic pisarz posługuje się słowami 
pozwalającymi na określenie relacji spacjalnych i dotyczącymi ich wy-
miaru, odległości, miary, kierunku, orientacji, ułożenia względem siebie, 
stosunku części do całości. Oto przykład z powieści: „Wszystkie ulice Kra-
kowa prowadzą na linię A–B w Rynku […]” (Charitas, 204). Pisarz traktuje 
o długości ulic, ich głębi, nieskończoności, kształcie, pochyłości, odległości 
i perspektywie. Charakteryzując je przestrzennie, mówi o ulicach miejskich 
i zamiejskich, głównych, pierwszych wjazdowych, najpryncypialniejszych, 
bocznych, schodzących się, poprzecznych, prostopadłych, sąsiednich, są-
siedzkich, blisko położonych, tylnych i dalekich; krzywych, splątanych, 
zawiłych, wytworzonych przez mur, ślepych. Prowadzą one ku określo-

21 K. Sobolewska, Miasto i wieś, s. 224.
22 K. Handke, Warszawa…, s. 101. 
23 K. Sobolewska, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 2: Przestrzeń, Kraków 2002, s. 15–16. 
24 Taż, Miasto i wieś, s. 224–227. 
25 Taż, Przestrzeń, s. 498–501; taż, Miasto i wieś, s. 224–226.
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nemu celowi, np. ku cmentarzowi, wybiegają z rynku, wiodą w miasto, 
wyciągnięte są w szczere pole. Ulice i uliczki mogą być powykrzywia-
ne, szerokie, wąskie lub strome. Te w Genui: „Spadziste ulice Genui! One 
ciemne a wąskie jamy, gdzie słońce nigdy nie dociera!… (Popioły II, 175), 
a w Klerykowie dla odmiany: „Przedmieście Wygwizdów leży w kotlin-
ce, ku której miasto Kleryków zsuwa się nieznacznie i w której się zwęża, 
formując jedną długą i pokrzywioną ulicę” (Syzyfowe prace, 68). Gdzie in-
dziej ulice i uliczki tworzą różne układy przestrzenne – mniej lub bardziej 
zawiłe labirynty, koła, pajęczyny lub sieci. Świadczy o tym chociażby ten 
przykład: „Wszystkie sklepiki, nie wyłączając żydowskich, szczelnie za-
mknięto, wskutek czego ulice były podobne do korytarzy w katakumbach” 
(Promień, 24).

Po prześledzeniu określeń zebranych przez Katarzynę Sobolewską w jej 
słownikach można odtworzyć formy przestrzenne, będące obok czasu pod-
stawową kategorią opisu zjawisk materialnych obecnych w codziennym 
doświadczeniu człowieka. Przestrzeń nie tylko tworzy fizyczne otoczenie 
człowieka, ale jest również rodzajem konstrukcji kulturowej26. W ten sposób 
świat ludzki zostaje zróżnicowany, podzielony i uporządkowany. Nazwy 
przestrzenne − utworzone ze względu na wyróżniające je szczególne cechy, 
takie jak brak ograniczenia–dalekość, wypełnienie–rojowisko, mrowie, oraz 
ze względu na ruch: rojowisko i mrowisko, nasycenie światłem: ciemność, 
czeluść, mrok, otchłań − pozwalają na ujawnienie działania mechanizmów 
kultury w drugiej połowie XIX wieku, a to z kolei umożliwia odkrycie istoty 
więzi międzyludzkich, stosunków socjoekonomicznych i narodowych.

Żeromskiego interesowały również inne sprawy związane z funkcjo-
nowaniem miasta, takie jak jego materialne podstawy, kultura oraz życie 
społeczne. W związku z tym pisarz uruchomił obszerny krąg słownictwa 
związany z miejską infrastrukturą oraz z odtworzeniem struktury socjal-
nej, zawodowej, narodowościowej mieszkańców danego miasta. Zwróciła 
na to uwagę Kwiryna Handke: 

Nazewnictwo miejskie zawsze było i jest integralnym składnikiem społecznej prze-
strzeni miasta. Nazwy nie tylko zaznaczają i określają miejsca i obiekty terytorium, ale rów-
nież odzwierciedlają stosunki społeczne oraz rolę, jaką odgrywały w społeczności miasta 
poszczególne jednostki i grupy mieszkańców, rolę wieloraką, a w tym również – kreatorów 
nazw, ich użytkowników, modyfikatorów i recenzentów27�

Pisarz miał pełną świadomość tego, że wraz z postępem cywilizacyj-
nym przestrzeń miasta, z siecią ulic i uliczek, zaczyna przybierać kształt 

26 Istnieje bardzo obszerna literatura na ten temat. Zob. przede wszystkim Yi-Fu Tuan, 
Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa 1987. 

27 K. Handke, Warszawa…, s. 85.
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coraz bardziej złożonej struktury fizycznej, mającej swe punkty węzłowe 
oraz dominanty, nasyconej różnymi sensami topograficznymi, funkcjo-
nalnymi, historycznymi i społecznymi. Miasto dzieli się teraz na poszcze-
gólne terytoria, którym przypisane zostają odmienne funkcje28. Staje się 
ono organizmem zróżnicowanym także pod względem aksjologicznym. 
Fakt, że człowiek żyje w mieście w niejednorodnych, różnie wartościowa-
nych obszarach, sprawia, że przestrzeń staje się kategorią subiektywną 
– obdarzoną ekspresją ludzkiego odczuwania, zdolną do określonej po-
tencji symbolicznej29. Oznacza to, że w twórczości Żeromskiego sprawa 
„miejska” nie wyczerpuje się na dokumentarnym lub quasi-dokumen-
tarnym zapisie obrazu rzeczywistości miejskiej o charakterze chronoty-
pu, w którym funkcjonują omówione rzeczywiste nazwy ulic. Co praw-
da u podstaw jego pisarstwa zawsze sytuuje się realny widok, oparty 
na wnikliwej obserwacji otaczającej go rzeczywistości30, ale mimetyzm 
w utworach autora Wiernej rzeki wpisany w konwencję realistyczno-na-
śladowczą nie ma prawa do wyłączności, gdyż nieustannie jest osłabiany 
przez silnie zsubiektywizowany, emocjonalny, a we fragmentach wręcz 
ekstatyczny stosunek autora Zmierzchu do rzeczywistości. Ten stosunek 
pisarza do otaczającego go świata ma wpływ na kształt koncepcji antro-
pologii przestrzeni obecnej w jego utworach, czyli na relację i identyfika-
cję człowieka z przestrzenią. Bohater Żeromskiego doświadcza przestrze-
ni całym sobą, somatycznie, cieleśnie. Pod wpływem różnych bodźców 
jego świadomość podlega nieustannym fluktuacjom. Nie mamy zatem 
do czynienia ze stabilnym „ja” bohatera. Takie podejście do wciąż zmien-
nej, „niegotowej” rzeczywistości, na którą składa się cała gama wrażeń, 
wymusiło na pisarzu odejście od zasady odtwarzania obrazu otaczające-
go świata. Żeromski w całej swej twórczości, wpisującej się w tendencje 
rozwojowe w sztuce nowoczesnej przełomu wieków XIX i XX31, zmagał 
się z nieuchwytnością odczuć, emocji, wrażeń, z ulotnością chwil, z tym, 

28 A. Wallis, Wstęp, [w:] E.T. Hall, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, wstęp A. Wallis, War-
szawa 1976, s. 11–12; R. Lehan, The City in Literature. Intellectual and Cultural History, 
London 1993, s. 3; B. Żyłko, Wstęp tłumacza� Miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury, 
[w:] W. Toporow, Miasto i mit, s. 5.

29 H. Meyer, Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej, tłum. Z. Ża-
bicki, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 254; A. Stoff, Poetyka i semantyka literackich zobra-
zowań przestrzeni miasta, [w:] Miasto – kultura – literatura� Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk 
1993, s. 21–22. 

30 K. Handke, Barwa w pejzażach Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. K. Stęp-
nik, Lublin 2003, s. 8; M. Czachorowska, Pejzażowe odsłony: rzecz o słownictwie topograficz-
nym u Żeromskiego, [w:] Światy …, s. 447–453. 

31 Problematyce powieści młodopolskiej poświęcił monografię Michał Głowiń-
ski, Powieść młodopolska� Studium z poetyki historycznej, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1969. Obszerne fragmenty tej pracy dotyczą twórczości S. Żeromskiego. Por. 
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co nieprzedstawialne i niewyrażalne32. W tym doświadczeniu material-
nego, ale pozbawionego stabilności świata wiodącą rolę odgrywa jego 
przeżywanie będące źródłem deformacji rzeczywistości, co z kolei zostaje 
przeniesione w płaszczyznę ontologii dzieła literackiego. Oto przykład: 

Czasami tylko, gdy głodny, osłabły, w pożyczonym sakpaletku, ciasnym jak kaftan 
wariata, w wołająco [!] o pomstę do nieba dziurawych butach, z płomieniami w głowie 
– skręcam z Krakowskiego Przedmieścia na ulicę Karową, staję na najwyższym jej punkcie, 
a wicher ze śniegiem, z deszczem gwiźnie nie półgwizdnięciem, ale całym gwizdem diabel-
skim, gdy zimno mię przejmie takie, że szpik kości pacierzowej jak rtęć zacznie tężeć czy 
kurczyć się, zaczynam czuć ponuro całą małość, podłość, niepotrzebność, zbyteczność moją, 
całą moją miernotę. Wtedy łzy mi się toczą po twarzy, licho wie czemu […]. (Dziennik, II 485)

Szczególnym terenem doświadczania świata jest ludzkie ciało33: „Prze-
strzeń miasta kształtuje się głównie za sprawą tego, w jaki sposób człowiek 
postrzega własne ciało”34. Życie w mieście dostarcza ludziom wielu róż-
nych bodźców, związanych z koniecznością egzystowania w zabudowanej, 
ciasnej, stłoczonej przestrzeni miejskiej, porównywanej często przez pisa-
rza do mrowiska35. Doznania towarzyszące penetracji ulic, placów i gma-
chów miejskich rejestrują i zapamiętują wszystkie zmysły bohaterów36� 
Te zintensyfikowane odczucia są transponowane w przestrzeń ciała, które 
staje się źródłem pamięci spacjalnej i temporalnej. Ulice w „pisaniu miasta 
– czytaniu miasta” wyrażone są zatem w języku fizjologii, są przestrzenią 
odbieraną sensualnie, nacechowaną emocjonalnie. Oto znakomity przy-
kład z Dzienników. W tym fragmencie pisarz starał się odtworzyć niezwy-
kły koloryt warszawskiej ulicy. Czynnik antropologiczny odgrywa tu rolę 
podstawową:

Ulubioną moją ulicą jest Krakowskie Przedmieście. Często wychodzę o dziewiątej 
wieczorem z domu i idę na spacer. Przesuwają się tam ładne twarze kobiece. Idą, idą…

Nieraz spotkasz dwoje młodziutkich ludzi; lekko i zgrabnie, przytuleni do siebie, idą 
pod rękę – migną przed oczyma jak gwiazdka ziemskiego szczęścia. Wracają może z kon-
certu, wizyty, teatru… do siebie. 

I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Technika powieści Żeromskiego, Warszawa 1929; A. Hut-
nikiewicz, Artyzm i technika, [w:] tenże, Żeromski, Warszawa 1988, s. 333–449.

32 R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, 
Kraków 2001, s. 23. 

33 Zob. Y.-F. Tuan, Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne, [w:] tenże, Przestrzeń 
i miejsce, s. 51–70. 

34 R. Sennet, Ciało i kamień� Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. M. Konikowska, 
Gdańsk 1996, s. 291. 

35 K. Sobolewska, Przestrzeń, s. 21; Miasto i wieś, s. 18.
36 Taż, Miasto i wieś, s. 17.
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W nasuniętym na oczy kapeluszu, z papierosem w zębach klapię za nimi czas jakiś 
kaloszami. Ale co im do mnie? – idą do siebie.

Z zazdrosnych marzeń wyrywa cię jakieś boa, owijające szyję i twarz o szklących 
oczach: kurtyzana z krainy Guciów Potockich. Inny świat! – […] i patrzysz za tą, co się 
przesuwa szybko, patrzy śmiało, ubrana króciutko, biednie – ale ładnie. To jedno jej ubranie 
– dlatego takie wymuskane, takie zgrabne. Na zaczepkę nie odpowie nic lub uśmiechnie się 
zuchowato, dziarsko i pobiegnie tak szybko, że – z obawy zgubienia kaloszy w pogoni za 
nią – zwalniasz i śmiejesz się ironicznie, patrząc na rozwlekły chód, na dziwaczny kapelusz, 
pretensjonalne futro, słysząc ciche, ale dobitne: „chodź pan…” – kobiety-rynsztoka. 

Lękając się zbliżenia jej i lękając się samego siebie, mówiąc nawiasem, jeśli w kieszeni 
szeleści ci rubel, patrzysz w stronę dziwnej pary, idącej przed sobą […]. 

Na zakręcie ulicy idzie ostrożnie, wolniutko po śliskim trotuarze sama – młoda jeszcze 
kobieta: palto jej szerokie, a talia rozdęta. – A… samogłoską myślisz. Obojętnyś już na szczę-
śliwe pary, na zalotne kurtyzany… Spuszczasz głowę i ku domowi zdążasz.

Lubię Krakowskie Przedmieście. (Dzienniki II 53–54)

A oto inny przykład, tym razem z powieści Dzieje grzechu: „W ulicach 
płonął jeszcze gaz i martwo czuwała elektryczność. Czarowna, parna noc 
nie dawała spać ludziom. Ulice były ożywione, mimo pory bardzo spóź-
nionej” (Dzieje grzechu II, 151). 

Doświadczenie ulic miasta w prozie Żeromskiego ma głównie cha-
rakter negatywny. Pisarza drażniły nie tylko miejska anonimowość, 
brzydota i ciasnota, ale również uliczny tłok i gwar. Reagował zwłaszcza 
na natężony ruch uliczny i hałas, wywoływany przez jadące po brukach 
miejskich ciągi powozów, dorożek, potem samochodów. Ulica kojarzyła 
mu się z charakterystycznym dla miasta atakowaniem zmysłu słuchu 
bodźcami dźwiękowymi, pochodzącymi od pojazdów i ludzi poruszają-
cych się po twardych miejskich nawierzchniach – brukach i trotuarach. 
Stąd też w narracji ulicznej budowanej przez Żeromskiego mamy nagro-
madzenie takich określeń jak gwar, hałas, łoskot, poryk, szum, szmer, 
turkot, wrzask, zgiełk. 

Obok wrażeń akustycznych ulica dostarcza przechodniom równie 
silnych wrażeń węchowych. Obecne na ulicy brud i śmieci, zmieszane 
z błotem przechodzącym w zgniłe bajora, wydzielają fetor. Bez względu 
na porę roku w miejskim powietrzu unoszą się pył, piasek i kurz. Przypo-
mnijmy, że pisarz bardzo często posługiwał się metaforą błota wyrażającą 
zaściankowość, prowincjonalizm, zacofanie i marazm danego miasta lub 
miasteczka. Miastem, gdzie ulice pokryte są skorupą brudu, był przede 
wszystkim Kraków, którego pisarz wyjątkowo nie lubił. Błoto i koński 
nawóz były spychane z ulic do rynsztoków i na chodniki. Nikt nie sprzą-
tał bram kamienic ani podwórek. Kraków wydawał się cały oblepiony 
brudem. W dodatku, gdy błoto wyschło i przychodziły wietrzne dni, 
pył latał w powietrzu. Doskonale pokazał to Żeromski, przeciwstawia-
jąc wyidealizowany krakowski pejzaż patriotyczny pejzażowi miejskiej 
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codzienności. Oto obraz krakowskich ulic: „gdzie trzeba było brodzić 
w bajorach zalegających ulice odleglejsze od śródmieścia – a w samym 
ognisku ruchu kroczyć po chodnikach nigdy nie zmywanych i nie czysz-
czonych, lepkich albo pagórkowatych od zaschłego błota. Niektóre ulice 
były to istne, bez ujścia, błotne kanały. Ludzie brnęli w nich zbrudzeni 
i zachlastani” (Nawracanie Judasza, 236). Metonimicznym przedstawie-
niem tego krakowskiego światka są jeżdżące po ulicach wozy z walco-
watymi szczotkami zamiatającymi błoto. „Ta blaga była niby naśladowa-
niem Europy, stawianiem się, że i my na Kleparzu jesteśmy w Europie” 
(Nawracanie Judasza, 236). Do tego dochodziły, jak zauważył Nienaski, 
barbarzyńskie posunięcia mieszkańców wyburzających zabytkowe gma-
chy lub przerabiających je na „pudła nowoczesne”. Stąd w pełni uza-
sadnione wydają się słowa Nienaskiego: „Toteż Kraków jest podobno 
najniezdrowszym miastem w Europie” (Nawracanie Judasza, 237). Rów-
nież Piotr Rozłucki w czasie swego pobytu w Krakowie miał same ne-
gatywne odczucia: „Jak w niedawnym śnie szedł po pustych, ciemnych 
małomiejskich ulicach. Omijał główne, brnął po błocie zaułkami” (Uroda 
życia, 185). Także w Ludziach bezdomnych czy Przedwiośniu znajdziemy 
opisy zazwyczaj brudnych i śmierdzących ulic Warszawy. „Ulice te mają 
wygląd srogo niepowabny. Kamienice wzniesione przez Żydów i do nich 
należące mają cechę wielkomiejskiej tandety, bezwstydnej ordynarności 
i haniebnej brzydoty” (Przedwiośnie, 276). Nawet na podstawie przywoła-
nych tu przykładów można powiedzieć, że „tekst miejski” wykreowany 
przez Żeromskiego jest oparty na powtarzaniu nieustannie tych samych 
lub podobnych sformułowań na temat tandety, ordynarności, brudu, 
brzydoty miasta i jego ulic, co wpisuje je w sferę bólu, nędzy materialnej 
i moralnej, grzechu, zbrodni, kryminału, rozpusty. Jest to niewątpliwie 
sfera demoniczna – przerażenia i porażenia życiem, a zatem nędzy ludz-
kiej egzystencji postrzeganej z tej perspektywy w każdym aspekcie. „Pi-
sanie miasta − czytanie miasta” w dyskursie powieściowym Żeromskiego 
ma sens eschatologiczny. 

Wrażenia akustyczne i węchowe w prozie Żeromskiego są dodatkowo 
wzmacniane przez zjawiska kinetyczne, co intensyfikuje dynamikę ulicz-
nych obrazów. Ulice miasta mają swój rytm, a jest nim gonitwa, pęd, rwe-
tes, wir. Bohaterowie poddają się rytmowi otaczającego ich wielkomiejskie-
go świata. Ulicami przede wszystkim biegnie się, gania, przesuwa, kroczy, 
przemierza, defiluje, śmiga, toczy się, wali się środkiem ulicy, wjeżdża. 
Można lecieć pod górę ulicą, dudnić w ulicach, rozbrzmiewać w ulicach, 
ryczeć w ulicach, wrzeć w ulicach. Żeromski pisze o rojowiskach ulic, sze-
regu ulic, ulicach gwarnych jak piekło, o łoskocie ulic i jej turkocie. A oto 
przykład realizacji tekstowej: „włamywał się do pokoju łoskot ulicy Widok, 
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starodawny, znajomy łoskot d r y n d  tłukących się o kamienie wielkości 
bułki chleba (Ludzie bezdomni, 33). 

Obok ulic dynamicznych Żeromski opisuje ulice puste, ciche, jakby 
martwe, mało uczęszczane, rozprażone w słońcu, jak w tym fragmencie 
Charitas: „Śnica kroczył środkiem ulicy jakby w poprzek ognistego pieca” 
(Charitas, 44), lub pogrążone w mroku: 

Tej nocy ostatniej na domiar złego nie mógł usnąć. Miasto ucichło zupełnie. Ani jeden 
odgłos nie dochodził z ulic, ani jeden szmer nie zagłuszał huku rozlegającego się w uszach 
i czaszce Jakubka. […] Wrzaskliwe ulice, kamienne podwórza, ściany i chodniki, jęczące 
wiekuiście od łoskotu i echa stąpań, domy, w których kotłuje się ciągły gwałt życia, cały 
ten krajobraz z kamieni i żelaza, widziany z otwartego okna, teraz z nagła skonał, stężał 
i oniemiał. (W sidłach niedoli, 198)

Ulice w „tekście miejskim” Żeromskiego potrafią być również nieprze-
mierzone, najodleglejsze, nieskończone lub wydłużające się w nieskończo-
ność. Tak czy inaczej ulica pozostanie miejscem nieprzyjaznym człowieko-
wi, paradoksalnie odhumanizowanym. Dlatego w opisach zdecydowanie 
przeważa słownictwo nacechowane negatywnie. 

A zatem ulice w kreacji Żeromskiego są potworne − ciemne, ciemne 
jak piekło, brudne, potwornie niechlujne, pełne bajora, najobskurniej-
sze, najciaśniejsze, przedstawiające niewesoły widok, nieznane, długie 
i nudne, obce, wielce brudne, zatęchłe, opustoszałe, jakby wystraszone, 
puste. Pisarz mówi o „ulicach udręczenia” i o „pustych ulicach ludz-
kiego przerażenia” (Duma o hetmanie, 126). Również zaułki miejskie 
są brudne, splugawione, śmierdzące, mroczne, małe, najbiedniejsze, 
smrodliwe, obmierzłe, ślepe, wąskie, sąsiednie, stare37. Poświadczają 
to wybrane przykłady: „Ulice były zupełnie ciemne i puste jak pieczary” 
(Popioły II, 31); „Wlekli się środkiem ulicy, skręcali za drugimi z zaułka 
w zaułek, utykając w dołach i kałużach” (Popioły II, 28). W tych bruko-
wanych, kamiennych ulicach bohater zauważa wyrwy, wądoły i jamy, 
wszechobecne błoto, kałuże i bajora, tandetność, ordynarność i brzy-
dotę. Miejscem równie dwuznacznym ontologicznie i etycznie jak ulica 
okazują się brama i sień. Świat miejski w swym ulicznym wymiarze jest 
przerażający i poraża ludzkie zmysły. Wyraża się to w „nerwowości” 
przyjętego przez pisarza stylu rozumianego tu w szerszym tego słowa 
znaczeniu.

Żeromski stanął przed koniecznością znalezienia jak najbardziej 
wiarygodnego sposobu materializacji stylu istnienia i pisania. Zrezy-
gnował z formuły przedstawieniowej na rzecz ekspresyjnej koncep-
cji języka. Cechą charakterystyczną preferowanego przez niego stylu 

37 K. Sobolewska, Miasto i wieś, s. 241–242. 
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„nerwowego” jest liryzacja tekstu i jego szczególny emocjonalizm, 
co wpływa na strukturę zapisu − jej luźność, fragmentaryzm i amor-
ficzność38. Odnosząc się do postawy pisarskiej autora Promienia wo-
bec rzeczywistości, jego światopoglądu oraz stosowanych przez niego 
technik opisowych, należałoby zatem mówić nie tyle o mimetyzmie 
jego prozy w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, co o epifaniczności 
jako kategorii charakterystycznej dla literatury nowoczesnej, będącej 
wykładnikiem całościowej poetyki pisarskiego dzieła Żeromskiego39� 
Oznacza to, że w przypadku wpisanego weń „tekstu ulicznego” trzeba 
mówić o stylu (czyli o czymś szerszym niż wąsko rozumiana technika) 
impresjonistycznym40, decydującym o nowoczesności jego wypowie-
dzi41. Pisarz w ramach swych powieściowych konstrukcji gromadził 
szczegóły, zacierał ich kontury i granice między nimi42, co sprawiło, 
że uległ rozluźnieniu układ przestrzenny. Niezwykle silne nacecho-
wanie emocjonalne tych utworów sprawia, że obraz czy też łańcuch 
obrazów w nich obecnych „to jakby wizja wszystkiego na raz, co mie-
ści się w polu widzenia pewnego nastroju”43. „Roztapianie przeżyć, 
a zwłaszcza zacieranie granic przeżyć wewnętrznych i świata zewnętrz-
nego odpowiada panowaniu jednolicącej atmosfery w obrazie świata 
zmysłowego”44� Mamy zatem do czynienia ze szczególnym symultani-
zmem w kreowaniu świata. Polega on na zestawianiu ze sobą w obrę-
bie struktury wypowiedzi różnych komponentów przedstawieniowych 
– optycznych, akustycznych i kinetycznych, tworzących dynamiczne 
obrazy – wspomniane już epifanie. 

38 Obszernie pisałam na ten temat: M.J. Olszewska, Przekształcenia semantyczne (tropy) – meta-
foryka, [w:] taż, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 10: W kręgu meteorologii i astronomii, 
Kraków 2007, s. 92 i in.

39 R. Nycz, dz. cyt., s. 7 i in. 
40 M. des Loges, Impresjonizm w literaturze, [w:] Naturalizm� Europejskie konteksty i opracowania, 

wyb. D. Knysz-Tomaszewska i J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1996, s. 579.
41 Jak pisze R. Nycz (dz. cyt., s. 21–22): „Nowoczesność byłaby więc zapewne w tej perspek-

tywie subiektywizacją poznania, szczególną formą przeżywania świata, która sprawia, 
iż realność zewnętrzna nie tylko staje się częścią wewnętrznej rzeczywistości, ale też na-
biera jej własności: nieustannego przepływu ulotnych, fragmentarycznych, niezgodnych 
z sobą chwil przeżywanego doświadczenia. Tego rodzaju efemeryczna i płynna materia 
jednostkowych doświadczeń wewnętrznych nie poddaje się jednak standardowym ze-
wnętrznym sprawdzianom ani konwencjonalnym zasadom realistycznego przedstawia-
nia. Nie poddaje się przede wszystkim dlatego, że przeżycie − a więc treść doświadczenia 
wewnętrznego – domaga się artykulacji, a nie odbicia”.

42 M.J. Olszewska, Przekształcenia semantyczne (tropy) – metaforyka, s. 92 i in.
43 A. Potocki, Szkice i wrażenia literackie, Lwów 1903, s. 235–251. Cyt za: J. Z. Jakubowski, 

Stefan Żeromski, Warszawa 1975, s. 212.
44 M. Des Loges, dz. cyt., s. 586. Por. W. Okoń, Impresjonizm, [hasło w:] Słownik literatury 

polskiej XIX wieku, red J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002, s. 360–362.
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Zwróćmy uwagę na ten obszerny cytat:

Tomasz Judym wracał przez Champs Elysées z Lasku Bulońskiego […]. Szedł wolno, 
noga za nogą, wyczuwając coraz większy wskutek upału ciężar własnej marynarki i ka-
pelusza. Istny potop blasku słonecznego zalewał przestwór. […] Ze wszystkich, zdawało 
się, stron płynął zapach akacji. Na żwirze, dokoła pniów, pod budynkami, w rynsztokach 
leżały jej białe kwiatki z ośrodkiem czerwonawym, jakby skrwawionym od ukłucia śmierci. 
Pył bezlitosny zasypywał je niepostrzeżenie. […] Zbliżała się godzina spaceru wielkiego 
świata i Pola drgać zaczynały od ruchu karet. Na drewnianym bruku dudnił jednostajny 
łoskot jakby oddalona mowa wielkiej fabryki. Przebiegały piękne, lśniące rumaki, migota-
ła ich uprząż, pudła, sprychy lekkich pojazdów – i mknęły, mknęły, mknęły bez ustanku 
wiosenne stroje kobiece o barwach czystych rozmaitych i sprawiających rozkoszne wra-
żenie, jakby natury dziewiczej. Kiedy niekiedy wynurzała się z powodzi osób jadących 
twarz subtelna, wydelikacona, tak nie do uwierzenia piękna, że widok jej był pieszczotą 
dla wzroku i nerwów […].

Judym znalazł pod osłoną kasztanów brzeg wolnej ławy […]. Zdjął kapelusz i wle-
piwszy wzrok w rzekę pojazdów, walącą środkiem ulicy, zwolna wystygał. Na chodnikach 
przybywało coraz więcej osób ubranych wykwintnie – lśniących cylindrów, jasnych palto-
tów i staników. […] I znowu spokojnie, równo, uroczo płynęła rzeka ludzka na chodnikach, 
a środkiem rwał jej nurt bystry, uwieńczony pianą tkanin przecudnych, lekkich, w oddali 
niebieskawozielonych… (Ludzie bezdomni, 7–8)

A zatem na migawki czy impresje z wielkomiejskich ulic wpisanych 
w impresjonistyczny „tekst miejski” w utworach Żeromskiego składa-
ją się: momentalność wrażeń, ulotność chwil, ekstazy, epifanii. Dlate-
go obraz ulicy w takim ujęciu nie może być logicznie uporządkowany, 
lecz został rozbity na ciągi asocjacji, ujęty często w formy monologu we-
wnętrznego będącego strumieniem świadomości bohaterów. Tak więc 
to w epifaniczności tkwi istota nowocześnie potraktowanego obrazu 
ulic, wpisującego się w impresjonistyczny „tekst miejski” Żeromskie-
go. Tak wykreowany obraz ulicy odpowiada formule Henriego Amiela, 
że „wszelki krajobraz jest stanem duszy”45. Na potwierdzenie tej konsta-
tacji wystarczy przywołać odpowiednie fragmenty z utworów Żerom-
skiego, np. dotyczące wędrówki Judyma ulicami dzielnicy Za Żelazną 
Bramą, poszukiwania Xeni przez zakochanego w niej do szaleństwa Nie-
naskiego czy błąkania się Ewy Pobratyńskiej ulicami europejskich stolic. 
Tak więc pejzaż uliczny staje się ekwiwalentem stanów uczuciowych bo-
hatera, który sam nadaje sens światu zewnętrznemu. Ten silnie zsubiek-
tywizowany obraz ulicy, czy raczej jej wizja o charakterze epifanii, jest 
zatem projekcją ukrytych pragnień bohatera, dążeń, emocji, sił instynktu, 
jego narcystycznych fantasmagorii, czyli całej sfery podświadomości. Ma 
to istotne epistemologicznie znaczenie, gdyż:

45 H. F. Amiel, Z pamiętnika, tłum. A. Kordzikowska, studium krytycznym poprzedził W. Ja-
błonkowski, Warszawa 1901, s. 56. 



Maria Jolanta Olszewska 116

W ten sposób […] obraz […] faktycznie nie będący odbiciem zewnętrznej postaci 
świata jest w gruncie rzeczy projekcją istoty struktury tego świata, a zarazem odbiciem 
jego percepcji przez człowieka, co zawsze jest sprawą indywidualną, jednostkową, gdyż 
konkretne poznanie każdy człowiek przeżywa indywidualnie46�

To upodmiotowienie obrazu świata i jego silna subiektywizacja łączą 
się ściśle z podjętymi przez Żeromskiego przekształceniami stylistycznymi, 
a sprowadza się do operowania superlatywami, rozbudowanymi porów-
naniami, animizacjami, personifikacjami, nagromadzeniami, peryfrazą, 
tautologią, onomatopeją i bogatą metaforyką opartą głównie na rozbu-
dowanych ciągach epitetów o silnym nacechowaniu emocjonalnym47� Po-
szczególne ujęcia w utworach Żeromskiego, w tym interesujące nas moty-
wy urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ulic, zostały wyrażone 
za pomocą różnorodnych, często wyszukanych środków artystycznych, 
z użyciem metaforyki opartej na konstrukcjach zestawień epitetowych, wy-
dobywających właściwy ton uczuciowo-nastrojowy danego zjawiska. Obok 
uczuć wyrażonych za pomocą antonimicznie nacechowanych epitetów: np. 
ciemny − jasny, nocny – dzienny, ciepły – zimny, pogodny – pochmurny, odnaj-
dziemy epitety superlatywne z udziałem przymiotników czy imiesłowów 
z przedrostkiem naj- (najciemniejszy, najgorętszy), co prowadzi do hiper-
bolizacji stylu. Dla zwiększenia ekspresyjności tekstu dochodzi do nagro-
madzenia środków stylistycznych w jednym zdaniu lub w krótkim jego 
wycinku. Zgodnie z przekonaniem o modelującym charakterze tropów 
stylistycznych – szczególnie metafory przymiotnikowej – środki te stały się 
rodzajem filtru, przez który postrzegany jest, organizowany, waloryzowa-
ny i semantyzowany świat przedstawiony w utworach autora Popiołów48� 
Epitet „straszna” kieruje uwagę odbiorcy na straszność jako immanent-
ną cechę otaczającej bohaterów Żeromskiego rzeczywistości, a to z kolei 
naprowadza na zagadnienie zła. Podobnie można postąpić z epitetami: 
ciemny, okropny, brudny itd. Niechętny kulturze urbanistycznej pisarz 
konsekwentnie traktował przestrzeń miejską jako miejsce duchowego znie-
wolenia, degradacji i społecznej alienacji. Miejski konkret topograficzny, 
a w naszym przypadku jest nim ulica, traci właściwie na znaczeniu, a „tekst 
miejski” nabiera walorów uniwersalnych.

Dokonane powyżej rozpoznania dotyczące zagadnień urbanistycz-
nych w twórczości Żeromskiego ściśle łączą się z jeszcze jedną kwestią 

46 Z. Kępiński, Impresjonizm polski, Warszawa 1961, s. 6. 
47 M. Dłuska, Barok Żeromskiego� Studium prozy poetyckiej pisarza, „Pamiętnik Literacki” 1966, 

z. 1–2, s. 109–152; S. Pigoń, Rzeźba wyrazu u Żeromskiego, „Język Polski” 1960, t. 40, s. 81–96, 
321–337� 

48 Por. M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski� Metamorfozy widzenia poetyckiego, Warsza-
wa 1988, s. 218.



117Miasto z perspektywy Stefana Żeromskiego

obecną w utworach pisarza podejmującego najważniejsze i najbardziej 
bolące zagadnienia współczesności. Autor Oko za oko, tak jak wykreowany 
przez niego bohater, którego oczyma poznajemy miejską rzeczywistość, 
wywodził się ze zdeklasowanej szlachty. A zatem jest on wykorzeniony, 
bezdomny w sensie materialnym i psychicznym. W mieście nie znalazł 
się z własnej woli, tylko przymuszony przez czynniki zewnętrzne. Z ko-
nieczności musiał podjąć się pracy zarobkowej, która, o czym świadczą 
m.in. obszerne wpisy w Dziennikach, nie dawała mu ani moralnej, ani 
finansowej satysfakcji. W świat miejski bohater Żeromskiego wchodził 
z określonym bagażem doświadczeń życiowych, kompleksów, zaha-
mowań, rzadko z nadzieją na poprawę sytuacji życiowej. Był właściwie 
człowiekiem bez tożsamości i własnym wysiłkiem musiał zbudować 
narrację o sobie. Bohater Żeromskiego, przebywając w przestrzeni wiel-
komiejskiej wbrew własnej woli, został poddany działaniu prawu chce-
nia i pożądania. Miejska rzeczywistość ma w jego odczuciu charakter 
opresyjny. Ze strony otoczenia bohater doświadcza najczęściej otwartej 
agresji i antagonizmu. Cierpi na brak poczucia asymilacji, a przez to ska-
zanie na wieczną absencyjność. Przebywanie w przestrzeni bezwzględ-
nej walki o byt pozbawia go wszelkich złudzeń i nadziei. Ma poczucie 
egzystowania w moralnej i aksjologicznej próżni. Ulica staje się pars pro 
toto tego infernalnego świata. Dlatego w jego odczuciu miasto, pogrążone 
w ciemnościach, mroczne, ponure, ciemne, śmierdzące, brudne, a zatem 
złe, szatańskie, przybiera kształt fantazmatu. 

Żeromski mówi o anarchii ulicznej. Wśród przechodniów różniących się 
pochodzeniem społecznym i wyglądem na ulicy można spotkać prostytutkę 
(„Już na rogu ulicy uwijała się młoda ulicznica w przedwcześnie wiosennym 
stroju” − Przedwiośnie, 331), szwaczkę, ulicznika, szelmę ulicznego, proleta-
riusza („Ulice były puste jak wymiótł. Tam i sam wyjrzała z bramy kędzie-
rzawa głowa ulicznika albo wśliznęła się w ciemną wilgotną sień strwożona 
kobieta” – Popioły I, 262), żebraka ulicznego, szpicla, różne indywidua i dzi-
wolągi, np. kobietę z kozą. Prostytucja, żebractwo, złodziejstwo składają się 
na tę uliczną kryminalną rzeczywistość. Ale na rogu tej samej ulicy stoją: 
stójkowy, granatowy policjant, stróż, dozorca, symbolizujący świat władzy 
reprezentowanej przez mundur. Ulica ma swoje prawa, które bezwzględnie 
trzeba respektować, aby przeżyć w tym współczesnym panopticum� 

Miejskie doświadczenia bohaterów Żeromskiego − Raduskiego, Judyma, 
Ulewicza, Nienaskiego, Rozłuckiego, Pobratyńskiej – wyrażone w języku 
opresji obnażają całą potworność i pustkę współczesnego życia, brak zasady 
porządkującej chaos tego świata. To wszystko zamienia przestrzeń miejską 
w inferno. Miasto i każdy z jego elementów, a dotyczy to również ulic, kre-
owanych na obraz infernalnej rzeczywistości, pomimo obecności konwencji 
naturalistycznej zaczyna funkcjonować na zasadzie archetypu.
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Judym, krocząc ulicami Warszawy Za Żelazną Bramą i z głębokim nie-
smakiem oglądając wszechobecną brzydotę, nędzę materialną i moralną, 
porównuje je z paryskimi bulwarami symbolizującymi „urodę” życia. Ale 
ta odczuwana wręcz fizjologicznie nędza, choć budzi w nim odrazę, para-
doksalnie gdzieś w podświadomości skutkuje poczuciem empatii i „winy 
metafizycznej”, pod pojęciem której należy rozumieć: 

[…] istnieje solidarność między ludźmi jako ludźmi, na mocy której każdy obarczony 
jest współodpowiedzialnością za wszelkie zło i niesprawiedliwość na ziemi, a zwłaszcza za 
przestępstwa dokonane w jego obecności lub z jego wiedzą. Jeśli nie uczynię wszystkiego, 
co w mej mocy, aby im zapobiec, jestem współwinny49� 

Judym ujął to w słowa: „[…] walczymy z głupotą społeczeństwa, które 
nie widzi, co to jest ulica Krochmalna albo Kazimierz krakowski…” (Ludzie 
bezdomni, 75). To poczucie „winy metafizycznej” da o sobie znać w Cisach, 
a później w Zagłębiu, kiedy doktor zdecyduje się na walkę z ludzką krzyw-
dą. Nędza uliczna pobudza w człowieku wrażliwość na zło otaczającego 
świata. Dlatego ulica szybko może przekształcić się w przestrzeń buntu, 
tak jak w czasie rewolucji 1905 roku, kiedy stała się miejscem ostrego sprze-
ciwu najbiedniejszych wobec niesprawiedliwości społecznej, co pokazał 
Żeromski w Nagim bruku. Proletariat upominający się o swoje prawa sam 
staje się „ulicą”. Przestrzeń uliczna zamienia się w pole walki o sprawy 
socjalne, obszar buntu i jednocześnie męczeństwa. Krew proletariuszy wy-
lana na bruk warszawskiej ulicy nosi znamiona protestu pisarza przeciw 
niesprawiedliwości tego świata. 

Ale bohater Żeromskiego nie zawsze goni po ulicach lub nimi kro-
czy, zdążając do określonego celu. Po ulicach miast może również błąkać 
się, błądzić, brnąć, powlec się, krążyć, spacerować, wałęsać się, wlec się, 
włóczyć się, dążyć przez ulice, dowlec się, łazić z ulicy na ulicę, snuć się, 
spotkać na ulicy50. Ewa Pobratyńska po wyjeździe Łukasza przechadza 
się ulicami, ale jej błądzenie po mieście nie ma charakteru poznawczego, 
jest tylko wypełnianiem wolnego czasu. Wśród tłumu mijanych, obcych 
i obojętnych jej ludzi czuje się inna, doznaje wykluczenia i alienacji. Każde 
z miast, polskich i zagranicznych, do których Pobratyńska zawita, będzie 
dla niej tylko miejscem przejściowym, gdzie wszyscy zawsze pozostaną 

49 K. Jaspers, Problem winy, tłum. J. Gariewicz, „Etyka” R. 17:1979, s. 152. 
50 Samemu pisarzowi nieobce było nieśpieszne błądzenie po ulicach, o czym pisze w Dzien-

nikach, wspominając romans z panną Paniusią: „Wreszcie pewnego pięknego wieczora 
spotkałem ją samą na Chmielnej. […] Następnego dnia spotkaliśmy się na Przeskoku, 
przewybornej do randeiksów uliczce, chodzili pod rękę na Kruczą, na Złotą, na kilka-
dziesiąt ulic bez celu, nie mogąc się nagadać o wszystkich rzeczach i niektórych innych” 
(Dzienniki III, 11–12).
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sobie obcy. Z przechodnia Ewa staje się włóczęgą: „lubiła błąkać się sa-
mopas po ulicach […]. Była wówczas radośnie zgubioną w zbiorowisku” 
(Dzieje grzechu II, 102). W końcu zejdzie na samo dno struktury społecznej, 
a wtedy „Ewa, która groziła matce, że wyjdzie na ulicę i tam zostanie ulicz-
ną dziewką, w końcu się nią stała i wtedy na dnie swego upadku, poczuła 
nareszcie, że jest dziewką schorowaną, zżartą od syfilisu, dziewką uliczną, 
sprzedajnym bydlęciem” (Dzieje grzechu II, 248). 

Ulica może stać się także przestrzenią doświadczeń ostatecznych − 
eschatologicznych, aby finalnie zamienić się w drogę krzyżową. Nienaski, 
pobity przez ludzi Żłowskiego, lewicowego fanatyka, wrzucony na pół 
żywy do Wisły, odbywa swą drogę „krzyżową” pogrążonymi w mroku, 
upiornymi ulicami Krakowa. Kończy ją na wozie pełnym gnoju. Przestrzeń 
miejska zamienia się w przestrzeń upokorzenia, męki i w końcu śmierci. 
Droga Nienaskiego nabiera walorów martyrologicznych, ale jego męczeń-
stwo nie nosi znamion odkupienia51. Nie ma na nie miejsca we współcze-
snym świecie, w którym „Bóg umarł”.

Podsumowując te rozważania o charakterze bardziej ogólnym, należy 
stwierdzić, że miasto Żeromskiego to metapolis (termin Brahama Shirdela), 
pod pojęciem którego rozumiana jest przestrzeń podporządkowana subiek-
tywnemu doświadczeniu, opartemu głównie na przeżyciu, mającemu swe 
źródła w doświadczeniu somatycznym52. Przestrzeń tę widzimy, odczu-
wamy i interpretujemy wraz z bohaterem utworu. W „tekście miejskim” 
Żeromskiego, w obrazie jego ulic i uliczek, mamy do czynienia ze ścisłym 
powiązaniem topografii, sfery psychicznej i emocjonalnej, co wprowadza 
do „tekstu miejskiego” różnego rodzaju napięcia i nadaje mu charakter 
dynamiczny. Obrazy ulic i uliczek w dyskursie miejskim Żeromskiego 
są niezwykle barwne, ciekawe i jednocześnie spójne pod względem treści 
oraz języka. Ulice mają swój charakterystyczny wygląd, atmosferę, funk-
cjonują na konkretnym społecznym i ekonomicznym fundamencie. Stają 
się także nośnikiem znaczeń symbolicznych, dostarczając języka do opisu 
nowoczesnego życia. Realizm ich ujęcia oparty na przeżyciu zatraca swą 
wyrazistość. Ulice jawią się bohaterom jak z koszmarnego snu, stają się 
upiorne, fantazmatyczne, tak jak demoniczni wydają się mijani przechod-
nie. Miasto powoli zabija w bohaterze jego świadomość. Ulice zamienia-
ją się w labirynt, a miasto w pajęczą sieć − w pułapkę, dlatego w każdej 
bramie, zaułku, rogu wydaje się czaić zło. Opis ulic daje Żeromskiemu 
pretekst do diagnozy społeczeństwa oraz zbudowania szczególnej wizji 

51 Obszerniej na ten temat: M.J. Olszewska, „Czy przyjdzie kiedyś wiosna?”. „Walka z szatanem” 
Stefana Żeromskiego jako „nieustająca lektura” Lalki Bolesława Prusa, [w:] taż, W poszukiwaniu 
sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2005, s. 83–105. 

52 E. Rewers, Post-Polis� Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, s. 298. 
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świata. Ulica w utworach Żeromskiego jest rodzajem lustra53, zamienia się 
w miejsce doświadczeń eschatologicznych, gdzie można dokonać nowych, 
sensacyjnych odkryć. Dlatego ulice miasta daje się zestawić, o czym pisze 
Toporow, „z szansą, z wyborem (życie lub śmierć, zwycięstwo lub klęska, 
dobro lub zło)”54� 

W dyskurs uliczny Żeromskiego wpisany został nie tylko aspekt 
społeczno-ekonomiczny, ale przede wszystkim egzystencjalny, a wła-
ściwie także filozoficzny, prowadzący do pogłębionej refleksji na temat 
zła w różnym kształcie i wymiarze. Ulica traktowana jako metafora jest 
nie tylko ornamentem stylistycznym czy retorycznym, ale będąc central-
nym składnikiem codziennego posługiwania się językiem, bezwzględnie 
wpływa na sposób ludzkiego istnienia – postrzegania, myślenia i działa-
nia55. Ulica jako pars pro toto miasta czy nawet świata stała się dla pisarza 
nośnikiem przekształceń modernizacyjnych. Miasto to z jednej strony 
przestrzeń destrukcji osobowości człowieka, jego moralnej degradacji 
i deprawacji, ale z drugiej − paradoksalnie − również jego twórczych 
możliwości. Człowiek staje przed wyzwaniem, które pobudza w nim chęć 
czynu, nawet jeśliby jego działania miały skończyć się klęską, to posiew 
aktywności pozostanie w świadomości społecznej. Tak więc filozofia uli-
cy wpisana w „tekst miejski” Żeromskiego tak jak w soczewce skupia 
wszelkie antynomie i aporie współczesnego świata, który staje się coraz 
bardziej złożony i niepojęty.

53 Tamże, s. 305.
54 W. Toporow, dz. cyt., s. 45. 
55 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. i wstęp T.K. Krzeszowski, Warsza-

wa 1988, s. 7. 



Grażyna Legutko 
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Od mrocznego labiryntu do „pustyni miasta”1.
Obrazy ulic w prozie Andrzeja Struga

Rzeczywistość jest nieprzejrzysta,  
bezsensowna sama w sobie, 

nie ma do przekazania żadnych znaczeń,  
dopóki my jej tychże znaczeń nie nadamy2.

Prolegomena

Tytułowa formuła szkicu wskazuje dwie figury myślowe, między 
którymi rozciąga się szereg rozmaitych metafor przestrzennych występu-
jących w prozie Andrzeja Struga. Do najczęstszych w interpretowanych 
przeze mnie utworach należą: labirynt, podziemie, miasto-potwór, nagi 
bruk, biała kraina śmierci, przeklęta pustynia, rozpasany Babilon, trakt bez 
duszy i wyrazu, pustynia miasta. Kompozycja tytułu pokazuje też charak-
terystyczny kierunek ruchu (myśli/działania) bohaterów – od zamknięcia 
do otwarcia – i sugeruje pewien proces: od kluczenia-ucieczki przez śmierć 
(fizyczną i mentalną) do odrodzenia. 

Wybór analizowanych dzieł – a będą to opowiadania z cyklu Ludzie 
podziemni (1907–1909) oraz trzy powieści: Dzieje jednego pocisku (1910), 
Chimera (1918), Pokolenie Marka Świdy (1925) – motywowany jest ich po-
dobieństwem tematyczno-kompozycyjnym. Wszystkie wpisują się, choć 

1 A. Strug, Wigilie, [w:] tenże, Ludzie podziemni [seria pierwsza, 1908], Warszawa 1957, s. 90. 
Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, dalej w nawiasach stosuję skrót: Lp I, po nim 
bezpośrednio podaję numer strony, z której pochodzi przytoczenie.

2 J. Kociatkiewicz, M. Kostera, Antropologia pustych przestrzeni, [w:] Pisanie miasta – czytanie 
miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997, s. 76.



Grażyna Legutko 122

w różnych zakresach, w tradycję prozy quasi-biograficznej3, a także w nurt 
ideologiczny literatury młodopolskiej, reprezentujący służebny (związany 
z polityką historyczną) model sztuki. Zbliża je problematyka rewolucyjno-
-niepodległościowa i sposób kreacji postaci, które – mimo różnic pokole-
niowych, socjalnych i intelektualnych – są zaangażowane w realizację idei 
społeczno-politycznej (biorą czynny udział w działalności rewolucyjnej 
bądź służą „polskiej Sprawie”) albo przynajmniej wykazują chęć takiego 
zaangażowania. Wątki ideologiczne w omawianych tekstach ściśle kore-
spondują z opisem życia wewnętrznego bohaterów, wysuniętym w narracji 
na plan pierwszy. Ludzi podziemnych łączy z Dziejami jednego pocisku, prócz 
tematyki rewolucyjnej, fragmentaryczność struktury fabularnej – zarówno 
powieść o „dziejach pocisku”, złożona przez twórcę w jedną całość z czter-
nastu krótkich, pierwotnie autonomicznych utworów prozą, jak i zbiór 
nowel o „ludziach podziemnych”4 redukuje całościowy obraz życia boha-
terów do niewielkich wycinków czasowych, zdeterminowanych autentycz-
nymi wydarzeniami historycznymi. W Chimerze i Pokoleniu Marka Świdy jest 
inaczej – narracja zmierza do prezentacji pełnej biografii protagonistów, 
odsłaniając proces ich dojrzewania. Obaj w momencie rozpoczęcia akcji 
znajdują się „na życiowym zakręcie”, poszukują sensu własnej egzysten-
cji. Sytuacja inicjalna implikuje dalszy rozwój zdarzeń, układających się 
w ciąg przyczynowo-skutkowy, kończący się uzyskaniem przez bohaterów 
samowiedzy. Pokolenie Marka Świdy stanowi swoistą kontynuację Chimery 
– dzieje Przecława Borszowskiego puentuje decyzja wstąpienia do Legio-
nów Piłsudskiego (tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny), Marka Świdy 
otwiera moment rozpoczęcia studiów w Krakowie, gdzie sceptycznie ob-
serwuje strzelców musztrujących się na Błoniach (1913 r.). Zachowaniami 
obu mężczyzn rządzi opozycja: słowo–czyn (pasywizm–aktywizm), obaj 
też reprezentują typ artysty-improduktywa, usiłując z miernym skutkiem 
realizować swoje pasje literackie: Przecław zamierza napisać rozprawę 
o dziejach duszy polskiej („syntezę psychiki pokoleń porozbiorowych”5), 
Marek – wielką powieść o Polsce („obraz tego, co jest w nas, wokoło nas, 
za nami, przed nami”6).

3 Ludzie podziemni to szereg minibiografii konspiratorów lub osób pośrednio związanych 
z ruchem socjalistycznym, Dzieje jednego pocisku obejmują pełną historię życia-wędrówki 
bomby (od narodzin do śmierci), Chimera i Pokolenie Marka Świdy skupiają się na prezen-
tacji indywidualnych losów protagonistów. 

4 Mam na myśli trzy kolejne serie cyklu: I. Ludzie podziemni (1908), II. Z pamiętnika starego 
sympatyka (1907–1908), III. W twardej służbie (1909). 

5 A. Strug, Chimera, Warszawa 1918, s. 17. Wszystkie cytaty w szkicu pochodzą z tego 
wydania powieści, dalej w nawiasach stosuję skrót: C. 

6 A. Strug, Pokolenie Marka Świdy, Warszawa 1958, s. 275. Dalsze cytaty z powieści za tym 
wydaniem z użyciem skrótu: P.
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Wybrane przeze mnie utwory wiąże również charakterystyczny spo-
sób kreacji przestrzeni miejskiej. W silnie spsychologizowanej twórczo-
ści Struga jest ona z reguły zawłaszczona przez emocje i doświadczenia 
postaci, uzależniona od ich duchowego wnętrza, jaźni bądź podświado-
mości. Obrazy ulic są funkcjonalizowane introspektywnie przez percypu-
jącą świadomość bohaterów, zsynchronizowane z ich aktualnym stanem 
psychicznym i poddane subiektywnej waloryzacji. Nawet jeśli pojawia się 
opis ujawniający perspektywę auktorialną (wykazujący tendencję do od-
narracyjnej obiektywizacji), to współgra on z punktem widzenia postaci7� 
Przestrzeń miejska w prozie autora Chimery jest zazwyczaj silnie osadzona 
w realiach topograficznych, ale zabiegi twórcy związane z konkretyzacją 
miejsca niewiele mają wspólnego z praktyką artystyczną pisarzy reali-
stycznych. Przywoływane – najczęściej w strumieniu narracji personalnej 
– nazwy rzeczywiście istniejących obiektów, ulic czy dzielnic (obok dat 
i odwołań do autentycznych wydarzeń historycznych) odnoszą świat wy-
kreowanych zdarzeń do geograficznych miejsc i ich powszechnie rozpo-
znawalnych detali – np. w Warszawie są to: Zamek Królewski, Cytadela, 
Nowy Świat, Stare Miasto, Marszałkowska, Wola, Powiśle; w Krakowie: 
Wawel, Sukiennice, kościół Mariacki, kopiec Kościuszki, Błonia; w Łodzi: 
Piotrkowska, Widzew, Bałuty; w Paryżu: wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, 
Luwr, Notre Dame, Montmartre, Montparnasse, Lasek Buloński. Nazwy 
te jednak nie tyle służą uprawdopodobnieniu fikcji literackiej, ile stano-
wią pretekst (czy punkt wyjścia) do zabiegu interioryzacji przestrzeni 
zewnętrznej, która nigdy nie jest biernym tłem akcji, tworzącym jedynie 
koloryt lokalny fabuły. Ale rzadko też występuje na prawach całkowitej 
autonomii – istnieje z reguły ze względu na psychiczne dyspozycje boha-
tera prowadzącego, staje się współczynnikiem jego emocjonalnych reakcji 
i procesów myślowych. Uwewnętrznienie obrazu świata – przyczyniają-
ce się do liryzacji prozy autora Nekrologu – zmierza zatem w kierunku 

7 Przykładem może być chociażby opis Zamku Królewskiego w Warszawie w Dziejach 
jednego pocisku. Nie służy on konkretyzacji miejsca akcji ani też realistycznemu opisowi 
walorów architektonicznych zabytkowej budowli, ale jest pretekstem do formułowania 
refleksji historiozoficznych dotyczących przeszłości narodu i mentalności współczesnych 
Polaków. Zabieg animizacji („ponuro patrzy na Wisłę, a przez Wisłę na szeroki kraj pu-
sty”) paradoksalnie podkreśla metaforyczną śmierć obiektu. Jest „martwy, urzędowy, 
splugawiony wiekową nieustającą przemocą, która tam założyła sobie koszary”. Kojarzy 
się przede wszystkim z brakiem wolności i znienawidzoną władzą zaborczą, rezyduje 
w nim bowiem samowładny generał gubernator rosyjski: „pies psów carskich”, „dozorca 
i kat”. A zatem obiektywna prezentacja Zamku bliska jest horyzontowi i odczuciom znie-
wolonych mieszkańców Warszawy, a zwłaszcza konspiratorom spiskującym przeciwko 
rosyjskiej okupacji. Cytaty pochodzą z: A. Strug, Dzieje jednego pocisku, Warszawa 1957, 
s. 31 i s. 34. Dalsze przytoczenia z powieści za tym wydaniem z użyciem skrótu: D.



Grażyna Legutko 124

pogłębionej penetracji psychiki kreowanych postaci i wydobycia najistot-
niejszych rysów ich osobowości.

Bohaterowie Struga rzadko oglądają miasto z zewnątrz i z oddali, np. 
z perspektywy natury wiejskiej czy z dystansu turysty8. Z reguły eksplo-
rują miejską rzeczywistość od wewnątrz, z perspektywy ulicy, chodnika, 
placu, bram, zaułków i przede wszystkim przez pryzmat – powtórzmy 
to raz jeszcze – indywidualnej jaźni. Personalny horyzont narracji wpły-
wa na stałe przenikanie się dwóch płaszczyzn: wewnętrznej (subiektywne 
obrazy wytwarzane w wyobraźni postaci) i zewnętrznej (prawdopodob-
nej, pozornie tylko istniejącej obiektywnie), przy czym podmiotowe wi-
dzenie przestrzeni nie jest bezrefleksyjną obserwacją. Bohaterowie Struga 
to głównie osoby introwertyczne: małomówni konspiratorzy, nerwowo 
wyczerpani „ludzie podziemni”, nadwrażliwi rozbitkowie porewolucyjni, 
rozczarowani wolnością mieszkańcy niepodległej Polski. Poza obsesyjnymi 
skłonnościami do autoanalizy objawiają właściwości neurasteniczne, cza-
sem wręcz patologiczne (rozdwojenie jaźni), nieustannie balansują na gra-
nicy dwóch rzeczywistości9. Nie dziwi więc, że charakterystyczną cechą 
wielu opisów przestrzeni jest jej ekspresjonistyczna deformacja10 i fragmen-
taryzacja, wiążące się z psychiczną dezintegracją (rozbiciem osobowości). 
Wpływa ona często na niemożność intelektualnego ogarnięcia zarówno 
świata zewnętrznego, jak wewnętrznego oraz poczucie braku globalnego 
sensu. Dodatkową komplikację stanowi problem nakładania się pamięci 
przeszłości na aktualne stany psychiczne bohaterów – wspomnienia, koja-
rzące się im z danym miejscem, zakłócają klarowny odbiór rzeczywistości 
widzianej tu i teraz.

Rozmaite punkty widzenia przestrzeni miejskiej nie prowadzą jednak 
do polifonicznego kształtu świata przedstawionego w prozie Struga11, 

8 Perspektywiczne (całościowe) ujęcia miasta w prozie Struga funkcjonują na zasadzie 
wyjątku i są to najczęściej opisy miast obcych, np. amerykańskiej aglomeracji portowej 
w Dziejach jednego pocisku czy Paryża w Chimerze�

9 Często granica między snem a jawą (świadomością/halucynacją) ulega zatarciu. Zda-
niem S. Kryńskiego zjawisko to bliskie jest „filozoficznym koncepcjom Bergsona (»rze-
czywistość pojęta jako nieustanny przepływ bezpośrednich doznań, nie dających się ani 
od siebie oddzielić, ani myślowo uogólnić«), stanowiącym ontologiczne i poznawcze 
uzasadnienie ekspresjonizmu” – tenże, Wizja rewolucji we wczesnej prozie Andrzeja Struga 
(1902–1912), Rzeszów 1989, s. 107. 

10 Opisy przestrzeni osadzone w poetyce ekspresjonistycznej korzystają – jak na prozę mo-
dernistyczną przystało – z osiągnięć młodopolskiego impresjonizmu i symbolizmu.

11 Jak słusznie zauważa B. Pięczka: „proza Andrzeja Struga pozbawiona jest aspektu »wie-
logłosowości«. Rozpisana na »głosy« poszczególnych bohaterów, rzeczywistość przedsta-
wiona w tej prozie jest w istocie podporządkowana perspektywie auktorialnej, za którą 
kryje się utajona obecność autora” – tenże, Proza narracyjna Andrzeja Struga, Wrocław 1987, 
s. 244.
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przeciwnie: jego wymiar jest uzależniony od konkretnych uwarunkowań 
historycznych (decydujących o określonych rozstrzygnięciach pisarza) 
i w ich kontekście ma jednorodny (homofoniczny) obraz – inny w okresie 
rewolucji (odpowiadający figurom: labiryntu, miasta-potwora, nagiego 
bruku, białej krainy śmierci), inny w czasach porewolucyjnych (pojawiają 
się znamienne metafory: bezdusznej pustki, jałowej pustyni i rozpasane-
go Babilonu), jeszcze inny w latach powojennych (dominuje figura pusty-
ni miasta oraz traktu bez duszy i wyrazu). Uwarunkowania historyczne 
wpływają z kolei na „pejzaż psychiczny” postaci, który determinuje odbiór 
ulicznego krajobrazu.

Pokręcony labirynt ciemnych ulic

Tytuł cyklu opowiadań Ludzie podziemni – mających na celu ukazanie 
dramatycznych epizodów z okresu rewolucji 1905 r. i czasów bezpośrednio 
ją poprzedzających – wskazuje znamienne terytorium spiskowej działal-
ności „ludzi-kretów”, „ludzi-cieni”. Jest nim symboliczne p o d z i e m i e 12 
miasta – sfera duszna, mroczna, zamknięta. Przebywanie w niej wiąże się 
z naturalną tęsknotą do zwyczajnej egzystencji, do zacisza i ciepła domo-
wego ogniska. Tęsknotę tę „ludzie podziemni” heroicznie w sobie tłumią, 
ich bunt wobec niesprawiedliwości społecznej zakłada wszak niezłomność, 
zgodę na status bezdomności, ciągłe ukrywanie się przed szpiclami, nie-
spokojne życie „bez wypoczynku”.

Przymusowa wędrówka konspiratorów wiedzie przez przecinające 
się ulice, kluczące trakty, zawiłe arterie, niespodziewane przecznice, nagle 
urywające się szlaki, ślepe zaułki itd. Przypomina błądzenie po mieście, 
kojarzące się w sposób oczywisty z motywem labiryntu13. Mimo wewnętrz-
nego chaosu, komplikacji i zamknięcia, przestrzeń ta jest u Struga miej-
scem oswojonym i w gruncie rzeczy spiskowcom przyjaznym, umożliwia 
bowiem ucieczkę, uwolnienie się od nadzoru. Łatwo w niej zgubić tropy, 
zatrzeć ślady. Dramatycznie pogmatwana topografia miasta, stanowiąca 
metaforę złożonego, pełnego napięć życia wewnętrznego rewolucjonistów, 
w pierwszej kolejności kojarzy się więc w prozie Struga z miejscem azylu. 
Dzieje się tak w debiutanckim Nekrologu, gdzie upersonifikowane „kąty, 
dziury i zaułki warszawskie” (Lp I, 8) tęsknią do obecności zmarłego działa-
cza, pytają o los bliskiego im „człowieka spod ziemi”, czy w Wigiliach, gdzie 

12 Wszystkie podkreślenia w szkicu pochodzą od jego Autorki.
13 O wyjątkowej nośności tego motywu pisał M. Głowiński w szkicu Labirynt. Przestrzeń 

obcości, [w:] tenże, Mity przebrane. Dionizos. Narcyz. Prometeusz. Marchołt. Labirynt, Kra-
ków 1990, s. 129–216. 
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ulica Młynarska odbierana jest przez Tańskiego jako „kąt boży”, w którym 
można się schronić i „nie potrzeba się zbytecznie krępować ani zanadto 
oglądać. Szpicle nie zapuszczają się w tę mroczną szyję” (Lp I, 42).

Ale bywa też odwrotnie. Przestrzeń miejska opisywana jest jako wro-
ga, obca, zła. Najwyraźniej eksponują to Cienie� Bohater noweli, cierpiący 
na manię prześladowczą (dręczy go widmo-zmora wszechobecnego szpie-
ga), ucieka w popłochu przez „nieskończony labirynt ulic”14. Ulice jawią 
mu się jako: dalekie, obce, nieznane, puste, nieprzyjazne. Tytułową obse-
sję komentuje i jednocześnie puentuje tragiczny finał utworu: przestrzeń 
wokół ściganego zamyka się, „rozsiane po całym świecie cienie, wśród 
których przemykał się” (Lp III, 38) tworzą obławę, zagradzając wszyst-
kie drogi. Podobna wizja osaczenia pojawia się w Sielance. Znajdujący się 
na letniej kuracji za miastem, wyczerpany konspiracją i postępującą gruź-
licą, Stanisław Krzemski ze wstrętem wspomina pełne wrzawy, kurzu, 
brudu i zaduchu ulice Warszawy, którymi musiał nieustannie kluczyć. 
Wielkoprzemysłowa aglomeracja – skontrastowana z arkadyjskim pejza-
żem wsi – kojarzy się bohaterowi z „potwornym wielkomiejskim piecem” 
(LP III, 61), obezwładniającym zmęczonych, spracowanych ludzi, wtrąca-
jącym ich umysły w bezmyślną bydlęcość. Antyurbanistyczna projekcja 
wzmocniona zostaje w innych utworach Struga motywem „zawartych 
bram” lub „muru kamienic”, dookreślanym charakterystycznymi epite-
tami: nieprzerwany, zimny, nieprzystępny, wysoki, zbity, nienawistny, 
nieskończony, ślepy itp. Wizja nieprzyjaznej, zamykającej się przestrzeni, 
miasta-klatki, miasta-więzienia, staje się zatem antytezą azylu, bezpiecz-
nego „kąta bożego”. Owo przeciwstawne postrzeganie przestrzeni miej-
skiej wynika, rzecz jasna, z uczuciowej i intelektualnej ambiwalencji „ludzi 
podziemnych”, z ich skomplikowanego – jak labirynt – wnętrza, którego 
sami nie pojmują i nie ogarniają. 

Z reguły ulica „ludzi podziemnych” to ulica widziana nocą, w pół-
mroku, w mętnym świetle latarni bądź tonąca w nieprzeniknionych ciem-
nościach. Ulica opustoszała lub pustoszejąca, cicha lub niema, uśpiona 
lub zasypiająca. Jej nieodłącznymi atrybutami – prócz wszechobecnych 
szpicli, wpływających na permanentne poczucie zagrożenia i zaszczucia, 
są dziury w chodnikach, mroczne załamki, wyboiste kamienie, ciemne 
zaułki, tajemne kąty, wysokie parkany, wąskie bramy, czarne czelu-
ście, ciasne szpary, szczeliny między murami, uchylone furtki, wyrwy 
w murze, zasłonięte okna domów, zapleśniałe sutereny, walące się pod-
strysza. Te ostatnie, będące czytelną ikoną ubóstwa najbiedniejszych 

14 A. Strug, Cienie, [w:] tenże, W twardej służbie [Ludzi podziemnych – seria trzecia], Warszawa 
1957, s. 36. Wszystkie cytaty z tej serii pochodzą z tego wydania, dalej w nawiasach zas-
tosowano skrót: Lp III.
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mieszkańców, budzą rozmaite emocje rewolucjonistów – od współczucia, 
rozpaczy i totalnej bezradności, przez konstruktywny bunt, do obrzy-
dzenia, poczucia winy, zdrady, wreszcie obojętnej apatii. I tak ciemna, 
błotnista, zatłoczona ulica – pełna niezliczonej ilości dzieci, siedzących 
po rynsztokach, tarzających się w kurzu lub grzebiących w śmieciach 
– urasta w percepcji Krzemskiego do symbolu „przeokropnej nędzy ży-
cia” (Lp III, 62) i upodlenia człowieka; zmusza go do autorefleksji, wywo-
łuje iście judymowe dylematy. Kontemplacji krzywdy wielkomiejskiego 
proletariatu i powinności społecznych wobec niego towarzyszą zwątpie-
nie i bunt, a zarazem poczucie wstydu:

Ponury tragizm bił od tej ulicy. Niepowstrzymane obrzydzenie, bunt okropny wy-
buchał w uspołecznionej duszy Krzemskiego. Niewolnicy – niewolnicy na wieki wieczne 
– kto ich obudzi, kto zdoła im wytłumaczyć ohydę ich życia? Kto ich namówi, by poczuli 
krzywdę swoją, by poznali krzywdziciela i po swoją krwawą własność rękę wyciągnęli?

Takie obrazy obezwładniały jego wolę hartowaną od lat całych. Beznadziejny smutek 
spadał nań i zatapiał wszelką myśl, wszelkie pragnienie. Po co? Na co? (Lp III, 61–62)

Na podobne wyróżniki ulicy warszawskiej zwraca uwagę Tański 
– bohater Wigilii. Kłują go w oczy słabo oświetlone sklepiki „podobne 
do nor”, gnieżdżące w sobie „robactwo ludzkie” (Lp I, 41), nędzne parte-
rowe zabudowania, koszlawe drewniaki, ciasne stancyjki. Kryjąc się przed 
szpiclowską obławą w ślepych zaułkach i klucząc w nieprzeniknionych 
ciemnościach miejskich traktów, słyszy nagle zza przymkniętej okiennicy 
sutereny pod ziemią „głuchy dźwięk młotka szewskiego i widzi: śpieszy 
się suchotniczy niewolnik” (Lp I, 89), innym razem wzrusza go napotkana 
niespodziewanie w ciemnym kącie „skulona postać bezdomnego nędzarza, 
zatulonego w przemokły gałgan” (tamże).

Los nędzarzy śpiących na ulicy jest alegorią losu „ludzi podziemnych”, 
również pozbawionych własnego domu i możliwości spokojnego snu. 
Przeciwstawiony im zostaje filisterski tłum mieszczan, sytych i zadowo-
lonych z siebie, śpiących twardo za szczelnie zamkniętymi okiennicami. 
Ale ulica w opowiadaniach Struga to nie tylko przytułek ubogich, to także 
schronienie dla głęboko skrywanych myśli rewolucjonistów, niemy partner 
dialogu, sprzyjający stawianiu trudnych pytań i rozwiązywaniu proble-
mów. Z relacją tego rodzaju mamy do czynienia w noweli Z ręki przyjaciela, 
koncentrującej się na dylematach Walerka, nie mogącego zrozumieć, dla-
czego o zdradę został oskarżony przyjaciel, który wyciągnął go z alkoho-
lizmu i wskazał cel w życiu. Bohatera wędrującego samotnie w niewiado-
mym kierunku po pustych ulicach śpiącej Warszawy dręczą wątpliwości; 
podważa on zasadność oskarżenia, pyta o przyczyny apostazji – niestety: 
„Głucho odzywa się chodnik. Milczy ulica” (Lp I, 129). 



Grażyna Legutko 128

Ulica bywa też niekiedy tożsama ze sferą sacrum, zwłaszcza gdy staje 
się poligonem demonstracji robotniczych, jak to ma miejsce w finale póź-
nego opowiadania Ze wspomnień starego sympatyka, gdzie widzimy typo-
wą dla literatury młodopolskiej, zbliżonej ideologicznie do PPS, tendencję 
do mitologizacji ruchu – bruk placu Grzybowskiego w projekcji „starego 
sympatyka” przeobraża się w święte miejsce narodzin „nowych ludzi”, ich 
„krwawego chrztu”15. Największe zagęszczenie motywów ulicznych znaj-
dujemy jednak w dużo wcześniejszych Wigiliach. Klamrę kompozycyjną 
utworu stanowią informacje czasowo-przestrzenne: dziejąca się w War-
szawie akcja rozpoczyna się po dziesiątej wieczór, kiedy Tański wychodzi 
„z bramy domu na ulicy Młynarskiej” (Lp I, 41), kończy zaś o przedświcie 
przy ponurym murze Pawiaka, do którego dociera po całonocnej włóczę-
dze-ucieczce śmiertelnie znużony bohater. Na obraz dzielnic Warszawy, 
po których kluczył (mrocznych zakamarków Śródmieścia, ślepych zaułków 
Powiśla, ciasnych przesmyków Woli), i konkretnych ulic, które przemie-
rzał16, nakłada się siatka znaczeń subiektywnych; rzeczywistość zewnętrzna 
jest impresyjnie transformowana w obręb życia wewnętrznego Tańskiego. 
Jego aktualny stan psychofizyczny (rozdrażnienie, senność, ogólne wycień-
czenie organizmu) powoduje, że widzi przed sobą miasto piętrzące się „jak 
potworna, ciemna góra” (Lp I, 50). Charakterystyczny jest moment, kiedy 
zauważa na Chmielnej czteropiętrową kamienicę, wyglądającą jak „ponury 
pomnik na cmentarzu pamiątek” (Lp I, 64). W rozchwianej wyczerpaniem 
fizycznym wyobraźni bohatera potężny gmach ulega animizacji: patrzy nań 
„setką zimnych ciemnych okien” (LP I, 63), a następnie uruchamia ciąg 
wspomnień o: srogim ojcu i łagodnej matce, dorastaniu na Powiślu, brata-
niu się z bandami andrusów i złodziei, kontaktach z socjalistami, fascynacji 
nową ideologią, początkach konspiracji, wreszcie o więzieniu w X Pawilonie 
Cytadeli. Kamienica znajduje się bowiem na gruzach rodzinnego domu Tań-
skiego. Rozpamiętywanie prywatnych dziejów wywołuje tęsknotę za cza-
sem bezpowrotnie minionym i rodzi pytanie o sens idei m i e j s c a: „Miejsce 
– pojęcie matematyczne czy filozoficzne, czy jakie…” (tamże).

Pogłębione refleksje natury społecznej wyzwala z kolei u Tańskie-
go inny obiekt, przy którym zatrzymuje się w czasie nocnego błądzenia 

15 A. Strug, Ze wspomnień starego sympatyka [opowiadanie tytułowe; Ludzi podziemnych – seria 
druga], Warszawa 1957, s. 202. Wszystkie cytaty z tej serii pochodzą z tego wydania, dalej 
w nawiasach stosuję skrót: Lp II. 

16 Skrupulatne przywoływanie nazw ulic, po których wędruje Tański (Młynarska, Wolska, 
Krochmalna, Nowy Świat, Karolkowa, Wróbla, Ordynacka, Aleksandria, Tamka, Dobra, 
Solec, Radna, Lipowa, Oboźna, Topiel, Karowa, Podwale, Krakowskie Przedmieście, Trę-
backa, Chmielna, Towarowa, Niska, Śliska, Nowolipie i in.), umożliwia nie tylko obiek-
tywną lokalizację opisywanych miejsc, lecz uzmysławia także, jak niebotyczne odległości 
musiał pieszo pokonać bohater.
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„w pokręconym labiryncie ciemnych ulic” (Lp I, 89). Jest nim fabryka Bor-
manna. Przyglądając się czerwonym murom olbrzymiej budowli, snuje 
rozważania na temat zgubnych skutków rozwoju cywilizacji przemysło-
wej, alienacji pracy i zawiłych dziejów socjalizmu. Jego zmęczona myśl 
ożywia martwą fabrykę – przeobraża ją w potwora, Molocha „sytego krwi 
i ofiar”17, złego boga panującego nad niewolnikami (ludźmi-maszynami), 
to znów w boga nienasyconego, żądnego żertwy ofiarnej. W rozgorączko-
wanej, półprzytomnej imaginacji bohatera wstrętny i nienawistny gmach 
ulega dalszym transformacjom – wydaje mu się, że „szydzi zeń milczeniem 
swoim i natrząsa się z wysiłków człowieka” (Lp I, 75). Koszmarny omam 
rodzi zwątpienie w sens jakiegokolwiek działania i dotkliwe poczucie sa-
motności. Tański czuje się jak tropione i zaszczute zwierzę, osaczone przez 
miasto-potwora18. W finale opowiadania, w pobliżu znajomych murów 
Pawiaka, dokonuje się wszak symboliczne oczyszczenie myśli bohatera 
– wyzwala się z dręczących go omamów19 i odzyskuje wiarę w sens wal-
ki, konieczność czynu w zastępstwie i w imieniu towarzyszy śpiących za 
więzienną kratą. 

Przywoływana już kilkakrotnie figura labiryntu w Wigiliach ma różne 
konotacje. Odpowiada sytuacji kluczenia, uwikłania, zapętlenia, osaczenia, 
ale jednocześnie jest przestrzenią bohaterowi przychylną, paradoksalnie 
otwartą (ulice prowadzą w nieskończoną dal), tożsamą w końcu z jego 
nocnym schronieniem, bezpiecznym portem, miejscem, gdzie może się 
przespać. Labirynt jest również odpowiednikiem błądzenia „w pustko-
wiu myśli własnych” (Lp I, 89) oraz symbolicznym miejscem ideowego 
przebudzenia. Metaforyczne wyjście z „labiryntu myśli” stanowi złożenie 
obietnicy anonimowemu nędzarzowi, śpiącemu „gdzieś w zaułku Nowo-
lipia, w kącie między wpół rozwaloną ruderą a na wpół wymurowaną 
kamienicą” (tamże): 

17 Antropomorficzna wizja fabryki-potwora była wówczas powszechnie znana nie tylko 
z prozy E. Zoli, ale także z odwołującej się do tropów naturalistycznych literatury młodo-
polskiej, by przywołać tylko Ziemię obiecaną W.S. Reymonta czy Próchno W. Berenta.

18 O popularnym motywie miasta-potwora, pojawiającym się już w romantyzmie, a spo-
pularyzowanym przez H. Balzaka, traktuje m.in. szkic C. Miłosza Legenda miasta-potwora, 
[w:] tenże, Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne, Kraków 1996, s. 18–34. O młodopolskiej 
realizacji tego motywu pisała I. Maciejewska w studium Wielkie miasto w prozie okresu 
Młodej Polski a problemy naturalizmu, [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, 
seria III, red. E. Jankowski i J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1984, s. 197–222.

19 Rozmyślania Tańskiego przy murze Pawiaka S. Kryński określa mianem „modlitwy przy 
grobie, mającej charakter »wypominków« przyjaciół, zmarłych i tych, którzy jeszcze żyją 
(na wolności lub w więzieniu)” i interpretuje jako „egzekwie Struga nad wczorajszymi 
dziejami”, nabożeństwo żałobne, kojarzące się ze smutkiem, ale też wiarą w zmartwych-
wstanie, dodajmy: wiarą w pozagrobowe zwycięstwo rewolucji. Tenże, dz. cyt., s. 38–39.
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– Słuchaj! Nie będzie wnuk twój spał na ulicy, jak pies bezdomny! Ja ci to mówię! Ty 
zginiesz, jako i ja zginę, ale my już ostatni, wierzaj, jako i ja wierzę, który ci to powiadam 
w tej nocnej godzinie…

Teraz ciche i kojące uczucie zrozumienia prowadziło go dalej przez pustynię miasta. 
(Lp I, 90)

„Uczucie zrozumienia” powoduje, że zamknięta przestrzeń labiryntu 
otwiera się. Znamienne, że o świcie Tański patrzy w opancerzone w bla-
chy okna Pawiaka „jak w okna własnego domu” (Lp I, 92). Wykładnia 
znaczeniowa labiryntu ma zatem, jak widać, w prozie Struga charakter 
co najmniej ambiwalentny, i z pewnością nie jest jedynie „przestrzenią ob-
cości”, by uciec się do kwalifikacji, jakie mu przypisał Michał Głowiński20� 

Nagi bruk i biała kraina śmierci

Równie charakterystycznym jak labirynt znakiem rozpoznawczym 
ulic Struga jest bruk. Motyw ten najobficiej występuje w Dziejach jednego 
pocisku i kojarzy się w sposób oczywisty z wymową ideową głośnej no-
weli Żeromskiego Nagi bruk (1906), której tytuł wskazuje dosłowną i sym-
boliczną zarazem przestrzeń. W finale utworu – tuż przed pojawieniem 
się w poprzecznym zaułku uzbrojonego oddziału żandarmerii rosyjskiej 
– ulica pogrąża się w przerażającej ciszy-pustce, od „nagich ścian” do-
mów odcinają się „zamknięte okna, zatrzaśnięte drzwi i nagi bruk. Nagi 
bruk…”21. Dumny i nielękający się śmierci tłum demonstrantów – spośród 
którego wyróżnia się postać oberwanego szewca i kobiety podtrzymującej 
jedną ręką sztandar, a drugą unoszącej w górę swe niemowlę – zrasta się 
w „jedną bryłę” i idzie po nagim bruku „niezachwiany, wyniosły, ślepy 
i głuchy”, jak „ż y w y  p o c i s k, torujący drogę wolności”22�

Dzieje jednego pocisku rozpoczynają z kolei znamiennie zdania:

Długo ten owoc dojrzewał… Wlokły się lata, gubiąc życie i trawiąc dusze w ludziach. 
Biła we wroga Idea i Nienawiść, wielu ludzi poświęcenie i cierpliwie w męce czekanie. […] 
Aż któregoś dnia p o t o c z y ł  s i ę  p o  b r u k u  p o c i s k  dynamitowy. (D 5)

Dystans czasowy (powieść ukazała się kilka lat po klęsce rewolu-
cji) wpływa na inny niż w pisanych na gorąco opowiadaniach Stru-
ga obraz ulicy i odmienny status „ludzi podziemnych”. Wychodzą 

20 Zob. M. Głowiński, dz. cyt. 
21 S. Żeromski, Nagi bruk, [w:] tenże, Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 4: Sen o szpadzie. Po-

myłki i inne utwory epickie, oprac. Z.J. Adamczyk, Warszawa 1990, s. 48.
22 Tamże, s. 47.
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wreszcie na powierzchnię – ich „podziemne” bytowanie osiągnęło 
kres i cel. Przywołajmy raz jeszcze Nagi bruk Żeromskiego, tym razem 
jego początek:

R o z w a r ł a  się wielka brama… Z głębi murów olbrzymich, zadymionych sadzą, 
w y s z e d ł  n a  u l i c ę  wielki ludzki tłum. Wyszedł od razu, wywalił się jak bryła. Po-
wiewała nad nim czerwona chorągiew, płótno we krwi zmaczane23� 

Bruk u Struga, podobnie jak u Żeromskiego, jest ekwiwalentem 
przestrzeni otwartej, na którą wydostał się z „pokręconego labiryntu 
ciemnych ulic” człowiek pod-ziemny. To czytelna metafora losu rewo-
lucjonistów, określenie ich kondycji, symbol aktywizmu, jawnego dzia-
łania, walki wprost. Szorstki, kamienny bruk jest n a g i  jak: obnażony 
(bezbronny) jest samotny „człowiek podziemny”, stojący na przegranej 
pozycji wobec silniejszego wroga; daleki od wykwintności – skromny, 
zwyczajny, odheroizowany; pozbawiony gorsetu konwencji – naturalny, 
szczery, ujawniający swoje zamiary. W Dziejach jednego pocisku nagi bruk 
jest również symbolicznym miejscem narodzin „dynamitowego pocisku”, 
początkiem jego nad-ziemnego lotu, areną rewolucji. W sensie dosłow-
nym to miejsce, z którego można przyglądać się pracy tajnej drukarni, 
jak to robi zafascynowany towarzysz Weszycki, i po którym przebiega-
ją hałaśliwie „chłopaki – roznosiciele gazet” (D 228). Ale to także prze-
strzeń zagrożenia, w której słychać niepokojący tętent kopyt oddziału 
konnej żandarmerii, wzbudzający lęk w Kamie, idącej z bombą wzdłuż 
mrocznej, ponurej, pustej ulicy, obramowanej parkanami i drucianymi 
płotami. To teren węszących szpicli, ulicznych rewizji i policyjnych pa-
troli. To wyboista droga do Cytadeli, którą pędzone są pod konwojem 
gromadki zdekonspirowanych działaczy. To wreszcie miejsce śmierci „lu-
dzi podziemnych” – „rycerzy nocy”, „machin do ciskania bomb” (D 56) 
– oraz demonstrujących proletariuszy („Raz po raz, jak niesforne dzieci, 
wypadały tłumy robotnicze na ulicę, wyzywając carat, i po salwach zo-
stawały na bruku trupy – trupy – trupy”, D 94). I choć kształt miejskiego 
bruku jest w Dziejach jednego pocisku uzależniony od punktów widzenia 
różnych postaci, przez co jego obraz pulsuje wieloznacznością, w gruncie 
rzeczy jest jednorodny, spaja go bowiem motyw śmierci24. Przyjrzyjmy 
się uważniej tej jedności w wielości. 

23 Tamże, s. 44.
24 O motywie śmierci w Dziejach jednego pocisku – w sposób oczywisty łączącym się z tema-

tem rewolucji (śmierć jest wszak ontologicznie wpisana w istotę każdej rewolty zbrojnej) 
– pisałam w artykule Rewolucyjny lot ku śmierci. „Dzieje jednego pocisku” Andrzeja Struga 
a „Jaskółka” Gustawa Daniłowskiego, [w:] Andrzej Strug, red. K. Stępnik i M. Gabryś, Lublin 
2011, s. 187–198.
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W porównaniu z cyklem Ludzie podziemni opis przestrzeni miejskiej 
w powieści o „dziejach pocisku” jest geograficznie bardziej urozmaico-
ny – poza Warszawą znajdujemy w niej deskrypcje ulic trzech wielkich 
miast: Łodzi, Krakowa i aglomeracji portowej w Ameryce. Ta ostatnia 
zwłaszcza wiąże się z poczuciem samotności w tłumie, tak charakte-
rystycznym dla bohaterów Struga. Ilustruje je postawa byłego więź-
nia Cytadeli, anarchisty Gryziaka, który z perspektywy olbrzymiego 
mostu, zawieszonego wysoko nad odnogą oceanu, z niechęcią obser-
wuje „poczwarne kadłuby trzydziestopiętrowych kamienic” (D 166), 
tonące w dymach kominy fabryczne, ciągnące się bez granic szklane 
hale i dachy biurowców, nieskończone sznury świateł ulicznych, „bie-
lące się martwym połyskiem niezliczone okna domów-wież” oraz „roje 
wielkich napisów z ognia, obwieszczające światu kolosalnymi literami 
panowanie pieniądza” (D 167). Mityczny kraj wielkich zarobków i do-
brobytu wydaje mu się z gruntu obcy, okropny i okrutny, czuje totalną 
alienację wśród milionów zajętych sobą ludzi, którzy intensyfikują jego 
opuszczenie, bezdomność i egzystencjalne zagubienie. Nie dziwi więc, 
że po powrocie do Polski, wędrując bez celu warszawskimi ulicami, od-
biera je jako radosny azyl, przestrzeń niczym nieskrępowanej wolności 
(„zgiełk uliczny, łoskot dorożek i wozów odurzał go i napawał szczę-
ściem. Chciało mu się śpiewać, śmiać i dużo gadać” – D 164). Żądny 
przygód, z rozmysłem szuka na ulicy zaczepki – stanowi ona dlań swo-
iste wyzwanie, poligon brawurowych czynów. Wykolejony moralnie, 
bez namysłu i skrupułów morduje ludzi. Z czasem jednak coraz dotkli-
wiej odczuwa wokół siebie pustkę i to na ulicy właśnie uświadamia so-
bie jałowość własnego życia i jego nieogarnioną nicość. Prowokacyjnie 
strzela do rosyjskich żołnierzy patrolujących ulicę, z bezradną rozpaczą 
wystawiając się na śmierć.

Ulica-wyzwanie to także pokusa nerwowego inteligenta – psychiatry, 
w którego mieszkaniu przez jakiś czas ukryty jest pocisk. Ciekawy proce-
sów psychicznych „zachodzących w duszach bojowców, ocierających się 
codziennie o śmierć” (D 17), z premedytacją przechadza się tam i z po-
wrotem Marszałkowską, mając przewieszony przez ramię futerał z bombą 
i wyzywająco zaglądając w oczy policjantom. Podobne podniecenie wzbu-
dza myśl o ulicy w rosyjskim generale gubernatorze, który neurotycznie 
ukrywa się przed zamachowcami w Zamku Królewskim (percypowanym 
jako martwa klatka-więzienie) i tęskni do tętniącego życiem ruchu miej-
skiego, choćby chwilowego zaznania wolności między spacerującymi bez-
trosko mieszkańcami stolicy. Obsesyjnie marzy o wyjściu z „więzienia”25 

25 O archetypie więzienia będącego syntezą wszelkiej zamkniętej przestrzeni por. studium 
E. Goffmana, Charakterystyka instytucji totalnych, tłum. Z. Zwoliński, [w:] Elementy teorii 
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na otwartą przestrzeń, strach przed śmiercią okazuje się ostatecznie od ma-
rzeń silniejszy. 

Myślenie rosyjskiego dygnitarza o ulicy łączy dwie jej skrajne jako-
ści, często wskazywane przez innych bohaterów powieści – jest strefą 
nieograniczonej wolności i miejscem budzącym paniczny lęk. Podobnie 
odbiera ulicę towarzyszka Kama. Oglądając z perspektywy dorożki za-
tłoczone, pełne zgiełku ulice Pragi, jest nimi jednocześnie zaciekawiona 
i przerażona. Nie pojmuje tego, co wokół siebie widzi. Wyobraża sobie, 
że jedzie w jakiś „obcy świat, zaludniony przez twory o niepojętych, 
tajemniczych przeznaczeniach, między istoty niechybnie skazane na coś 
strasznego” i czuje „bliski oddech czyjeś niechybnej śmierci” (D 16). 
Kiedy zaś idzie z bombą, by dokonać zamachu na wroga, wpada w stan 
nienaturalnej euforii, który powoduje, że postrzega ulicę jako przestrzeń 
pogodnej zabawy, wolności, radosnego gwaru karnawałowych kramów. 
Kroczy po bruku wesoło, z dumnie zadartą głową, odczuwa irracjonal-
ne szczęście. Po niedoszłym zamachu wraca do swego poprzedniego 
nastroju, pogrąża się w apatii, „martwym bezwładzie, ponurym, gro-
bowym smutku” (D 49); ulica staje się znów sferą obcą, przygnębia ją 
i zarazem trwoży potworną zwyczajnością, rychło zaczyna ją dręczyć 
jak koszmarny sen. 

Wielkomiejska ulica budzi jeszcze większe przerażenie w starej włók-
niarce z Łodzi, wycieńczonej wieloletnią nędzą Cywikowej. Niepokojąc 
się o los syna rewolucjonisty, przypomina sobie pierwsze wrażenie, ja-
kie wywarło na niej ogromne miasto, w momencie gdy przybyła do niego 
ze wsi jako mała dziewczynka. Ciekawy wzrok dziecka, spoglądającego 
z perspektywy sutereny na ulice „bawełnianego królestwa”, zarejestrował 
wówczas znamienne szczegóły:

Naokoło wszyscy obcy, źli, nieużyci, a domy takie ogromne, a miasto takie ogromne, 
a tyle ludzi, aż za dużo. Bała się mała wszystkiego, a najbardziej strasznych, dymiących 
kominów, które sterczały wszędzie, gdzie było spojrzeć, i podpierały niebo. Przerażały ją 
swoim ogromem i tą cudownością, że się nie przewracały, i dymem, i krwawą, czerwoną 
barwą. Kiedy na nie patrzyła, przypominały jej się najstraszniejsze miejsca z bajek o złych 
duchach i to, co o piekle opowiadał ksiądz proboszcz dla zastraszenia grzesznych ludzi 
wiejskich. (D 86)

Ikona miasta-piekła to figura losu starej Cywikowej. Wzmacnia ją za-
prezentowana w narracji auktorialnej infernalna wizja świata przyszłości, 
pogrążającego się w ogniu zniszczenia i rozlewającego się rzekami czer-
wonymi od krwi. Łódzka wdowa tuż przed aresztowaniem jedynego syna 

socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, 
A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 150–177. 
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i swoją własną śmiercią, czuje się jak n a g i  k a m i e ń  w  b r u k u  ulicz-
nym, na którym wybudowano wielkie gmachy:

Ona, jak k a m i e ń  w ę g i e l n y, jest wmurowana w fundament gmachów fabrycz-
nych, banków, pałaców, kościołów. Na niej wznosi się potęga państw, szczęście rodzinne, 
cnoty kulturalne i wszelki postęp, i wszelkie piękno. Jest twarda jak skała […], ale gdzieś 
tam, na dnie dusz czy w głębi ziemi, istnieje jej n a g i e, jak prawda, okropne i niepojęte 
jądro. (D 88) 

Ulica w Dziejach jednego pocisku to zatem nie tylko element konkretnej 
topografii miejskiej, percypowany subiektywnie przez bohaterów i ko-
respondujący z ich aktualnym stanem psychicznym, to także przestrzeń 
wyobrażona. Centralnym elementem fantazyjnych projekcji, będących wy-
tworem obłąkanych myśli postaci, jest najczęściej śmierć (czyjaś lub wła-
sna). I tak na przykład psychiatra, który snuje maniackie refleksje na te-
mat śmierci, widzi pośrodku mrocznej i pustej ulicy zabitą Kamę – leżącą 
w błocie i sponiewieraną. Ona sama chodzi nieprzytomna po warszawskim 
bazarze, jakby to były Pola Elizejskie. Najbardziej spektakularną wizję ge-
neruje jednak wyobraźnia Kamila, absolwenta uniwersytetu, do pewnego 
momentu (jak Kama) bezgranicznie oddanego Sprawie. Rozczarowanie 
klęską rewolucji, nasilająca się nerwica, poczucie bezsensu życia sprawiają, 
że konkretne ulice Krakowa, które ogląda przez olbrzymie okna kawiarni, 
przekształcają się w jego wyobraźni w jakieś odrealnione formy. Zamiast 
rynku i rojących się na nim ludzi widzi przed sobą tajemniczą, pustą i zim-
ną równinę, przypominającą niezmierzoną, matematycznie równą, białą 
płaszczyznę, w której pogrąża swe myśli:

Życie można spędzić idąc ku jej granicom – nie ma końca biały świat. Nie ma na nim 
drogi, kierunku. Ani śladu żywej istoty. Martwo i głucho. […] Nie ma do kogo uciec. Nie 
ma dokąd. Ta przestrzeń pochłania każdy wysiłek. Nie ma ona granic, jest wieczna. […] 
Step lodowy. Pusto, równo, przeraźliwie. Tęskno, strasznie, samotno… […]. Uśmiechnął 
się do swojej tajemnicy. Już ją odgadł. To śmierć. Jego śmierć. Jakże kochać należy dobrą, 
białą pustynię! Jak trzeba błogosławić jej martwe pola spokoju, zapomnienia! […] Ka-
mil spoglądał w swoją białą krainę. Na ustach jego ukazał się lekki uśmiech i pozostał. 
(D 232–235)

Wizja białej krainy śmierci26 jest ostatnią rzeczą, jaką jest w stanie wy-
obrazić sobie duchowo spustoszony, wypalony, wewnętrznie martwy, 
ostatecznie zmarnowany dla Sprawy rewolucjonista.

26 Podkreślić tu należy znamienną cechę poetyki Struga, jaką jest dążność do alegoryzowa-
nej prezentacji świata psychicznego bohaterów. Zwracają na to m.in. uwagę K. i K. Kło-
sińscy w artykule Proza Struga: między modernizmem a dwudziestoleciem. Próba interpretacji, 
[w:] Proza Andrzeja Struga. Studia, red. T. Bujnicki i S. Gębala, Warszawa 1981, s. 17.
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Przeklęta pustynia i rozpasany Babilon

W zbliżonej do Kamila kondycji psychicznej znajduje się cierpiący 
na „porewolucyjną neurastenię” (C 17) główny bohater Chimery, powie-
ści będącej studium aktualnych problemów nękających Polaków w kraju 
pozbawionym państwowości. Sekwencja scen z „warszawskiego życia” 
Przecława Borszowskiego stanowi zbiór luźno zespolonych sytuacji, który 
odpowiada rozbiciu i zagubieniu ideowemu protagonisty, niepotrafiącego 
po rozłamie w partii i upadku rewolucji odnaleźć swego miejsca wśród 
zwalczających się stronnictw politycznych. Obraz ulic Warszawy, po któ-
rych się snuje bez konkretnego celu i z poczuciem egzystencjalnej pustki, 
odbywając nałogowo codzienne wędrówki po mieście, jest zdeterminowany 
jego permanentną melancholią. Razi go miałki gwar uliczny i wesoły ruch 
przechodniów; przygnębia „opuszczony bruk Warszawy” (C 20) niepa-
miętający o niedawnej walce; uderza ogólna jałowość miejskiej przestrzeni. 
Subiektywna waloryzacja Borszowskiego koresponduje z ironiczną oceną 
sporów partyjnych między działaczami PPS-Frakcją i PPS-Lewicą. 

Prezentowana w Chimerze ulica warszawska – w przeciwieństwie do jej 
opisów w Ludziach podziemnych i Dziejach jednego pocisku – jest bowiem 
przede wszystkim miejscem dyskusji ideologicznych, przestrzenią s ł o w a 
(bezpłodnych teorii), nie czynu (konstruktywnego działania). To na niej 
Borszowski toczy maniackie dysputy polityczne z przypadkowo spotka-
nymi znajomymi. Ich czczość wkrótce go wszak zniechęca – poddaje się 
stagnacji, wewnętrznemu letargowi, zupełnie oddala od życia publicznego. 
Brzydzi go życie Warszawy zapustnej, karnawałowej, w której od frontu 
ulic jaśnieją jaskrawym światłem okna burdeli, a na wystawach sklepo-
wych eksponowane są carskie portrety. Wybucha złością, słysząc na ulicy 
dźwięki „kacapskiego dzwonienia z cerkiewki” (C 84) i obserwując hanieb-
ne galówki. Nie może pogodzić się z postępującym zruszczeniem polskich 
ulic, irytują go sterczące na nich dniem i nocą: 

[…] jak słupy, typy pokraczne, z grubsza ciosane i ociężałe w sutych czapach obcego 
kroju, w nadziegciowanych buciarach, przy kolosalnych do śmieszności szabliskach – typy, 
które pozornie pochłonięte były jeno utrzymaniem ładu wśród nieposkromionych doroż-
karzy warszawskich. (C 40)

Ugodowa postawa mieszkańców stolicy („niewolniczych typów, 
od urodzenia upodlonych” – C 59) budzi w nim nieprzezwyciężony 
wstręt. Czuje wściekłość wobec powszechnej zgody na „oficjalny gwałt” 
(C 84) najeźdźcy i nienawiść wobec ulicznego tłumu: zadowolonego z sie-
bie, biernego, pokornego, splugawionego i znikczemniałego. Denerwują 
go filisterskie twarze przechodniów – zrównoważonych otyłych panów, 
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przyzwoitych ojców rodzin, władców życia, dbających o pełną kieszeń 
i spokój domowego stadła. Z rzadka tylko zdarzają mu się momenty innego 
widzenia, kiedy czuje pod powierzchnią bezmyślnego tłumu jakieś „pod-
ziemne drgnienie zatajonej duszy” (C 82) i słyszy jakąś „straszliwą skargę 
życia” (C 83). Pogłębiająca się z czasem depresja Borszowskiego, warun-
kowana emocjonalną pustką i ogólną frustracją, powoduje, że Warszawa 
staje się dlań „przeklętą pustynią”, w której zaczyna się dusić. Wreszcie 
utraciwszy wiarę w cokolwiek, postanawia porzucić „przeklęte ulice ska-
lanego grodu” (C 88) i wyjechać do Paryża. 

Notowane z realistyczną dokładnością szczegóły miejskiej topografii 
stolicy nad Sekwaną (białe mury bazyliki Sacré Coeur, wyniosłość Mont-
martre’u, mroczny Panteon, oazy parku Luksemburskiego i parku Mon-
ceau, cmentarz Montparnasse, zieleń Lasku Bulońskiego, złota kopuła In-
walidów, potężne masywy Notre Dame, majestatyczny Luwr, imponujący 
Łuk Triumfalny, Pałac Sztuki, Trocadero, „wbite, jak pal w obraz miasta, 
żelazne dziwadło Eiffla” – C 154) podporządkowane są, rzecz jasna, stano-
wi emocjonalnemu przybysza i z nim synchronizują:

Całą istotą swoją czuł Przecław pełnię szczęścia. […] odgadywał każdą tajemnicę mia-
sta, zrastał się z jego murami, wcielał się w jego ludzi. Był w zmowie z duszą Paryża, z jego 
opiekuńczym geniuszem. Niepostrzeżenie, wśród zachwytu nieopatrznie wyszedł z siebie, 
poza siebie. Myślał tak, jak gdyby był rodzonym synem tego miasta. (C 152–153)

Przeżycia wewnętrzne bohatera sprawiają, że obraz Paryża ulega in-
terioryzacji, zostaje wkomponowany w jego indywidualną świadomość. 
W młodopolskiej wyobraźni Przecława (jest wszak artystą) przekształca 
się w miasto-świat, starożytny Babilon, odwieczne miejsce szatańskiej roz-
pusty i grzechu27. Mimo iż określa go mianem „potwornego ludzkiego 
mrowiska” (C 143), jest oczarowany czy wręcz opętany jego nieskończo-
nym ogromem, nieodgadnioną potęgą myśli, uwodzicielską tajemniczo-
ścią, ustawicznym ruchem i nie dającą się uchwycić zmiennością. W swej 
egzaltowanej imaginacji dokonuje stereotypowej personifikacji przestrzeni 
paryskiej:

Coraz to innym głosem, coraz inną myśl wypowiadało miasto. Uśmiechało się szczę-
śliwe i lekkie, chmurzyło się, martwiało, jak wymarłe, czyniło się złe, stawało w nieopisanej 
grozie, jak widmo piekła. […] Nieraz stroiło się miasto we wszystkie barwy i dźwięczało 

27 Do rozpowszechnienia w Młodej Polsce stereotypu Paryża jako nowożytnego Babilonu 
przyczynił się przede wszystkim W. Gąsiorowski poprzez swą książkę Babilon (War-
szawa 1912). Określenie to wykorzystał F. Ziejka w pracy Nasza rodzina w Europie. Stu-
dia i szkice (Kraków 1995) jako tytuł rozdziału: Nowożytny Babilon. Obraz Paryża w lite-
raturze polskiej 1890–1930. Por. też interesujący szkic R. Caillois, Paryż, mit współczesny, 
tłum. K. Dolatowska, [w:] tenże, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967, s. 101–120. 
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szalonym rytmem radości. Był to ów prawdziwszy od starożytnego Babilon, jedyny ogród 
rozpasanego grzechu, dokąd po rozkosz zmysłów, po zatracenie i szaleństwo zbiegali się 
ludzie ze wszystkich krańców świata. (C 144–145)

Paryż – „dziwo świata” – w świadomości Przecława jest przede 
wszystkim połączeniem bezmiaru przestrzeni i ludzkiej seksualności. 
Odbywając samotne wędrówki po ulicach „rozpasanego Babilonu”, nie 
może zaspokoić swojej zachłannej ciekawości, jest nienasycony widoku 
niepojętej dlań przestrzeni, gubi się w niej myślą. Paryż działa nań tera-
peutycznie – pozwala zapomnieć o gnębiącej „chimerze polskości”. Bor-
szowski czuje się jak człowiek wypuszczony z więzienia, któremu dane 
jest zażywać, a nawet „nadużywać słodkiej wolności” (C 151). Zachwyca 
go radosny gwar ulic, labirynt promenad przypominający zaczarowa-
ny las, widok umajonych zielenią kamiennych bulwarów; czuje bliskość 
wszystkich gmachów, zalanych słońcem murów, kamienic i każdej nie-
zgłębionej czeluści miasta. 

Wraz ze zmianą nastroju bohatera obraz Paryża ulega metamorfozie. 
Poczyna go drażnić „chaos ludzki na rue Richelieu” (C 156), „gmachy, 
widziane po drodze, wydają mu się jakby nieprawdziwe” (tamże), a samo 
miasto – „bezlitosne i zdradzieckie na każdym kroku, pełne brzydoty i nie-
cnoty” (C 158). Kiedy indziej, zwiedzając stare dzielnice stolicy nad Sekwa-
ną, wpada w podziw nad nieśmiertelnością i niezniszczalnością narodu 
francuskiego, jest zafascynowany przeszłością miasta:

Z każdego kamienia, ze wszystkich kątów wyzierały echa wspaniałych i krwawych 
dziejów narodu. Z kościołów i pałaców, z ciemnych zaułków, z fal Sekwany, z ogrodów 
i cmentarzy szły ku niemu żywe legendy o tym, co było. Kroku nie mógł stąpić, by nie bu-
dzić zamarłych dziejów. Życie dzisiejsze, nowe i inne zapełniało swoim gwarem olbrzymie 
mauzoleum drogich i strasznych pamiątek. (C 182)

Jego szczególną uwagę przykuwa malownicza Dzielnica Łacińska 
(nazywana „wyspą umarłych”) z zabytkowym kościołem św. Seweryna. 
Jej cmentarny smutek wywołuje w bohaterze „chwilowy napad naro-
dowej melancholii” (C 186) i przywołuje dalekie echa polskiego życia. 
Tłumiona prawda o sobie samym, swojej bezsile, marnowaniu energii, 
przegraniu, chorobie na polskość – powraca z jeszcze większym natę-
żeniem. Paryż przestaje być bezpiecznym miejscem, chroniącym przed 
opętaniem własnymi myślami i wewnętrzną walką. W końcu wydaje mu 
się „dziwnie ciasny”:

Wszędzie brudno. Męczyło go wszędy biegające mrowie ludzkie, jego wieczny niepo-
kój i zgiełk. Odmieniło mu się jakoś miasto-świat. Czuł się tu nie jak u siebie, on rozmiłowa-
ny w Paryżu, ślubujący jeszcze nie tak dawno pozostać tu na całe życie. (C 224)
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Przebudzenie Borszowskiego do życia w stolicy Francji okazuje się 
przeto pozornym wyjściem z zapaści. Bohater budzi się bowiem jedynie 
do życia płytkiego, bezrefleksyjnego, tożsamego z hedonistycznym uży-
ciem. Po powrocie do Polski zgoła inaczej odbiera Warszawę – „syreni 
gród, płochy i schamiały pod Moskalem” (C 352). Postrzega ją teraz jako 
„miasto tajemnic”, najbardziej fantastyczne miejsce w Europie, kryjące pod 
powierzchnią zruszczenia, spodlenia, błazeństwa i geszefciarstwa praw-
dziwie głębokie, wewnętrzne życie. 

Drogę poszukiwań ideowych Przecława zwieńcza i zarazem puen-
tuje symboliczny szczyt (przypomnieć warto, że był to pierwotny tytuł 
Chimery) – miejsce dojścia bohatera: krakowskie Oleandry, skąd wyru-
sza w szeregach Kadrówki na swój wojenny (pozamiejski już) szlak, 
by walczyć o wolność ojczyzny. Wraz z optymistycznym finałem po-
wieści kończy się mentalne rozproszenie protagonisty – myślą scalają-
cą jego niezborne do tej pory dylematy staje się „jednocząca idea walki 
niepodległościowej”28� 

Trakt bez duszy i wyrazu

Obraz przestrzeni miejskiej w Pokoleniu Marka Świdy zdeterminowa-
ny jest – podobnie jak w utworach wcześniejszych – kondycją psychiczną 
głównego bohatera i jego postawą życiową. Czas powieściowej akcji jest 
jednak znacznie rozleglejszy: wydarzenia rozpoczynają się około 1913 r. 
(50-lecie powstania styczniowego), kończą w połowie drugiej dekady 
XX w. (lata kryzysu ekonomiczno-politycznego II Rzeczpospolitej). W opi-
sach ulic stosowana jest tu konsekwentnie metoda kontrastu, powodują-
ca, że z reguły mamy do czynienia z sąsiadowaniem obrazów przeciw-
stawnych. Wiąże się to z przyjętą zasadą kreacji protagonisty, zmierzającą 
do pokazania jego wewnętrznej dysharmonii. Koncepcja psychologiczna 
postaci opiera się na grze alternatyw, swoistym rytmie iluzji i deziluzji 
wobec rzeczywistości, a także ambiwalencji stanów duchowych. I tak wy-
marzony Kraków, w którym pełen energii Marek rozpoczyna studia, ry-
chło odbierany jest przez niego jako przestrzeń martwoty i zamknięcia, 
jako miasto-grób. Rozczarowany i znudzony młodzieniec, zamiast znaleźć 
w nim „skrawek wolnej żywej Polski” (P 35), widzi jedynie zimne mury, 
przesiąknięte jakąś dziwną melancholią i rezygnacją. W zwiedzanych za-
bytkach i na ulubionych przez turystów Plantach nie dostrzega najmniej-
szego śladu życia:

28 Por. K. Woźniakowski, Sprawa robotnicza w prozie polskiej przed rokiem 1918, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1980, z. 39, s. 170.
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Kościoły, Wawel, muzea zawierały odmęt pamiątek sprawy umarłej. Tu dopiero doko-
nał odkrycia, że Polska naprawdę spoczywa w grobie. Opłakana i uczczona leży zamuro-
wana, a nad nią Kraków – Mauzoleum, jedyne miejsce do składania wieńców, narodowych 
westchnień i łez. (P 35)

Inscenizacja Wesela Wyspiańskiego, którą bohater ogląda w teatrze, 
inicjuje proces jego narodowej inicjacji i wpływa na radykalną zmianę 
widzenia miasta. Duszna atmosfera krakowskich ulic w poruszonej wy-
obraźni studenta przeobraża się w aurę tajemniczej podniosłości. Oglądane 
miejsca – obdarzone mocą nieśmiertelnego trwania – nabierają charakteru 
sakralnego:

[…] stanął oczarowany u wylotu ulicy Sławkowskiej. Sukiennice, Panna Maria, Rynek 
w śniegu i ciszy. Snują się czarne cienie ludzkie, przędą powszedni dzień. Nad nimi stare 
wieżyce i mury. Niespożyte i odwieczne czekają na ludzi. Za nich czuwają. […] moc prze-
trwania czytał Marek jak z proroctwa. Ono wpisane było w stare cegły i kamienie, strzeliste 
dachy i krawężniki. Uderzyła godzina. Spod pozłocistej korony, spomiędzy rozkwitłych 
u szczytu gotyckich wieżyczek rozbrzmiał hejnał. Jakowąś myśl-prawdę obwieszczał mia-
stu trębacz od Panny Marii, nieświadom tego, co spełnia. O z w a ł y  się mury […] ś w i ę -
t e. (P 38–39)

Miasto-życie staje się zatem antytezą miasta-grobu. Nagła chęć doko-
nania jakiegoś wielkiego czynu tłumi neurasteniczne skłonności Marka 
i powoduje, że myśli o Krakowie z zachwytem – widzi tajemnicze mgły 
snujące się pod kopcem, życiodajne słońce oświetlające wieże, czerwone 
dachy miasta; konstatuje z emfazą: „Zbudziło się, rozwarło oczy ukochane 
miasto i spojrzało tysiącem zmieszanych barw” (P 43).

Euforia i frenetyczne uniesienie wpływają także na odbiór ulic po-
wojennej Warszawy. Niepodległa stolica robi na Świdzie niesamowi-
te wrażenie – czuje się „niepoczytalnie szczęśliwy, olśniony, opętany” 
(P 90), zachłyśnięty wolnością. Ze łzami wzruszenia ogląda polskie szyl-
dy i orły państwowe przybite nad drzwiami miejskich urzędów, z nabo-
żeństwem czyta obwieszczenia naklejone na ulicznych słupach. Spaceruje 
po Warszawie jak „cudownie uleczony ślepiec, który nagle ujrzał świat” 
(P 91). Niebawem jednak entuzjazm bohatera przekształca się w „radość 
z odzyskanego śmietnika”, by uciec się do ironicznej formuły Kadena-
-Bandrowskiego z Generała Barcza. Ta z kolei przemienia się w głębokie 
rozczarowanie. Tłum uliczny, którego nieposkromiona gadanina nie tak 
dawno Marka wzruszała, wydaje mu się na powrót pospolity, zwykły, 
nieciekawy, obcy, zbyt spokojny, tkwiący w jakiejś dziwnej stagnacji. 
Sama ulica kojarzy mu się z zamętem (będącym odpowiednikiem zamę-
tu politycznego w kraju), którego nie rozumie, podobnie jak nie rozumie 
samego siebie. 
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Obraz warszawskiej ulicy zmienia się zasadniczo w momencie, kiedy 
Świda snuje refleksje na temat konfliktu polsko-radzieckiego. Konstruk-
cją opisu rządzi ponownie metoda kontrastu, a także – często stosowana 
w prozie wojennej – poetyka ekspresjonistyczna. Tuż przed nadejściem 
armii rosyjskiej na ulicach Warszawy panuje złowroga cisza, są ciemne, 
puste i wymarłe, przypominają „ciasne, pokrętne, murowane wąwozy” 
(P 130). Okienne szyby, za którymi spokojnie śpią cywile i w które z za-
wiścią patrzą żołnierze, są ślepe i martwe. Nagle spokój mieszkańców 
burzą przegrupowujące się wojska. Ulice stolicy nabierają niecodzien-
nego wyglądu:

Stolica okryła się niezliczoną mnogością odezw, plakatów, podniecających i zachęcają-
cych afiszów. Hasła, nakazy, okrzyki, pytania, nawoływania, groźby, maksymy, sentencje, 
wzniosłe bohomazy, karykatury, dowcipy i szyderstwa nastręczały się wszędzie. Napisy 
upstrzyły mury, drzewa, tramwaje, słupy, dachy, płoty, szyby, urzędy i lokale, teatry i ko-
ścioły. Deptało się po nich na chodnikach, ćmiło się od nich w oczach i głowie. (P 132)

Znamiennym rysem „wojennej” ulicy Warszawy jest jej nieopisany 
zgiełk i chaos, ale także heroizm. Specyfikę walczących ze sobą narodów 
podkreśla pojawiający się w narracji auktorialnej opis dwóch kontrastują-
cych ze sobą pod względem architektonicznym budowli. Oto z jednej stro-
ny wznosi się na placu Saskim tętniący życiem i nieprzerwanym ruchem 
gmach sztabu generalnego, z oknami jarzącymi się od światła, z drugiej 
– majestatyczny, pogrążony w mroku, upersonifikowany gmach soboru: 
„Od martwej masy kamienia zieje zły urok na wszystko, co tu jest. Z mo-
zaikowego fryzu znad odrzwi »ich« groźny Bóg w sztabie archaniołów 
ciska przekleństwo wprost w oświetlone okna” (P 135). Ciemność-śmierć 
carskiego soboru mierzy się zatem ze światłem-życiem Pałacu Saskiego. 

Czas powojenny (po zawarciu pokoju w 1921 r.) to w życiu Świdy 
okres wewnętrznej pustki, beznadziejnego letargu, a zarazem irracjonal-
nego oczekiwania na wydarzenie się czegoś ważnego, czegoś, co zbudzi 
go do życia. To czas szczególnego niezadowolenia z siebie, stanu frustracji 
i depresji nasilającej się pod wpływem traumy demobilizacji. Były oficer 
– realizujący potrzebę podejmowania wielkich czynów w heroizmie wo-
jennym, sprawdzania siebie w niezwykłych sytuacjach – w cywilu czuje się 
nikomu niepotrzebny, nie wie, po co ma żyć i co robić; postrzega siebie jako 
osobę, która nic nie potrafi i do niczego się nie nadaje. Poczucie bezsilności 
i bezsensu życia rzutuje na percepcję otaczającej przestrzeni. Nic mu się nie 
podoba: „wszędzie widzi same dziury, ani śladu zachwytu, nigdzie uroku. 
Polska jak gdyby mu się nagle zestarzała, zanim zdążył się nią nacieszyć” 
(P 169). Trakty warszawskie irytują go swoją hałaśliwością i niespokoj-
ną ruchliwością, rażą odblaski reklam, mierzi widok „wytrzeszczonych 
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wystaw sklepowych” i „tłuszczy wielkomiejskiej mrowiącej się po uli-
cy” (P 226), ogłusza huk rozpędzonych aut i zgrzytających tramwajów. 
W „ożywionym tłoku” Świda paradoksalnie odczuwa przeraźliwą pustkę, 
wiążącą się ze stanem totalnej deprywacji. W konsekwencji nienawidzi 
miejsca, w którym mieszka:

Marek nie cierpiał Warszawy. Twierdził, że nasza stolica nie ma żadnego charakteru, 
ani własnego oblicza, ani duszy. Jest to nagie miejsce, gdzie przeszłość zatraciła się i za-
marła, a młoda teraźniejszość nie zakorzeniła się jeszcze. (P 226)

Częściową ulgę przynosi mu ucieczka od znienawidzonej rzeczywisto-
ści w sztukę (zaczyna pisać), ale rychło ponosi porażkę także na tym polu 
– załamuje go niemożność wyrazu „tego, co najważniejsze” i niedosko-
nałość artystyczna. Rozczarowanie twórcze pogłębia depresję i potęguje 
poczucie otaczającego chaosu. Ulice, które Świda nerwowo przemierza, 
nie prowadzą w jakimś określonym kierunku – są terenem, gdzie odbywa 
się bezładny ruch przechodniów:

Sklepy jeszcze otwarte, tłumy ludzi. Płyną, śpieszą się, mijają, prześcigają niewyczer-
pane gromady czarnych postaci. Wszędzie pełno ich niespokojnej krętaniny, spojrzeń, słów, 
urywków, uśmiechów, gestów. Przebiegają i giną, objawiają się i gasną coraz to nowe ich 
oblicza, przerozmaite, poosłaniane jednakowo zimną, obojętną, nieprzeniknioną wielko-
miejską maską. Jaskrawe światła wystaw sklepowych krają tłum na pasma, każdą postać 
obleją ostrym blaskiem, odsłonią ją nagle i cisną w zmrok, podadzą ją dalej pod snopy precz 
czyhających promieni. Ulica mieni się w oczach, drga niepoznawalna i niespokojna. […] 
Gapi się ulica, jak urzeczona, w uwielbiającym zapatrzeniu. Nędzna jej zawiść, martwe jest 
pożądanie pariasów. (P 241)

Opis martwej z natury materii ulicy obfituje w animizacje, potęgu-
jące wrażenie paradoksalnej pustki wokół bohatera. Czuje się „smutno 
i samotnie pośród tłumu” (P 242) anonimowych przechodniów, ogłusza 
go niezrozumiały dlań gwar ludzki, niepojęte, hałaśliwe życie ulicy, któ-
re intensyfikuje wewnętrzną martwotę. Nastrój beznadziejnego smutku 
pogłębia niezadowolenie z sytuacji politycznej w kraju (ciągłe przesilenia 
gabinetowe, bezsilność rządu), którą obrazują zdesperowani warszawia-
cy wydzierający sobie na ulicach nadzwyczajne dodatki do gazet oraz 
„rozpaczliwy ryk samochodów, wzywających ratunku” (P 335), jeżdżą-
cych między budynkiem Sejmu na Wiejskiej a gmachem Belwederu.

Dzieje tytułowego bohatera, które można by odnieść do figury pu-
styni miasta czy traktu bez wyrazu, nie kończą się jednak tragicznie29� 

29 Nie od rzeczy będzie tu przywołać trafne spostrzeżenie M. Głowińskiego: „Pustka, rozwa-
żana w kategoriach abstrakcyjnych, jest w jakimś sensie zaprzeczeniem labiryntu” – tenże, 
dz. cyt., s. 139. 
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Modernistyczny pesymizm i fatalistyczny determinizm były wszak świato-
poglądowi Struga zdecydowanie obce. „Śmiertelnie znużony” bohater nie 
popełnia samobójstwa, o którym wcześniej myślał, lecz w finale powieści, 
patrząc w okno księgarni, widzi, że w odbiciu wielkiej szyby „majaczy 
prawdziwe życie – ulica i ludzie” (P 349), a także twarz ukochanej kobiety. 
Połączenie tych dwóch odbitych w oknie-lustrze30 obrazów skutkuje zapro-
jektowaniem w przyszłość idei odrodzeńczej. Idea ta powoduje, że ogląda-
na z balkonu Moniki Goślickiej pusta, cicha, odcięta od miasta ulica war-
szawska, „zamknięta niewidzialnym zaklęciem” (P 354) i katastroficznie 
zapadająca się w głąb kamiennego bruku (a zatem przestrzeń m a r t w a) 
– nagle o t w i e r a  się i ulega procesowi rewitalizacji. Stojący blisko uko-
chanej Marek słyszy płynący z oddali potężny głos jakiegoś hymnu:

W akordach potężnego śpiewu splątała się wielkość i niedola człowieka w tysiącgłos 
jego przeznaczenia, w jego żywot, jego śmierć. Długo trwało po nim milczenie. Zapatrze-
ni w siebie, w zapamiętaniu tej chwili poczynali niewiadomy, nowy swój żywot. W ich 
duszach wciąż grał hymn na chwałę życia. Od obszaru miasta płynie ku nim zgłuszony 
i niejasny szmer – pogłos powszedniego dnia, który niesie za sobą wszystko. (P 356)

Trakt bez duszy i wyrazu (vel: pustynia miasta) w percepcji odradzają-
cego się do życia bohatera ulega ostatecznej metamorfozie. Świda przestaje 
się zmagać wewnętrznie, zaczyna bowiem wreszcie rozumieć (jasno-wi-
dzieć) niezgłębioną prawdę, którą kryje w sobie „proste, odwieczne, c o -
d z i e n n e  b y t o w a n i e  miasta” (P 242), prawdę budzącą wiarę w możli-
wość lepszej przyszłości, w sens zwyczajnego, codziennego życia. Pojmuje, 
że w splątanym nurcie tłumów, w mrowisku ulic ukryte są wszystkie tony 
życia, dźwięczy odwieczna tajemnica ludzkiej egzystencji. By ją dosłyszeć, 
należy tylko „wytężyć słuch!”.

30 K. Stępnik zauważa: „Lustro i okno w utworach Struga […] są analogicznie jak sny i wizje 
kategoriami »widzenia«, odsłaniającymi rzeczywistość duchową i psychiczną bohaterów” 
– tenże, O „Chimerze” Andrzeja Struga, [w:] Andrzej Strug…, s. 53. 
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Warszawska ulica na łamach  
„Tygodnika Ilustrowanego” (1914) 

Ulica pojawiająca się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” to przede 
wszystkim ulica warszawska. Dominacja tematyki stołecznej nie dziwi – pi-
smo wydawane w Warszawie od 1859 roku w naturalny sposób koncentro-
wało się przede wszystkim na przestrzeni najbliższej, znanej czytelnikom, 
rozpoznawanej jako swojska1. Taką perspektywę przyjęto już w pierwszym 

1 Nie oznacza to jednak, iż publikacje zamieszczane w popularnym periodyku nie dotyczy-
ły ulic innych – polskich i zagranicznych – miast. W analizowanym roczniku pojawiają 
się informacje na temat m.in. Lwowa, Poznania, Krakowa, Lublina, Łodzi, Wilna, Paryża, 
Jerozolimy. Na łamach pisma opublikowano także artykuły dotyczące miast i miasteczek 
będących areną wydarzeń I wojny światowej. Warto zauważyć, iż wśród „zewnętrznych” 
doniesień stosunkowo często pojawiały się korespondencje ze Lwowa. Por. H. Mościcki, 
Pomnik Kościuszki w Wilnie, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 1, s. 6; Wystawa kilimów we 
Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 2, s. 33; Strajk drukarski we Lwowie, „Tygodnik Ilu-
strowany”, nr 3, s. 52; Art. S. [Artur Schröder], Królewskie dary, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 4, s. 73; Strajk drukarski w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 6, s. 113; Cz. [Czesław 
Jankowski], Święto sztuki w Poznaniu, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 7, s. 132; St. Zalewski, 
Szkice ze Wschodu, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 8, s. 150–151; Uratowany zabytek lwowski, 
„Tygodnik Ilustrowany”, nr 8, s. 152; Ocalony zabytek historyczny, „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, nr 9, s. 172; Klasztor oo. Jezuitów we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 212; W. Sie-
roszewski, Trzy „Pierwsze Maje” w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 12, s. 228–229; 
Zagrożony zabytek, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 17, s. 329; Grz. [Jan Grzywiński], „Smocza 
Jama” na Wawelu, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 18, s. 352; Grz. [Jan Grzywiński], Błonia 
krakowskie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 19, s. 373; Prof. Dr Zubrzycki, „Dzbanuszek” Zyg-
muntowski, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 20, s. 394; A. S. [Artur Schröder], Zniesienie ogrodu 
botanicznego we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 23, s. 452; „Stella” poznańska, „Tygo-
dnik Ilustrowany”, nr 23, s. 452; Dziesięciolecie Klubu Wioślarskiego w Poznaniu, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 24, s. 472; Muzyka polska w Łodzi, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 24, s. 472; 
Zjazd lekarski w Lublinie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 25, s. 492; A. Spt., Tycyan. Muzeum im. 
Lubomirskich we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 26, s. 509; Katastrofa w Paryżu, „Tygo-
dnik Ilustrowany”, nr 26, s. 512; Art. S., Dawne arsenały m. Lwowa, „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, nr 27, s. 526–527; W. Noskowski, Z letniego Krakowa, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 27, 
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numerze popularnego tygodnika, gdy obok redakcyjnego objaśnienia 
profilu periodyku zamieszczono na stronie tytułowej deskrypcję pomnika 
grobowego Anioł Zmartwychwstania, który wzbogacił wystrój kościoła 
karmelitów na Krakowskim Przedmieściu2. Ukształtowany w pierwszych 
latach profil ideowy i estetyczny pisma, mimo upływu lat, zmian składu re-
dakcyjnego, ewolucji zainteresowań czytelniczych, był dość konsekwentnie 
realizowany przez kolejne dziesięciolecia. Periodyk docierający do czytel-
ników we wszystkich zaborach pełnił w ówczesnym społeczeństwie ważną 
funkcję informacyjną i kulturową, stanowiąc zarazem istotny, zapisywany 
na bieżąco dokument świadomości zbiorowej3�

W przeciwieństwie do charakteryzujących się hybrydyczną naturą 
prezentacji literackich4, które – będąc dokumentem świadomości5 – prze-
kazują przede wszystkim prawdę świata przedstawionego, a dopiero 
wtórnie pewną wizję realnego świata, prezentowane przez czasopismo 
zobrazowania urbanistycznej przestrzeni wydają się mieć nieco większą 
wiarygodność historyczną6. Eksponowane w piśmie elementy estetyki 
ulicy odsłaniają codzienne oblicze Warszawy, preferowany sposób upo-
rządkowania miejskiej przestrzeni, popularyzowany przez redakcję sys-
tem wartości. Wybór rocznika 1914 pozwala prześledzić ukazywany przez 

s. 528–529; (as) [Artur Schröder], I-szy salon wiosenny we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 28, s. 547; T. Jaworski, Ratusz poznański, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 30, s. 590–591; 
Art. S. [Artur Schröder], Nowe nabytki Galerii m. Lwowa, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 30, 
s. 592; Pierwszy Zjazd Higienistów Polskich we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 31, s. 612; 
Z. Dębicki, Lwów, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 37, s. 660; H. Wierzyński, Z ocalałego mia-
sta, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 40, s. 693; T. I., Kraków, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 49, 
s.  784–785. Nie zawsze publikowane w piśmie materiały były sygnowane nazwiskiem 
lub pseudonimem autora, dlatego też w przypisach lokalizujacych publikacje mogą 
pojawić się artykuły i fotografie identyfikowane jedynie poprzez tytuł (w przypadku 
pseudonimów Autorka starała się – chociaż nie zawsze było to możliwe – rozszyfrować 
imię i nazwisko publicysty). Jeśli nie podano inaczej, wszystkie przywoływane materiały 
z „Tygodnika Ilustrowanego” pochodzą z roku 1914.

2 Anioł Zmartwychwstania p. O. Sosnowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1859, nr 1, s. 1–2.
3 Por. Z. Kmiecik, Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915, [w:] Prasa polska 

 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 112.
4 E. Rybicka, Geopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. 

M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010, s. 486.
5 A. Stoff, Poetyka i semantyka literackich zobrazowań przestrzeni miasta, [w:] Miasto, kultura, 

literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej, red. J. Data, Gdańsk 1993, s. 24–25�
6 Nie oznacza to rzecz jasna pełnego dokumentaryzmu, gdyż przekaz medialny eksponuje 

komponenty rzeczywistości rozpoznane przez nadawcę jako ważniejsze lub skuteczniej 
realizujące strategię kształtowania postaw, zachowań, wartości, czy też zgodne z prefero-
waną (lub narzuconą) perspektywą polityczną, gospodarczą, społeczną. Por. P. Nowak, 
R. Tokarski, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, [w:] Kreowanie światów w języku 
mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007, s. 9.
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pismo na co dzień obraz stołecznej ulicy, ale przedstawia również zmianę 
sposobu prezentowania miasta i pisania o nim w sytuacji kryzysu bezpie-
czeństwa wywołanego wojennymi wydarzeniami.

Odsłona I. Ulica cieni

Ważną część publikacji warszawskiego tygodnika stanowiły od pierw-
szego roku jego istnienia materiały historyczne. Zainteresowanie prze-
szłością potwierdza bibliograficzne zestawienie z lat 1859–1875 dokonane 
przez Karola Estreichera7, w którym poczesne miejsce zajmują publikacje 
poświęcone historii, tradycji, archeologii8. Wśród tekstów odsłaniających 
polską przeszłość nie mogło zabraknąć również artykułów ukazujących 
czas miniony warszawskiej ulicy.

Przeszłość stolicy wprowadza na łamy analizowanego rocznika cykl 
artykułów cieszącego się uznaniem historyka Aleksandra Kraushara Daw-
na Warszawa w obrazach Zygmunta Vogla (1764–1826)9. Obrazy znanego 
akwarelisty wbrew sugestii zawartej w tytule nie stanowiły przedmiotu 
rozważań prowadzonych w ramach cyklu. Relacja historyka koncentrowa-
ła się bowiem wokół prezentowanych przez Vogla obiektów: ich genezy, 
przeznaczenia, losów. Czytelnik otrzymywał krótkie opowieści o budyn-
kach, których walory estetyczne czy architektoniczne były wtórne wobec 
wartości wynikającej z „uwikłania” w dzieje Polski. Opisując kościół archi-
katedralny św. Jana, Kraushar wprost zadeklaruje, iż kwestie interesujące 
historyka sztuki nie są najważniejsze: „ów najwspanialszy zabytek prze-
szłości, owo wcielenie i zogniskowanie wszystkich ważniejszych historycz-
nych wydarzeń w stolicy i kraju, nie olśniewa widza okazałością, jednakże 

7 Materiały historyczne zestawione zostały w działach: II – Pamiątki historyczne i kostiumy, 
III – Historia, archeologia i bieżące wypadki oraz częściowo w działach: V – Opisy miejscowo-
ści, kościołów, zamków i gmachów, VI – Typy ludowe, zwyczaje, obrzędy i uroczystości dorocz-
ne. O znaczeniu publikowanych materiałów świadczy ocena sformułowana we wstępie: 
„Dzisiaj »Tygodnik« nabrał takiej wagi, że bez niego nie obejdzie się badacz przeszłości 
naszej i badacz literatury naszej. Pół tysiąca biografii i drugie tyle opisanych pamiątek 
historycznych tworzą tak obfity materiał, iż opłaci się trud rozpatrzenia go gruntowne-
go”. W. Estreicher, Wstęp, [w:] K. Estreicher, Zestawienie przedmiotów i autorów w 32 tomach 
„Tygodnika Ilustrowanego” z lat 1859–1875, Warszawa 1877, s. I.

8 Z. Kmiecik wskazuje, iż po zniesieniu cenzury prewencyjnej w 1905 roku „Tygodnik 
Ilustrowany” należał do pism publikujących najwięcej artykułów przybliżających czy-
telnikom historię Polski, dzieje walk niepodległościowych. Por. Kmiecik, „Tygodnik Ilu-
strowanego” w latach 1908–1915, „Przegląd Humanistyczny” R. 22:1978, z. 1, s. 75. 

9 W analizowanym roczniku opublikowano 7 części cyklu w numerach: 2 (s. 26), 4 (s. 67), 
7 (s. 106), 10 (s. 186), 11 (s. 206), 15 (s. 256), 16 (s. 307). Por. J. Maternicki, Kraushar Aleksander, 
[w:] Polski słownik biograficzny, t. XV, red. nacz. E. Rostworowski, Kraków 1970, s. 241–244.
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do tego przybytku zwracało się zawsze i zwraca oko i serce ludności, jako 
do źródła najpodnioślejszych wspomnień dawnego bytu”10. Preferowanie 
percepcji afektywnej zapewnia trwanie obiektom, które zmieniły swój wy-
gląd, a nawet przestały istnieć. Fundamentem obecności staje się w relacji 
historyka pamięć wydarzeń minionych oraz przypomnienie osób związa-
nych z budowlami i miejscami. Wydobyte z przeszłości kościoły i koszary 
(bowiem głównie o nich opowiadają fragmenty drukowane w analizowa-
nych numerach „Tygodnika”)11 wkomponowane zostały w historyczną 
relację, tworząc wrażenie spójnej całości. Powstaje w ten sposób swoista 
ulica cieni zbudowana z ważnych kulturowo obiektów reprezentujących 
zarówno sferę sacrum, jak i przestrzeń profanum, które – choć posiadają to-
pograficzne umocowanie – funkcjonują w świadomości czytelnika przede 
wszystkim jako symbole patriotycznego kodu. 

Zaludnione przywołanymi przez Kraushara historycznymi postaciami 
ulice dawnej Warszawy pozostają w kontakcie ze znaną odbiorcy przestrze-
nią miasta. W relacji pojawiają się zwroty i wyrażenia uwspółcześniające 
przekaz: „dziś w owym miejscu wznosi się” (nr 4, s. 67), „do dziś dnia ist-
niejące” (nr 10, s. 186), „budowy stanowiącej obecnie” (nr 15, s. 256), co nie 
zmienia faktu, iż tworzona w ten sposób więź między czasem minionym 
a współczesnością nie przyczynia się do konstytuowania dawnej ulicy jako 
przestrzeni życia społecznego. Warszawskie zabytki kierują uwagę na wiel-
kie wydarzenia, przypominają przeszłość, wyznaczają obszar wspólny 
pamięci zbiorowej, jak kościół wizytek pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca 
Niepokalanej Bogurodzicy Maryi, wybudowany w latach 1728–1761, który 
przypomina o wiedeńskiej wiktorii Jana III Sobieskiego12�

10 A. Kraushar, Dawna Warszawa w obrazach Zygmunta Vogla (1764–1826), „Tygodnik Ilustro-
wany”, nr 2, s. 26. 

11 Wśród opisanych obiektów znalazło się dziesięć kościołów (kościół archikatedralny 
św. Jana, kościół św. Trójcy, kościół książęcy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 
kościół oo. Bonifratrów, kościół akademicki na Krakowskim Przedmieściu, kościół 
św.  Jędrzeja, kościół oo. Karmelitów Bosych na Krakowskim Przedmieściu, kościół Zdję-
cia z Krzyża, kościół pp. Sakramentek na Nowym Mieście, kościół ewangelicki), sześć 
kompleksów wojskowych (arsenał na Nalewkach, koszary mirowskie, koszary ujazdow-
skie, koszary artylerii koronnej przy ul. Dzikiej, koszary na Żoliborzu, koszary kadeckie), 
cmentarz na Nowym Mieście, szpital na Lesznie, kaplica i ogród pp. Kanoniczek. Zapre-
zentowany na łamach pisma cykl to wycinek większej całości – Kraushar opracował bo-
wiem tom przeglądowy, w którym pojawiły się także poszczególne ulice, pałace, ratusze, 
wieże, bramy, obiekty charakterystyczne Warszawy (np. Łazienki, Prochownia, Szpital 
Dzieciątka Jezus). Por. A Kraushar, Warszawa za Sejmu Czteroletniego w obrazach Zygmunta 
Vogla, Warszawa–Poznań 1921.

12 „Za czasów saskich obchodzono tu uroczystą procesją od Kościoła Dominikanów Obser-
wantów rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem” – A. Kraushar, Dawna Warszawa w obrazach 
Zygmunta Vogla (1764–1826), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 6, s. 106.
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Wrażenie dystansu, oddalenia, wzmacnia materiał ikonograficzny 
uzupełniający każdą z części cyklu. Czarno-białe reprodukcje akwarel 
Vogla, traktowane pretekstowo jako punkt wyjścia prowadzonej narracji 
historycznej, nie są zbyt wyraźne. Pozwalają jednak dostrzec jedną z do-
minant kompozycyjnych prac warszawskiego artysty. Jak deklarował 
Kraushar: „Vogla interesuje wyłącznie perspektywa ulic i architektonika 
ich gmachów. Jako Polak, oswojony z charakterystyką ludności miejsco-
wej, nie przypisuje zewnętrznym objawom życia jej ulicznego osobliwego 
znaczenia, więc owe szczegóły pomija”13. Czytelnik, patrząc na cieniowane 
szarościami ilustracje, dostrzega przede wszystkim jaśniejsze plany dróg, 
ulic, placów. Na małych reprodukcjach trudno podziwiać walory archi-
tektoniczne prezentowanych budynków, które schodzą na dalszy plan. 
Ilustracje, nieożywione postaciami marginalizowanych ludzi, przemawiają 
atmosferą czasów minionych, grą światła i cienia. Zatem również na pozio-
mie ikonograficznym dawne warszawskie ulice są ulicami cieni.

Wydaje się, iż redakcja świadomie podtrzymuje obraz budowany 
przez historyka. Pismo nie publikuje aktualnych zdjęć prezentowanych 
obiektów. Nawet wówczas gdy porównywany jest stan obecny budynku 
z kształtem utrwalonym przez Vogla, redakcja nie decyduje się na zesta-
wienie reprodukcji i współczesnego zdjęcia. Wrażenie cienia zostaje utrzy-
mane, wzmacniając symbolikę ukazywanych zabytków.

W podobny sposób prezentowano na łamach pisma związane z War-
szawą podmiejskie Bielany i Grochów14. W obu przypadkach uwagę czy-
telnika kierowano ku przeszłości, która jawi się jako wartość nadrzędna, 
konstytuuje symboliczne znaczenie. Lektura tekstów nie pozostawia złu-
dzenia, iż prawdziwe oblicze miejscowości wyznaczają obiekty noszące 
piętno czasów minionych. Bielany opisane zostały poprzez przywołanie 
historii klasztoru i kościoła kamedułów15. Grochów jawi się jako miejsce 
trzech bitew (1656, 1809, 1831), a materialnym ekwiwalentem wyznaczają-
cym obraz miejscowości stają się fotografie Stanisława Nofok-Sowińskiego: 
Mogiła poległych w roku 1831 żołnierzy polskich, Jeden z budynków dawnej rogatki 

13 A. Kraushar, Warszawa za Sejmu Czteroletniego…, s. 11.
14 Nieco inaczej zaprezentowano na łamach pisma Saską Kępę, która ukazana została przede 

wszystkim jako zdegradowane miejsce rozrywki. Ale również w tym przypadku w tek-
ście dominuje nostalgiczna tęsknota za przeszłością, gdy „Tętniło tu życie oryginalne, 
a nawet typowe dla współczesnej obyczajowości warszawskiej”. Wychylenie ku prze-
szłości wydaje się nieco dziwne w tekście dotyczącym terenów, które dzięki wybudowa-
niu w latach 1904–1914 mostu Mikołajewskiego (dzisiejszy most Poniatowskiego) miały 
szansę szybkiego rozwoju. Szansę uświadomioną i zwerbalizowaną przez piszącego, 
który jednak zdaje się nie wierzyć w możliwość jej wykorzystania. St. Dz. [Stanisław 
Dzikowski], Saska Kępa, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 23, s. 447.

15 M. [Ignacy Matuszewski], Bielany, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 22, s. 427–429.
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grochowskiej, Dawny pałacyk ks. Poniatowskiego w Grochowie, Ściana pałacyku 
ze śladami kul z roku 183116. W obu relacjach dominuje ton tęsknoty za czasem 
minionym. Podmiejskie osady, które dwa lata później, w roku 1916, miały 
stać się częścią Warszawy, pozbawione zostały współczesnego oblicza17, 
funkcjonują jedynie jako znaki przeszłości, cień dawnych wydarzeń.

Odsłona II. Ulica w świątecznej iluminacji

Przeglądając kolejne numery rocznika 1914, trudno znaleźć publikacje 
ukazujące zwykłą, codzienną ulicę Warszawy18. Redakcja popularnego pe-
riodyku dokonuje bowiem wyraźnej selekcji, koncentrując uwagę na wy-
darzeniach niezwykłych, przełamujących rutynę, każących czytelnikom 
(i tym mieszkającym w Warszawie, i tym z prowincji) spoglądać na nie 
z innej, wyjątkowej perspektywy. 

Przykładem takiej publikacji jest tekst Artura Oppmana poświęcony 
obchodom Bożego Ciała, gdy – zgodnie z relacją dziennikarza – „miasto 
całe przybiera wygląd odmienny, bardziej kolorowy, świąteczny, ocze-
kiwania pełny. Pospolita szarość życia znika bez śladu, kryją się gdzieś 
po kątach ludzie obcy, obojętni, niemili, a naokół widzimy dziwnie swoj-
skie twarze, widzimy prastary, szary, rodzimy ród mieszkańców  antiquae 
Varsoviae”19. Warszawska ulica staje się wówczas obszarem wspólnym, 
uniwersalną przestrzenią spotkania i doświadczenia wspólnoty. Wizual-
ne potwierdzenie dokonującego się zjednoczenia stanowi ilustrujący arty-
kuł materiał fotograficzny, ukazujący wypełnione tłumem wiernych ulice 

16 H. Mościcki, Grochów, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 29, s. 570–571.
17 Por� Grochów, [w:] Encyklopedia Warszawy, red. nacz. B. Petrozolin-Skowrońska, War-

szawa 1994, s. 226; J. Zieliński, Z historii Bielan, http://www.bielany.waw.pl/page/index.
php?str=48 [data aktualizacji: 20.01.2013].

18 W „Tygodniku Ilustrowanym” nie znajdziemy artykułów poświęconych życiu codzien-
nemu warszawskiej ulicy, w pewien sposób lukę tę wypełniają felietony Włodzimierza 
Perzyńskiego, który w krótkich odsłonach tworzy naznaczony ironią „warszawiaków 
portret własny”; jest to jednak obraz fragmentaryczny, przefiltrowany przez intelektualny 
ogląd piszącego. Z relacji Perzyńskiego wyłania się zazwyczaj niecodzienna wizja po-
zornie zwykłej codzienności. Do nielicznych wyjątków, pozwalających spojrzeć na życie 
stołecznej ulicy, należą pojedyncze fotografie ukazujące warszawską codzienność, np. 
Wycinanie drzew przy ulicy Pięknej w Warszawie, Wiosna w mieście. Park Ujazdowski w dzień 
słoneczny. Por. M. Gumkowska, Warszawa w obiektywie Włodzimierza Perzyńskiego, [w:] Pi-
sarze Młodej Polski i Warszawa, red. D. Knysz-Tomaszewska, R. Taborski, J. Zacharska, 
Warszawa 1998, s. 243–247; „Tygodnik Ilustrowany”, nr 16, s. 313; „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, nr 18, s. 353.

19 A. O. [Artur Oppman], Sceny z uroczystości Bożego Ciała w Warszawie, „Tygodnik Ilustro-
wany”, nr 26, s. 510.
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stolicy. Widzimy nie konkretne miejsca, lecz wypełniających je ludzi. Foto-
reportażowe odsłony, chociaż – poprzez podpisy – lokalizują przestrzenne 
usytuowanie uczestników procesji, tak naprawdę ukazują ludzi, którzy 
dzięki udziale w świątecznym ceremoniale odzyskują nadzieję. W inter-
pretacji autora tekstu nie chodzi li tylko o religijny wymiar doznawanego 
pokrzepienia, jednocząco-odrodzeńczy aspekt uroczystości aktualizowa-
ny jest również w płaszczyźnie patriotycznej20. Świąteczna ulica odsłania 
ukryte oblicze gotowego na zmiany, oczekującego odrodzenia miasta.

Wobec zawartości analizowanego rocznika relację z wydarzeń religij-
nych uznać należy za tekst wyjątkowy. Redakcja zazwyczaj nie informowa-
ła bowiem aż tak obszernie o przebiegu kościelnych uroczystości, starała 
się zachować dystans. Ilustracją owego zdystansowania może być infor-
macja poświęcona obchodom święta Zesłania Ducha Świętego. Notatkę 
zatytułowaną Zielone Święta w Warszawie opublikowano w prezentującym 
najnowsze wydarzenia dziale Na dobie. Krótki tekst nie ukazuje przebiegu 
ceremonii religijnych, koncentrując uwagę czytelników na wynikających 
ze wzmożonego ruchu świątecznego problemach z podmiejską lokomocją 
oraz zorganizowanych w mieście zbiórkach pieniędzy dla sierot21� 

Wyjątkowość relacji Oppmana polega również na sposobie prezenta-
cji ulicy, która zostaje utożsamiona z tłumem – w artykule ulica staje się 
przestrzenią funkcjonowania Le Bonowskiej duszy zbiorowej. Tymczasem 
w większości artykułów i notatek publikowanych na łamach pisma war-
szawska ulica funkcjonuje przede wszystkim poprzez informacje o zdarze-
niach istotnych dla mieszkańców stolicy. Trwałość zbiorowej duszy, którą 
odsłoniła relacja z warszawskich obchodów Święta Ciała i Krwi Pańskiej, 
redakcja starała się bowiem na co dzień umocnić poprzez informowanie 
o uroczystościach wyznaczających rytm życia miasta.

Wybór tych uroczystości jest nieprzypadkowy. Pismo donosi o po-
wstaniu lub unowocześnieniu ważnych dla życia społecznego obiektów22� 

20 Nawiązanie do wartości patriotycznych jest czytelne: „I to święto, tak pełne pamiątek, 
tak tętniące narodową nutą, przywraca piersi ludzkiej utracone skarby. Pomału, pomału 
taje skorupa obojętności, jaśniej, rzewniej patrzą oczy zmęczone, przypomina się świat 
dawnych rojeń i złudzeń i w źrenicach zaszkliły się łzy”. Tamże, s. 511.

21 Zielone Święta w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 23, s. 453.
22 Redakcja pisma informuje także o inicjatywach, które – chociaż jeszcze nie zrealizowane 

– mogą w przyszłości wpłynąć na obraz miasta. Przykładem jest notatka poświęcona 
planom wybudowania kościoła pw. św. Pawła na Powiślu; jak donosi tygodnik: „Nowa 
świątynia będzie niewątpliwie rzetelną ozdobą naszego miasta”. Co ciekawe, w analizo-
wanym roczniku zabrakło relacji poświęconej oddaniu do użytku 6 stycznia 1914 roku 
Trzeciego Mostu w Warszawie. Redakcja opublikowała co prawda zdjęcia nowego obiek-
tu, ale nie opatrzyła ilustracji wyjaśniającym komentarzem. Wytłumaczenie tego braku 
znaleźć można w jednym z felietonów Perzyńskiego, który tak oto charakteryzuje specy-
fikę owego nabytku stolicy: „w swoim rodzaju jest to jedyny most na świecie. Zazwyczaj 
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Z pierwszego numeru czytelnik mógł dowiedzieć się, iż zakończono prze-
budowę Teatru Rozmaitości, dzięki czemu miejsce dawnych składów zajął 
„wysoki (aż za wysoki!) budynek dla pogłębionej i rozszerzonej sceny oraz 
brakujących dotąd pomieszczeń i nowoczesnych urządzeń technicznych”23� 
Ten sam numer (w dodatku reklamowym) pozwalał podziwiać piękno 
i funkcjonalność nowego budynku firmy ogrodniczej C. Ulricha przy ulicy 
Ceglanej24 oraz rozwój Towarzystwa Warszawskiego Oczyszczania i Sprze-
daży Spirytusu25. Pod koniec stycznia pismo donosiło o poświęceniu nowo-
czesnego gmachu ufundowanego przez rodzinę Szlenkierów z myślą o siero-
tach, które zyskiwały w ten sposób nie tylko dom, lecz również zapewniającą 
samodzielność edukację zawodową26. Lutowy numer przyniósł informację 
o oddaniu do użytku siedziby Towarzystwa Pracowników Handlu przy
ulicy Siennej27. Z okazji wyborów reprezentantów Towarzystwa Kredyto-
wego Miasta Warszawy redakcja opisała nowy budynek Towarzystwa przy 
ulicy Włodzimierskiej, zachwycający frontonem ozdobionym rzeźbą dłuta 
Piusa Welońskiego28. Piękny gmach Warszawskiego Towarzystwa Wzajem-
nego na placu Wareckim, w którego murach wybudowano supernowocze-
sny skarbiec budzący „najzupełniejsze zaufanie”, prezentował tygodnik 
w numerze 21. z 23 maja29. Trzy tygodnie później w numerze 24. pojawi się 
(opatrzona fotografią budynku) relacja dotycząca hojności Eugenii Kierbe-
dziowej, która „obdarowała Instytucję [Towarzystwo Biblioteki Publicznej 
– M.G.S.] wspaniałym gmachem, specjalnie na pomieszczenie Biblioteki przy
ul. Koszykowej wzniesionym. Gmach ten odpowiadający wszelkim wyma-
ganiom nowożytnej techniki – tak celowością, jak i estetyką urządzeń – zdol-
ny jest pomieścić w magazynach na razie do 300 000 tomów, zachodzi nadto 

mosty służą do tego, żeby się przedostać z jednej strony rzeki na drugą. A w Warszawie 
ludzie dochodzą do końca mostu i zawracają… Mamy więc »most dla mostu«, tak jak 
»sztukę dla sztuki«”. Most, który w roku 1914 wydawał się zbędny, gdyż prowadził 
donikąd, uznany został za obiekt społecznie nieużyteczny, więc redakcja poprzestała 
na wizualnym odnotowaniu jego istnienia. Patrz: Nowy kościół na Powiślu, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 9, s. 173; Trzeci Most, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 12; W. Perzyński, 
Otwarcie sezonu, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 17, s. 329.

23 Otwarcie Teatru Rozmaitości, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 13.
24 J. G., Wiekowa firma ogrodnicza, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 19.
25 W przypadku towarzystwa zajmującego się handlem spirytualiami nie tyle chodzi o po-

kazanie nowych budynków, ile o ukazanie rozwoju firmy potwierdzonego wielkością 
obrotów a także okazałością zabudowań znajdujących się przy ulicy Dobrej oraz ulicy 
Ząbkowskiej. Reklamowo-podsumowujący artykuł uzupełniają przemawiające do wy-
obraźni fotografie fabrycznych gmachów. Zob. Tow. Warsz. Oczyszczania i Sprzedaży Spi-
rytusu, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 20.

26 Nowa fundacja im. K. Szlenkera, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 4, s. 73.
27 Gmach Tow. Prac. Handl. w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 4, s. 74.
28 T., Towarzystwo Kredytowe m. Warszawy, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 7, s. 130.
29 Bezpieczeństwo naszych oszczędności, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 21, s. 419.
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możność dobudowy magazynów dla pomieszczenia dalszych 500 000 to-
mów”30. W numerze 25. opublikowany został bogato ilustrowany artykuł 
informujący o oddaniu do użytku gmachu Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięk-
nych, która dzięki lokalizacji może dać „zawiązek nowej, przyszłej, może 
kiedyś najwspanialszej dzielnicy Warszawy”31�

Jak widać, przestrzeń ulicy poddana została selekcji, co nie pozostało 
bez wpływu na czytelniczy odbiór. W codziennych kontaktach jednost-
ka–miasto klasyfikowanie i ocenianie ulicy dokonywane jest automatycz-
nie, prowadząc do budowania w umyśle człowieka trwałego obrazu tzw. 
mapy mentalnej. Kluczową rolę w konstruowaniu mapy odgrywają punkty 
orientacyjne, niepowtarzalne elementy przestrzeni ułatwiające rozpozna-
nie oraz identyfikację jednostkową i grupową z miastem32. Redakcja pisma, 
prezentując wybrane elementy zgodnie z przyjętą strategią, buduje własną 
mapę mentalną. Proponowana przez „Tygodnik Ilustrowany” percepcja 
zurbanizowanej przestrzeni konstytuuje wyobrażenie będące czytelnym 
komunikatem znakowym. Warszawskie ulice ukazują się w blasku no-
wości, która jednak nie jest jedynie estetyczną atrakcją33, nadążaniem za 
modą34 czy wynikiem chwilowej fascynacji, lecz jawi się jako przestrzeń 
ważna w perspektywie utylitarnej35. „Tygodnik Ilustrowany” unika oczy-
wistych obrazów, rezygnuje z ujęć pocztówkowych (okładka ukazująca 
Kolumnę Zygmunta z numeru 11. należy do wyjątków36), czytelnik dostaje 

30 Z. D. [Zdzisław Dębicki], Biblioteka publiczna w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 24, 
s. 467; L.T. Jabłoński, Z dziejów rodu Kierbedziów, Warszawa 2003, s. 82.

31 (d) [Zdzisław Dębicki], Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 25, 
s. 489.

32 Por. A. Bartoszek, M.S. Szczepański, L.A. Gruszczyński, Miasto i mieszkanie w społecznej 
świadomości, Katowice 1997, s. 13.

33 Do wyjątków należy między innymi zamieszczone w nr 13. niewielkie zdjęcie ukazujące 
nową fontannę („Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 253).

34 W numerze 18. pismo poddało krytyce bezrefleksyjne podążanie za modą. Por. J. Gra-
bowski, Estetyka w sprzęciarstwie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 18, s. 348–349.

35 Nawet wówczas, gdy prezentowane materiały miały charakter reklamowy, redakcja sta-
rała się wskazać obywatelski, społeczny wymiar funkcjonowania danego przedsięwzięcia: 
dokonania firmy ogrodniczej Ulricha rozpatrywane są w kategoriach „zasług obywa-
telskich”, sejfy Towarzystwa Wzajemnego Kredytu zapewniają – dostępną szerokiemu 
ogółowi – ochronę przed bandytyzmem, zaś Towarzystwo Warszawskie Oczyszczania 
i Sprzedaży Spirytusu założone „w celu przyjścia z pomocą gorzelnictwu krajowemu” 
systematycznie udoskonala produkcję, zapewniając odbiorcom (cieszące się „niezmier-
nem uznaniem i zapotrzebowaniem”) wysokiej jakości produkty.

36 Pojawienie się tej fotografii jest w pełni uzasadnione – zamieszczona na stronie tytuło-
wej reprodukcja zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie „Tygodnika Ilustrowanego”, 
chodziło zatem nie o ukazanie miasta, lecz dzieła sztuki. W analizowanym roczni-
ku warszawski plac Zygmunta pojawi się także jako temat nagrodzonej w konkursie 
H. Grohmana akwaforty Zofii Stankiewiczówny. Oba przedstawienia, chociaż nawiązują 
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tylko wycinki, pojedyncze obiekty, które składają się na mapę ulicy ciągle 
stającej się, świętującej kolejne osiągnięcia, dającej nadzieję na rozwój. 

Ukazane w blasku świątecznych uroczystości budynki stolicy wypeł-
niają przestrzeń ulicy, stają się jej znakiem rozpoznawczym. Wydaje się, 
iż strategia realizowana przez redakcję pisma mogła wynikać z rzeczy-
wistej tendencji – Warszawa stale się rozwijała, czego dowodem z jednej 
strony był omawiany na łamach pisma pierwszy tom monografii pióra 
Stefana Dziewulskiego37, z drugiej zaś jeden z felietonów Perzyńskiego. 
Na uwagę zasługuje zwłaszcza publicystyczna wypowiedź kronikarza 
„Tygodnika Ilustrowanego”. W numerze 29. dziennikarz z właściwą sobie 
ironią opisze lawinowy wręcz rozwój miasta: „Wyjeżdża człowiek na parę 
miesięcy z Warszawy, zostawia dom trzypiętrowy i za powrotem już go 
poznać nie może, taki drągal! Ma sześć pięter”38. I chociaż felietonista wy-
dobywa przede wszystkim mankamenty tak szybkiego rozwoju, wybór 
tematu wskazuje na skalę zjawiska w ówczesnym świecie39�

Wrażenie ciągłej, uroczystej zmiany wzmacniają zamieszczane przez 
pismo artykuły o kolejnych wydarzeniach, których świadkami i uczest-
nikami są mieszkańcy stolicy (w mniejszym stopniu nastrój święta budo-
wany jest poprzez ilustracje40). Zorientowany na wiadomości kulturalne 
tygodnik przede wszystkim informuje o organizowanych w mieście wy-
stawach i koncertach41. Redakcja nie poprzestaje na tym, świąteczna atmos-

do „pocztówkowego” tematu, poprzez sposób ujęcia przestrzeni zrywają z oczywistością 
– fotografia zamiast tradycyjnego ujęcia całościowego przedstawia tylko górną część po-
mnika, praca Stankiewiczówny ukazuje plac bez charakterystycznego monumentu. Por. 
„Tygodnik Ilustrowany” nr 6 (s. 110) i nr 11 (s. 201). 

37 Dr Junosza [Bolesław Koskowski], Stan i rozwój Warszawy, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 13, 
s. 242.

38 W. Perzyński, O obyczajach domów, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 29, s. 566.
39 Warto odnotować, iż charakterystyczny dla prezentacji warszawskiej ulicy nastrój święta 

pojawia się dość często również w felietonach Perzyńskiego, np. gdy opisywana jest zi-
mowa moda na „żurki, fiksy, fajfy”, gdy wiosenne przebudzenie wyznaczają rozkwitające 
kapelusze pań, gdy otwarcie sezonu letniego inicjuje „cud przyrody miejskiej” – kawiar-
niane ogródki, gdy dzięki rozpoczęciu sezonu wyścigów „uśpione siły społeczne budzą 
się do życia”. Por. W. Perzyński, Żurki, fiksy, fajfy, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 7, s. 125; 
tenże, Wiosna w mieście, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 11, s. 207; tenże, Otwarcie sezonu, 
„Tygodnik Ilustrowany”, nr 17, s. 329; tenże, Refleksje wyścigowe, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 19 , s. 367.

40 Por. np. obszerny fotoreportaż Dzień derby w Warszawie, dwa zdjęcia opatrzone nagłów-
kiem Otwarcie ruchu na linii Wawer-Karczew, czy też fotografie ilustrujące akcję pomocy 
„Pociejów dla sierot”. „Tygodnik Ilustrowany”, nr 17 (s. 333), nr 23 (s. 450–451), nr 5 
(s. 93).

41 Redakcja informuje m. in. o wystawach grafik, malarstwa i rzeźby w Zachęcie, o wy-
stawie obrazów Henryka Piątkowskiego, o wystawie-sklepie Towarzystwa „Zdobnic-
twa Polskiego”, o cyklu koncertów zorganizowanych przez Henryka Opieńskiego. Por. 



Warszawska ulica na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1914)  155

fera towarzyszy także tekstom poświęconym wydarzeniom o charakterze 
rozrywkowym, takim jak derby, wyścigi automobilowe, wystawa samo-
chodów czy reduta prasy42�

Ulice Warszawy w kolejnych numerach odsłaniają swe odświętne 
oblicze – odsłaniają jednak w sposób stonowany. Świąteczna iluminacja 
w konserwatywnym piśmie zazwyczaj unika nadmiernego entuzjazmu, 
ludycznej przesady, daje jednak poczucie ciągłej, pozytywnej zmiany, nie-
ustannego rozwoju.

Odsłona III. Ulica kryminalno-sensacyjna

Polskie społeczeństwo po wydarzeniach rewolucji 1905–1907 stop-
niowo zaczęło przyzwyczajać się do kolejnych przejawów bandytyzmu, 
o których na bieżąco informowała prasa codzienna, zwłaszcza ta schle-
biająca niewybrednym gustom przeciętnego odbiorcy. Odmiennie czy-
ny przestępcze traktowały pisma tygodniowe: „Nie mogąc otwierać się 
w sposób widoczny na sensację, głównie z powodu deklaracji tematycznej 
i światopoglądowej na ogół zaznaczanej w tytule i podtytule, innym razem 
ze względu na zobowiązującą tradycję, ignorują one świat zbrodni, sensacji 
i katastrof, ale też, jak bywa, nie rezygnują z oceny tego świata. Świetnie 
to widać w periodykach konserwatywnych i narodowo-katolickich, nie 
ekscytujących swoich czytelników sensacyjnymi tematami, którymi żyje 
ogół społeczeństwa”43�

Nie oznaczało to jednak, iż „Tygodnik Ilustrowany”, należący do gru-
py pism konserwatywnych o profilu kulturalno-społecznym, całkowicie 

M. Papieska, „Zdobnictwo”, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 1, s. 12; Wystawa H. Piątkowskiego 
w Salonie Richlinga, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 5, s. 94; F. Siedlecki, Wystawa graficzna 
w Tow. Z. S. P. w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 7, s. 127; T. J. [Tadeusz Jaworski], 
Koncerty H. Opieńskiego, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 10, s. 189; H. Piątkowski, Wystawa 
Molly i Stefana Bukowskich, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 14, s. 270–271; H. P. [Henryk Piąt-
kowski], Wystawa „Rzeźby” w Tow. Zachęty, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 17, s. 331.

42 Element uroczysty wprowadzają także informacje dotyczące jubileuszy i rocznic, które 
wychodząc od przeszłości, eksponują współczesność i projektują przyszłość. Por. np. 
Reduta prasy, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 3, s. 54 ; Dziesięciolecie Tow. Filozoficzne-
go, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 15, s. 294; Wyścig benzynowy, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 19, s. 372;. T. W. J. [Tadeusz Jaworski], Jazda konkursowa na samochodach, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 22, s. 433; S. Wotowski, Przed derby, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 22, 
s. 434; T. Jaworski, Wystawa samochodów i silników, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 28, s. 558; 
M. Gabryś-Sławińska, Między przeszłością a współczesnością – „Tygodnika Ilustrowanego” 
jubileuszowe mierzenie czasu w 1911 roku (w druku).

43 K. Stępnik, Bandyci-automobiliści, [w:] Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej 
do 1914 roku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2010, s. 22.
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rezygnował z kryminalno-sensacyjnej tematyki. Zainteresowany bie-
żącymi wypadkami czytelnik mógł znaleźć w analizowanym roczni-
ku informacje o toczącym się wówczas procesie barona Jana Bispinga, 
oskarżonego o zamordowanie 21 kwietnia 1913 roku księcia Władysła-
wa Druckiego-Lubeckiego44. Sprawa, uznana przez periodyk za „ponurą 
i symptomatyczną dla naszych czasów tragedię”45, cieszyła się mniejszym 
zainteresowaniem opinii publicznej niż proces Bohdana Ronikiera, jed-
nak redakcja pisma zdecydowała się na opublikowanie materiałów zwią-
zanych z rozpoczętym 18 maja 1914 roku procesem. W przeciwieństwie 
do pism codziennych warszawski tygodnik zaprezentował nie dokład-
ny przebieg rozprawy z pikantnymi szczegółami46, lecz jedynie krótką, 
ogólnikową notatkę oraz 24 rysunki wykonane przez Zygmunta Badow-
skiego. Miejsce zbrodni (podwarszawski Tarasin) znajdowało się na tyle 
daleko, że nie łączyło się bezpośrednio ze stolicą, a zarazem na tyle blisko, 
że w odczuciu czytelników mogło rzutować na obraz miasta, tym bardziej 
iż to właśnie w Warszawie toczył się proces Bispinga. Odbiorca otrzymał 
przekaz niewzbudzający skrajnych emocji. Uwikłanie w zbrodniczą aferę 
reprezentantów elity społecznej, którą przedstawiano za pomocą oszczęd-
nych w środkach wyrazu szkiców, skupiało uwagę na procesie jako wyda-
rzeniu społecznym47, a nie na samej zbrodni. Powaga uwiecznionych po-
staci, przewaga ujęć z profilu (19) nad scenkami grupowymi (5), rzeczowe 
podpisy pod ilustracjami pełniły przede wszystkim funkcję informacyjną. 

44 Akt oskarżenia obejmował także dwa dodatkowe zarzuty. Bispinga oskarżono, 
iż „w roku 1912 celem osiągnięcia korzyści sprzeciwiających się prawu sfałszował pod-
pisy Władysława ks. Druckiego-Lubeckiego na siedmiu blankietach wekslowych, każdy 
po 50 tysięcy rubli” oraz „że dnia 30 czerwca 1912 roku w Warszawie z postanowieniem 
z góry powziętym pozbawienia życia Władysława ks. Druckiego-Lubeckiego celem osią-
gnięcia korzyści materialnych wsypał strychninę do filiżanki herbaty nalanej dla Druc-
kiego-Lubeckiego, ale zamiaru nie wykonał wskutek okoliczności od siebie niezależnych, 
ponieważ Drucki-Lubecki po pierwszym łyku, zauważywszy niezwykłą gorycz herbaty, 
więcej jej nie pił” (S. Szenic, Pitaval warszawski, Warszawa 1975, s. 422).

45 Proces Bispinga, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 22, s. 432. Por. też inne publikacje „Tygodni-
ka” dotyczące procesu: „Tygodnik Ilustrowany”, nr 21 (s. 413), nr 23 (s.  453), nr 26 (s. 502).

46 O tym, jak „gorącą” sprawą był proces Bispinga, świadczy opublikowany w „Musze” 
wierszyk Z chwili: „Trzęsie cała się Warszawa/Już Bispinga płynie sprawa./Wszystkich 
żądza chwyta dzika/Na bok zeszła polityka! […]”. O przebiegu sprawy informowały 
nie tylko pisma stołeczne, ale i prasa innych miast (np. „Nowa Gazeta Łódzka”). Por. 
„Mucha” 1914, nr 22, s. 3; Krwawa tajemnica Teresina przed sądem, „Nowa Gazeta Łódzka” 
1914, nr 115, s. 2.

47 Wśród świadków pojawiły się nazwiska: żony zamordowanego – księżnej Druckiej-Lu-
beckiej, brata ofiary – księcia Aleksandra Druckiego-Lubeckiego, hrabiego Zdzisława 
Zamoyskiego, hrabiego Michała Kossakowskiego. Licznie reprezentowana była również 
ówczesna palestra: mec. Eugeniusz Śmiarowski, mec. Leon Papieski, mec. Tadeusz Wrób-
lewski, pomocnik adwokata Franciszek Paschalski. 
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Wydaje się, iż pismo, które odnotowywało informacje o przestępstwach, 
wyraźnie unikało prezentowania zbrodniczego oblicza ulicy, nie epatowa-
ło drastycznymi szczegółami, poprzestawało na mało kontrowersyjnym 
materiale ikonograficznym, który zaspokajał ciekawość, nie budząc jednak 
niezdrowych emocji48� 

Obecna w publikacji poświęconej sprawie Bispinga tendencja do za-
stępowania słowa obrazem wydaje się symptomatyczna dla prezento-
wania publikacji, które wyznaczają sensacyjne oblicze warszawskiej uli-
cy. Na łamach analizowanego periodyku sensacja pojawiła się rzadko, 
przyjmując najczęściej postać informacji dotyczących różnego rodzaju 
katastrof.

W 1914 roku ulice stolicy doświadczały trzech typów nieszczęść: po-
żarów, katastrof budowlanych i katastrof komunikacyjnych. O tym, jak 
częstym zagrożeniem dla warszawskiej (i nie tylko warszawskiej) ulicy 
były pożary, dobitnie świadczy początek jednego z felietonów Perzyń-
skiego. Dziennikarz uznaje je za swego rodzaju znak rozpoznawczy: seria 
pożarów oznaczała zbliżanie się sezonu letniego49. Pismo nie informuje 
o pożarach prywatnych domów, publikuje materiały ukazujące niszcze-
nie ważnych obiektów. Unikając komentarza słownego, tygodnik pozwa-
la, by do wyobraźni czytelnika przemawiał przekaz wizualny. Numer 6. 
z 7 lutego przyniósł fotografię Pożar hotelu „Bristol” w Warszawie, w dniu 
28 z. m.50 Niszczycielski żywioł nie ominął ekskluzywnego hotelu, którego 
lokalizacja przy ulicy Krakowskie Przedmieście zmieniła oblicze miasta. 
Nowoczesny budynek, zbudowany z ogniotrwałych materiałów, wypo-

48 Nie znaczy to jednak, iż pismo ignorowało zbrodnię. W numerze 20. pojawił się krótki 
artykuł zatytułowany Daniel Steffer, w którym punkt ciężkości położono nie na przestęp-
cze dokonania siejącego postrach w powiecie piotrkowskim bandyty, lecz na ukazanie 
symbolicznego znaczenia postaci. Z demaskatorskim zapałem „Tygodnik Ilustrowany” 
objaśniał: „Prawdziwy Daniel Steffer został zabity. Ale Daniel Steffer – symbol i wykład-
nik panujących dzisiaj w Królestwie Polskiem stosunków żyje. Ocieramy się o niego 
bezustannie, krwawe jego widmo staje nam do oczu niemal co dzień, mąci spokój oby-
watelskiego życia, sieje dokoła trwogę i narzuca umysłom, głębiej patrzącym na zjawiska 
tegoczesnego rozkładu, pełne lęku pytanie: co dalej? […] Hydra bandytyzmu podniosła 
znów głowę”. Zbrodniczy proceder schodzi na dalszy plan, redakcja wykorzystuje cieszą-
cy się zainteresowaniem społecznym temat, by propagować własny model wartości. Nie 
bez znaczenia jest również fakt, iż tydzień wcześniej pismo opublikowało naturalistycznie 
dosadną fotografię zwłok bandyty – w zagrożonym chaosem świecie porządek został 
przywrócony (podobną funkcję pełnił ironiczny felieton Perzyńskiego z numeru 18.). 
Moralizatorski komentarz pojawił się dopiero, gdy w świadomości publicznej utrwalił 
się już obraz uwolnienia od niebezpieczeństwa. Por. W. Perzyński, Sulejów i Tampico, 
„Tygodnik Ilustrowany”, nr 18, s. 347; T. I., Daniel Steffer, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 20, 
s. 388; „Tygodnik Ilustrowany”, nr 19, s. 373.

49 Por. W. Perzyński, Nasza Sycylia, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 20, s. 387.
50 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 6, s. 113.
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sażony w przeciwpożarowe hydranty, wydawał się gmachem wyjątkowo 
bezpiecznym51. Opublikowana ilustracja musiała budzić w odbiorcach nie-
pokój, pokazując, iż nawet konstrukcje pozornie odporne na zagrożenia 
mogą okazać się źródłem niebezpieczeństwa. Sensacyjność zamieszczo-
nej informacji wynikała również ze sposobu ukazania zdarzenia. Zdjęcie 
przedstawia akcję gaśniczą realizowaną na… dachu budynku. Zamiast 
tradycyjnego ujęcia frontu, czytelnik otrzymał widok z góry, oglądał nie-
widziany na co dzień dach, na którym wśród kłębów dymu pracuje grupa 
walczących z żywiołem strażaków.

Obraz trawionej ogniem ulicy pojawił się także w opublikowanych 
trzy miesiące później dwóch fotografiach przedstawiających pożar tarta-
ku przy ulicy Dobrej52. I tym razem destrukcyjne działanie ognia utrwa-
lone na kliszy fotograficznej mogło wzbudzić niepokój czytelników. Wi-
dok strażaków, którzy, otoczeni przez zgliszcza, starają się wygrać walkę 
z niszczycielskim żywiołem, dawał wątłą nadzieję. Na pierwszym ze zdjęć 
niewielkie figury ratowników zestawione z destrukcyjnym tłem poprzez 
kontrast odsłaniały bezradność człowieka w starciu z żywiołem. Jeszcze 
większy niepokój budziło drugie zdjęcie, którego centralnym elementem 
były kłęby dymu ukrywające ogrom zniszczenia. Owo niedopowiedzenie 
musiało pobudzać wyobraźnię odbiorcy – ukryta przestrzeń zyskiwała 
w ten sposób sensacyjno-przerażający wymiar.

Jak niebezpieczne mogły być warszawskie ulice, pokazywały publika-
cje dotyczące katastrof budowlanych i gmachów przeznaczonych do roz-
biórki. Wydaje się, iż obracające się w ruinę budynki budziły większe prze-
rażenie niż pożary, stając się prawdziwą sensacją dnia, bowiem – jak pisał 
Perzyński – „nie wiadomo co gorsze: czy dom drewniany, który się pali, 
czy murowany, który pewnego pięknego poranku przewraca się na środek 
ulicy, tamując komunikację”53. Analizowany rocznik przynosi dwie takie 
publikacje: w numerze 12. ukazano przebieg akcji ratunkowej na Pradze54, 
w numerze 14. – skutki katastrofy budowlanej przy ulicy Nowowiniar-
skiej55. I chociaż każda z tych ilustracji inaczej prezentuje zdarzenie (dyna-
mizm–statyczność, tłum–pustka), ich wymowa jest podobna – ukazują nie-
możliwą do przewidzenia destrukcję, której ofiarą mogą paść również inne 
budynki56. Wrażenie to wzmacnia obraz zagrożonego runięciem budynku 

51 E. Pustola-Kozłowska, J. Pustola, Hotel Bristol. Zabytki Warszawy, Warszawa 1985.
52 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 22, s. 432.
53 W. Perzyński, Nasza Sycylia, dz. cyt.
54 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 12, s. 234.
55 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 14, s. 273.
56 Swoistą przeciwwagą dla obaw wywołanych widokami zniszczonych obiektów było 

zdjęcie ukazujące nowy samochód warszawskiej straży pożarnej – włączenie techniki 
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przy ulicy Nowogrodzkiej, którego ogromną ścianę przed zawaleniem się 
chroni niebudząca zaufania podpora57�

Niebezpieczeństwo czaiło się również na warszawskich i podwarszaw-
skich drogach. Najlepszym jego świadectwem jest opublikowana w nu-
merze 13. fotografia prezentująca skutki kraksy samochodowej58. Zdjęcie 
rozbitego pojazdu redakcja opatrzyła rozbudowanym podpisem, dzięki 
któremu odbiorca otrzymał informację dotyczącą miejsca zdarzenia (zbieg 
ulic Pięknej i Mokotowskiej) oraz ofiar: w katastrofie komunikacyjnej zgi-
nęły dwie osoby, pismo ujawniło ich nazwiska. Równie niebezpieczne były 
trakty komunikacyjne wiodące do stolicy, o czym donosił ten sam numer 
„Tygodnika Ilustrowanego” w artykule Wacława Grubińskiego Katastrof-
ki59. Już sam dobór materiału ikonograficznego musiał wzbudzać sensa-
cję; artykuł uzupełniono o wymowne, momentami wręcz naturalistyczne, 
dosadne zdjęcia opatrzone podpisami: Wykolejenie się parowozu i wagonu 
do rowu wskutek najechania pociągu na krowę na kolejce grójeckiej w dniu 15 b.m., 
Krowa pod pociągiem na kolejce grójeckiej w dniu 15 b.m., Lokomotywa przewró-
cona w poprzek toru wskutek źle nastawionej zwrotnicy na stacji Grochów kolejki 
Jabłonno-Wawerskiej w dniu 12 b.m., Tył parowozu uszkodzonego podczas spotka-
nia się pociągów na kolejce wilanowskiej w dniu 5 b.m., Jedne z wagonów uszko-
dzonych podczas spotkania się pociągów na kolejce wilanowskiej w dniu 5 b.m. 
Nagromadzenie obrazów katastrof, które miały miejsce w ciągu zaledwie 
jedenastu dni, budowało atmosferę grozy, umacniając w odbiorcy przeko-
nanie, iż ulice miasta są przestrzenią niebezpieczną.

Sensacyjna ulica warszawska sporadycznie ujawniała także swoje za-
gadkowe oblicze. W numerze 29. periodyk opublikował opatrzony fotogra-
fią artykuł Tajemnicza kopuła60. Nieoczekiwane znalezisko dokonane zostało 
podczas robót budowlanych – poniżej poziomu ulicy natrafiono na ogromną 
rotundę wykonaną z cegły. Redakcja dokładnie informuje o technicznej spe-
cyfice znaleziska, by następnie rozpocząć rozważania na temat potencjalnego 
przeznaczenia obiektu. I chociaż najbardziej prawdopodobne wydawało się 
proste rozstrzygnięcie, iż kopuła jest ocembrowaniem źródła, w tekście po-
jawia się także przypuszczenie, że rotunda stanowi część dawnej warowni 
albo XVIII-wiecznego kanału łączącego centrum miasta z Wisłą.

Przegląd materiałów opublikowanych w analizowanym roczniku 
wskazuje, iż warszawska ulica mogła jawić się odbiorcy „Tygodnika Ilu-
strowanego” jako miejsce zdarzeń kryminalno-sensacyjnych. Niewielka 

w walkę z zagrożeniami łagodziło strach, dawało nadzieję na ustrzeżenie się przed skut-
kami niebezpieczeństw. Zob. tamże.

57 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 7, s. 133.
58 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 13, s. 253.
59 W. Grubiński, Katastrofki, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 30, s. 589.
60 Tajemnicza kopuła, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 29, s. 573.
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liczba informacji związanych ze zbrodniami oraz wyraźne unikanie epato-
wania potwornością czynów przestępczych oddalały pismo od sensacyjno-
ści w stylu pism brukowych. Periodyk, odnotowując obecność zbrodni, kie-
ruje uwagę czytelnika na zajścia mniej spektakularne. Sensacyjne zdarzenia 
prezentowane na łamach pisma zaspokajały zapotrzebowanie masowego 
odbiorcy na silne emocje, pokazując ulicę, która – chociaż znana i oswojona 
– od czasu do czasu odsłaniała zaskakujące, nieprzewidywalne oblicze.

Odsłona IV. Ulica czasu wojny

Wraz z wybuchem I wojny światowej zmienia się również pojawiający 
się na łamach pisma obraz warszawskiej ulicy. Wydarzenia Wielkiej Wojny 
przewartościowały ówczesne myślenie o świecie i postrzeganie rzeczywi-
stości. Już w połowie sierpnia redakcja wskazywała na konieczność zaan-
gażowania społeczeństwa w pomoc ofiarom wojny. Owo wychylenie ku 
potrzebującym wydaje się dominującym rysem ulicy pokazywanej przez 
„Tygodnik Ilustrowany”. Modelowanie przestrzeni w tym kierunku za-
powiada opublikowany 15 sierpnia artykuł Tadeusza Jaworskiego; dzien-
nikarz, balansując między metaforycznymi uogólnieniami a konkretem, 
przedstawia wizję zjednoczonej wspólnym celem ulicy, która już 3 sierp-
nia założyła Komitet Obywatelski miasta stołecznego Warszawy61, dając 
„dowód organizacji duchowej, jakiej by jeszcze przed miesiącem nikt się 
nie spodziewał”62. Ulica jawi się w relacji publicysty jako przestrzeń po-
mocy, której charakterystycznymi punktami stają się pałac Kronenberga 
oraz dom Szlenkierów63�

Nakreślona przez Jaworskiego perspektywa pojawia się także w in-
nych tekstach „Tygodnika Ilustrowanego”. W kolejnych numerach re-
dakcja odsłaniać będzie obraz ulicy poprzez prezentację zmagających się 

61 Komitet powstał z inicjatywy Centralnego Towarzystwa Rolniczego, na jego czele stanął 
ks. Zdzisław Lubomirski, a wśród pracowników znaleźli się wybitni przedstawiciele 
inteligencji. Redakcja pisma nie podaje jednak tych informacji, dzięki czemu powstaje 
wrażenie, iż to warszawska ulica jednoczy się w pracy pomocowej. Por. M.M. Droz-
dowski, Książę Zdzisław Lubomirski i Piotr Drzewiecki – pierwsi prezydenci Warszawy drugiej 
Niepodległości, [w:] Warszawa w pierwszych latach Niepodległości, red. M. M. Drozdowski 
i H. Szwankowska, Warszawa 1998, s. 8.

62 T. Jaworski, Na przełomie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 33, s. 631.
63 „W pałacu Kronenberga wre życie gorączkowe. Zmieniają się obrazy. To grupa robotników 

pyta się o pracę na roli. Potrzebuje ich pomocy ziemianin, by zebrać plony lata i jesieni. 
Nawzajem rolnik ma dostarczyć Komitetom obywatelskim produktów z pierwszej ręki. 
[…] A już najsmutniejsze są te grupy matek z dziećmi na ręku, co rzędami wyczekują kolei 
zapisania swego adresu u pań miłosiernych w domu Szlenkierów przy ul. Jasnej”. Tamże.
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z codziennością anonimowych mieszkańców miasta, którzy w czasie wo-
jennej zawieruchy, aby przetrwać, potrzebują wsparcia i pomocy64. Przy-
kładem takiej publikacji jest artykuł Z wędrówki po Warszawie, skonstruowa-
ny jako cykl migawek pozwalających bliżej przyjrzeć się stolicy65. Z sześciu 
krótkich opowieści aż pięć rozpoczyna się na „zewnątrz”, na ulicach mia-
sta. Czytelnik, prowadzony przez dziennikarza ulicami Warszawy (plac 
Bankowy, ulica Czerniakowska), zagląda do mieszkań, obserwuje ludzi 
przed szpitalem, poznaje kłopoty wojennej rzeczywistości z perspektywy 
kobiet. Znakiem miasta stają się kłopoty „rezerwistek” z odbieraniem na-
leżnych zapomóg, obawa przed nadchodzącą zimą, troska o zaprzepasz-
czoną przyszłość dzieci, samotność matek, rozpacz po utracie bliskich. 
Dynamizm scenek budowany poprzez używanie w początkowej części 
krótkich wypowiedzeń, częste sięganie po dialog, zróżnicowanie objęto-
ściowe epizodów ożywia obraz ulicy, która dzięki prezentowaniu emocji 
anonimowych bohaterek reportażu zyskuje bardziej ludzkie oblicze66. I tym 
razem – podobnie jak w tekście Jaworskiego – akcentowane jest poczucie 
wspólnoty, zjednoczenia, na których opierać się będzie pomoc67�

Pomoc dotyczy nie tylko mieszkańców miasta, ale też – a może 
przede wszystkim – związana jest z koniecznością wsparcia ofiar dzie-
jowych wydarzeń. Zapisując pierwsze wrażenia wywołane przez wo-
jenną rzeczywistość, Perzyński w felietonie opublikowanym 5 września 
pokazuje zdyscyplinowaną warszawską ulicę, która w momencie próby 
spontanicznie się organizuje, by wspierać potrzebujących: „ten tłum dba 
nie tylko o zewnętrzny porządek. W zachowaniu się jego jest coś więcej. 

64 Materiał ikonograficzny zamieszczany w periodyku wskazuje, iż na pomoc mogli liczyć 
również przedstawiciele innych grup społecznych. Patrz: Stołownia dla „inteligencji” w Pa-
łacu Lodowym, otwarta w dniu 8 września r. b. z inicjatywy p. Włodzimierzowej Klawerowej, 
„Tygodnik Ilustrowany”, nr 37, s. 664.

65 X. X. [Daniel Freudensohn], Z wędrówki po Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 38, 
s. 671–672.

66 Trzeba było wojny, by periodyk wpuścił na swe łamy „ulicę” utrwaloną na zdjęciach. 
Artykuł uzupełniają fotografie oczekujących na pomoc warszawianek. Należące do naj-
biedniejszych grup społecznych bohaterki zdjęć odsłaniają nieobecne, wstydliwe oblicze 
miasta. Pierwsze obrazy wojennej ulicy opublikował „Tygodnik Ilustrowany” w numerze 
specjalnym (numeracja rzymska stron, fotografie wykonane przez S. Nofoka): pokazano 
wówczas zdjęcia ukazujące zwykłych mieszkańców stolicy opatrzone tytułem Z życia 
ulicznego Warszawy. W numerach przedwojennych postaci ze społecznych nizin pojawiały 
się niezbyt często, jakby przy okazji jakiegoś innego wydarzenia, np. przypomnienia tra-
dycji klocków popielcowych (andrus przywieszający klocki) czy ukazania przygotowań 
do Wielkiej Nocy (sprzedaż palm i pisanek). „Tygodnik Ilustrowany”, nr 9 (s. 173), nr 15 
(s. 293), nr 32 (s. IV).

67 „Warszawa nie zapomni i o takich »rezerwistkach«, które szron swoich siwych włosów 
kryją w zaciszu domowym, nie chcąc współzawodniczyć z biedniejszymi” (X. X., dz. cyt., 
s. 671).
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Jest naprawdę wielka, imponująca godność. […] Ale stosunek Warszawy 
do rannych, powracających z pola bitew, nie ogranicza się tylko do ser-
decznego powitania. Miasto zorganizowało się momentalnie, aby nieść im 
skuteczną pomoc”68. Perzyński roztacza przed czytelnikiem wizję stolicy 
organizującej szpitale i lazarety, w których z zapałem i oddaniem pracuje 
„sztab niewieści”. 

Obraz miasta niosącego pomoc ofiarom wojennych działań utrwalał 
materiał ikonograficzny publikowany w „Tygodniku Ilustrowanym”. Pismo 
pokazywało w różnych odsłonach sanitarną mobilizację warszawskiej ulicy; 
odbiorcy, przeglądając je, mogli momentami odnieść wrażenie, iż miasto 
zmieniło się w wielki szpital. Wśród ilustracji znaleźć można np. fotogra-
fię Rodziewiczówny jako intendentki szpitala69, zdjęcia ukazujące zbioro-
we zwijanie bandaży70, sanitariuszki w szpitalu zorganizowanym w gma-
chu korpusu kadetów oraz w szpitalu Dzieciątka Jezus71, plac Zygmunta 
oczekujący na poszkodowanych72, sanitariuszkę czytającą rannemu73, salę 
dworcową zaadaptowaną dla potrzeb szpitalnych74, budynek banku zamie-
niony w szpital75. Orientację w skali pomocy, jakiej warszawiacy udzielali 
potrzebującym, daje fotografia wykonana przez Wacława Saryusz-Wolskie-
go: Na placu przed dworcem kolei Piotrogrodzkiej zebrały się organizacje sanitarne 
warszawskie, z ks. Lubomirskim i ks. Woroniecką na czele76 – w tłumie zebranych 
wzrok przykuwa grupa ludzi ubranych w białe fartuchy. Pismo stara się 
unikać epatowania naturalizmem, bohaterami zdjęć są bowiem raczej osoby 
niosące pomoc niż poszkodowani77 – do rzadkości należą fotografie, na któ-
rych dominującymi figurami są potrzebujący opieki jeńcy78�

68 W. Perzyński, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 36, s. 657.
69 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 39, s. 680.
70 Tamże.
71 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 33, s. 631, 663.
72 Tamże. 
73 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 40, s. 692.
74 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 43, s. 723.
75 Tamże.
76 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 44, s. 733.
77 W numerze 44. pojawia się odsłaniająca mało romantyczną stronę opieki nad rannymi 

relacja z prowizorycznego szpitala – jest to jednak szpital znajdujący się poza Warszawą, 
w „trupim miasteczku”, którego ulice w niczym nie przypominają stolicy: „Ulica nie 
w lepszym stanie, rozwalone ściany, roztrzaskane dachy. Pod stopami trzeszczy szkło, 
co krok potykamy się o złomki szrapneli. Pustka i śmierć, niby jakieś księżycowe mia-
steczko, gdzie mieszkańcy wymarli od dawna” (J. Gąssowski, Wrażenia spod Warszawy, 
„Tygodnik Ilustrowany”, nr 44, s. 732–733).

78 Przykład takich publikacji znajdziemy w numerze 46., gdy artykuł. Z. Dębickiego po-
święcony konieczności pomocy jeńcom uzupełniony zostanie odpowiednim materiałem 
ilustracyjnym. Z. D. [Zdzisław Dębicki], Jeńcy. Zapiska kronikarska, „Tygodnik Ilustro-
wany”, nr 46, s. 750.
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Ważnym adresatem pomocy byli również uchodźcy zmuszeni przez 
dziejową zawieruchę do opuszczenia rodzinnych miast i miasteczek. Ich 
obecność wpłynęła na obraz ówczesnej ulicy. Redakcja pisma po raz kolej-
ny odwoła się wówczas do ducha zbiorowego, który w obliczu zagrożenia 
pozwala mieszkańcom stolicy stać się jednością79. Szczególną relację opu-
blikowano 31 października – Zdzisław Dębicki w kronikarskim sprawoz-
daniu nakreślił wówczas atmosferę miasta w okresie październikowych 
walk pod Pruszkowem. Stosunkowo niewielki dystans czasowy (walki 
pod Pruszkowem zakończyły się 18 października) sprawił, iż w artyku-
le brzmią utrwalone w pamięci warszawiaków emocje i odczucia80. Rów-
nocześnie pojawiają się informacje topograficzne dotyczące okolic miasta 
i warszawskich ulic, nadające tekstowi charakter dokumentarny. Dzien-
nikarz, wymieniając ulice, wyznacza zarazem komunikacyjno-duchowe 
centrum stolicy: „Siła jakaś ciągnie na zewnątrz, pomiędzy tłum. Przed 
oczyma rozwija się, jak nieskończona wstęga kinematografu, szeroka taśma 
Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Na skrzyżowaniu z Alejami 
Jerozolimskimi Warszawa ma swój punkt obserwacyjny”81. Posłużenie się 
przez Dębickiego porównaniem ulicy do kinematografu jest nieprzypad-
kowe – w migawkowych odsłonach publicysta oddaje dynamikę zmian 
emocjonalnych determinowaną wojennymi okolicznościami, tworząc w ten 
sposób opierający się na skrajnościach obraz ulicy. W kronikarskiej relacji 
jest i powaga wobec pruskiego zagrożenia, i ciekawość wydarzeń, i gniew 
wywołany przemocą, i groza na widok nieszczęścia. Klamrą zwierającą 
tę wizję staje się odwaga tłumu, który mimo przeciwności stara się zacho-
wać hart ducha i godność, pomaga potrzebującym i trwa w „swoich siłach 
moralnych”82�

Redakcja w publikowanych artykułach co jakiś czas przypomina o lo-
sie „bezdomnych”83, traktując napływ przerażonej ludności prowincji jako 

79 „Zbiorowa jej [Warszawy – M.G.S.] dusza ujawniła hart męski i postawę zdecydowa-
ną. Miasto było zdecydowane na wszystko, na łożenie każdej ofiary, której by zażądała 
od niego chwila dziejowa. […] Jednocześnie obudził się w szerokich masach instynkt 
samopomocy i wzrosła rozumna troska o innych. Trzeba było widzieć, jak ochotnie śpie-
szono z pomocą »bezdomnym«, którzy w długim korowodzie jeszcze w sobotę dnia 
10 października napłynęli do miasta z okolic najbardziej zagrożonych” – Z. D. [Zdzisław 
Dębicki], Warszawa. Zapiska kronikarska, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 44, s. 730.

80 Znacznie bardziej wyważone emocjonalnie są poświęcone „bezdomnym” teksty z nr 39. 
czy nr 51. Por. W. Perzyński, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 39, s. 680; Z. D. [Zdzi-
sław Dębicki], Zapiski kronikarskie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 51, s. 807.

81 Z. D. [Zdzisław Dębicki], Warszawa. Zapiska kronikarska, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 44, 
s. 731.

82 Tamże.
83 Por. np. W. Perzyński, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 9, s. 680–681; Z. D. [Zdzisław 

Dębicki], Z daleka i z bliska. Zapiska kronikarska, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 45, s. 739–740.
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znak wojennego czasu. Warszawska ulica nie pozostawia uciekinierów bez 
wsparcia. Troszcząc się o przyszłość goszczących w stolicy rodaków, w nu-
merze 51. „Tygodnik Ilustrowany” ostrzegał przed skutkami nadmierne-
go zagęszczenia, by zaapelować o wypracowanie odpowiednich mecha-
nizmów translokowania „bezdomnych”84. Symptomatyczne wydaje się, 
iż redakcja nie traktuje pomocy uciekinierom jako trudnego obowiązku, 
lecz prezentuje ją w kategoriach naturalnego odruchu. Świadczą o tym 
również publikowane sporadycznie, wyważone zdjęcia pokazujące pomoc 
(np. Rozdawanie obiadów „bezdomnym” w Dolinie Szwajcarskiej85, Skład ofiar 
w sekcji kobiecego Komitetu Obywatelskiego86).

Wojenny wariant warszawskiej ulicy to przede wszystkim ulica niosą-
ca pomoc. Co ciekawe, pokazywana w „Tygodniku Ilustrowanym” stolica 
rzadko odsłaniała zmilitaryzowane oblicze87. Wydaje się, że w zmienionych 
warunkach redakcja pisma starała się eksponować to, co – mimo dziejo-
wych wypadków – bliższe było zwykłemu życiu. Dążenie do „normal-
ności” w anormalnych okolicznościach odsłania fotografia opublikowana 
w numerze 51. – redakcja informuje wówczas czytelnika o poświęceniu 
nowo otwartej herbaciarni na Starym Mieście (w wydarzeniu brała udział 
Rodziewiczówna). Uroczysta inauguracja funkcjonowania obiektu bliska 
jest ulicy świątecznej z czasów pokoju. Dopiero podpis pod zdjęciem sy-
tuuje wydarzenie w planie ulicy wojennej – czytelników poinformowano, 
iż Koło Ziemianek, które założyło herbaciarnię „utworzyło już na początku 
wojny lazaret, a dowiadujemy się, że ma zamiar wkrótce założyć jeszcze 
ochronę”88. Wojna jest więc przez warszawską ulicę przełamywana; pismo 
odnotowuje jej obecność, lecz nie pozwala, by wydarzenia Wielkiej Wojny 
zdominowały obraz stolicy.

* * *
Tworzony na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” obraz warszawskiej 

ulicy 1914 roku oscyluje między wspomnieniem przeszłości a przyszłością 
wyznaczaną kolejnymi inicjatywami ważnymi dla zbiorowości. Redakcja 
wyraźnie redukuje elementy wskazujące na „tu i teraz”, sporadycznie do-
puszczając do głosu aktualne wydarzenia w postaci pojedynczych informa-
cji uatrakcyjniających przekaz wyważoną sensacyjnością. Powstają nakła-
dające się na siebie dwie mapy mentalne: mapa przeszłości uruchamiająca 

84 Z. D. [Zdzisław Dębicki], Zapiski kronikarskie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 51, s. 807.
85 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 39, s. 681.
86 Tamże, s. 680.
87 Por. np. Jego Cesarska Wysokość Książę Aleksander Piotrowicz Oldenburski w Warszawie; Jeńcy 

niemieccy w Warszawie; publikowano również materiały z okolic Warszawy, np. Wiatrak 
na Woli. Patrz „Tygodnik Ilustrowany”, nr 44 (s. 733), nr 43 (s. 721), nr 45 (s. 740).

88 „Tygodnik Ilustrowany”, nr 51, s. 811.
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kod patriotyczny służący narodowemu integrowaniu czytelników oraz 
mapa mentalna przyszłości opierająca się na gmachach użyteczności pu-
blicznej, które postrzegane są jako swoiste drogowskazy lepszego jutra, 
mające na celu jednoczenie zbiorowości w imię dobra ogólnego. Pozornie 
odległe odsłony warszawskiej ulicy układają się tak naprawdę w spójną, 
harmonijną całość. Hanna Imbs, pisząc o relacjach przestrzeń–człowiek– 
–wartości, wskazywała: „Duchowa łączność rodzi się w społeczeństwie 
na gruncie współżycia w określonych ramach przestrzennych, których 
kształt jest jednocześnie emanacją zbiorowych psychicznych inklinacji i po-
staw oraz uwarunkowań o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym 
i ideowym”89. Pokazywany w piśmie kształt przestrzenny miasta, choć 
uwzględniał odmienne perspektywy temporalne, budowany jest na wspól-
nym elemencie duchowym – dążeniu do integracji zbiorowej w perspekty-
wie wartości patriotycznych. Wybuch Wielkiej Wojny, zmieniając kontekst 
historyczny, skłonił redakcję pisma do zmiany strategii opisu przestrzeni 
ulicy, nie modyfikując jednak podstawy duchowej; w nowych warunkach 
cel nadrzędny pozostał ten sam: warszawska ulica – choć odmiennie przy-
woływana – nadal była znakiem narodowej jedności.

89 H. Imbs, Wstęp, [w:] Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Przestrzeń, red. H. Imbs, 
Wrocław 1988, s. 16.
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Emancypacja kobiet w przestrzeni miejskiej 
przełomu XIX i XX wieku

Gdy w 1932 roku Irena Krzywicka na łamach „Wiadomości Literac-
kich” − słowami: „Tak bym chciała być dobrego zdania o kobietach! […] 
Cóż, kiedy wciąż jeszcze takie niedorosłe i takie tchórzliwe, takie niepo-
radne i takie posłuszne. Dajcie znać, kiedy się będzie można z wami poro-
zumieć”1 – przynaglała swe koleżanki do podjęcia aktywności w sferach 
publicznych2, miała z pewnością na uwadze, zaistniały w krajach Europy 
Środkowej i Zachodniej, dość silny rozdźwięk między obyczajowością 
a wymiarami prawno-instytucjonalnymi czy politycznymi postępujące-
go od drugiej połowy XIX wieku procesu emancypacji3. Niezależność, 
swoboda działań i wyborów – zwykle kojarzone z uzyskaniem przez ko-
biety praw do głosowania, możnością podejmowania aktywności dotąd 
dostępnych jedynie mężczyznom czy wreszcie utożsamiane ze śmiałymi 
zmianami w modzie – były raczej symbolicznymi czy widomymi oznaka-
mi emancypacji. Faktyczny postęp znalazł odzwierciedlenie w przywileju 
samostanowienia, czyli swobodnego kształtowania własnej codzienności4� 

1 I. Krzywicka, Zmierzch cywilizacji męskiej, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 54 (dodatek 
„Życie świadome”).

2 Por. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasie-
wicz, Warszawa 2007; R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, War-
szawa 2009, zwłaszcza s. 11–53; a także na ten temat M. Nowak, P. Pluciński, O miejskiej 
sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Kraków 2011.

3 Por. M. Bogucka, Między wiktoriańską obyczajowością a emancypacją, [w:] taż, Gorsza płeć. 
Kobieta w dziejach Europy od antyku po XXI wiek, Warszawa 2005, s. 243–283.

4 Szerzej o potrzebie samodzielności zawierającej się w formule „kobiecie konieczne 
są pieniądze i własny pokój” [w:] V. Woolf, Własny pokój. Trzy gwinee, tłum. E. Krasińska, 
Warszawa 2002, s. 17–19, 55 i dalej. Rzecz jasna podobne głosy sprzeciwu wobec sytu-
acji kobiet pojawiały się także na ziemiach polskich. Znane jest hasło Zofii Nałkowskiej: 
„Chcemy całego życia!” [w:] taż, Widzenia bliskie i dalekie, Warszawa 1957. Por. także wy-
brane artykuły w: A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów 
feministycznych z lat 1870–1939, Warszawa 1999.
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Z tej perspektywy prawo do potencjalnie nieskrępowanego uczestnictwa 
w życiu publicznym wydaje się nie tyle „wywalczone” podczas publicy-
stycznych polemik czy ulicznych demonstracji, „uzyskane” wskutek mery-
torycznych negocjacji czy „przyznane” przez jakiegoś legislatora, co przede 
wszystkim mozolnie „wychodzone” krokami niezliczonych kobiet, które 
wbrew wielu przeciwnościom decydowały się być „pośród ludzi”, stop-
niowo oswajać przestrzeń miejską oraz podejmować szereg aktywności 
wpływających na kształt i funkcjonowanie domeny publicznej.

Interesujące wydaje się zatem wyróżnienie swoistej triady, to jest: 
miasta (podatnego gruntu, ale i katalizatora przemian), mężczyzny (któ-
ry dotąd czuł się nie tylko samodzielnym gospodarzem tej przestrzeni, 
lecz także gwarantem stałości sfery publicznej), a także nowo zaktywizo-
wanej kobiety – oraz potraktowanie ich jako równorzędnych partnerów 
uwikłanych w sieć skomplikowanych relacji5. Zwłaszcza rozpatrywanie 
tych związków przez pryzmat napięć między domeną męską i żeńską po-
zwala dostrzec w emancypacji tyleż wymierny sukces społeczny, co czyn-
nik niezbędny do ukształtowania zmodernizowanego miasta oraz szerzej 
– do spełnienia postulatów nowoczesności z całym jej systemem pęknięć, 
różnorodnością i grą ambiwalencji6�

Kobiety, o których mowa w niniejszym szkicu, to głównie przedstawi-
cielki wyższych i średnich sfer, często wywodzące się z dość zamożnych 
rodzin, świadome swojego potencjału społecznego i obywatelskiego, nie-
jednokrotnie dobrze wykształcone dzięki prywatnemu systemowi edukacji 
i – co szczególnie istotne dla niniejszego opracowania – podejmujące próby 
spisywania swoich doświadczeń. Jednakże kobiety te, w przeciwieństwie 
do gorzej sytuowanych mieszkanek miast zmuszonych do samodzielnej 
pracy zarobkowej, były jednocześnie niewtajemniczone w kuluary miej-
skiej codzienności, nieprzywykłe do samodzielnego działania, nieobezna-
ne z podstawowymi zasadami przetrwania pośród przestrzeni innych niż 
własne domostwa, posiadłości, miejsca kultury czy rozrywki itp. 

Znamiennym przykładem takiego socjalnego kalectwa jest powieścio-
wa Marta, matka, wdowa po urzędniku, dopiero po śmierci męża poczyna-
jąca rozumieć mechanizmy społeczne i nabywać elementarne umiejętności:

Wieczór nie był jeszcze późny, ale dość ciemny, rzadkie latarnie źle oświecały uli-
cę wąską i napełnioną tłumami ludzi; na chodnikach były szerokie miejsca w zupełnych 
prawie pogrążonych cieniach. Fala chłodnego jesiennego wiatru wpłynęła w bramę przez 

5 Jest to ujęcie bliskie w gruncie rzeczy rozumowaniu M. Bermana, [w:] tenże, „Wszystko, 
co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. M. Szuster, 
Kraków 2006; ale też E. Goffmana (tenże, Relacje w przestrzeni publicznej, tłum. O. Siara, 
Warszawa 2011).

6 Por. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków 2008, s. 3–7.
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otwartą furtkę, rzuciła się w twarz wdowy i zakręciła końcami czarnej jej chustki; turkot 
dorożek i gwar zmieszanych rozmów ogłuszył ją, cienie zalegające chodniki przeraziły. 
Cofnęła się kilka kroków w głąb bramy i stała znowu chwilę ze spuszczoną głową, nagle 
jednak wyprostowała się i postąpiła naprzód. Przypomniała sobie może dziecko swe, które 
czekało pożywienia, albo uczuła, iż powinna była zdobyć od woli swej i odwagi to, co odtąd 
zdobywać już jej przyjdzie w każdym dniu, w każdej godzinie. Zarzuciła chustkę na głowę 
i przestąpiła próg furtki. Nie wiedziała, w której stronie szukać należało sklepiku z wik-
tuałami. […] Nie śmiała dalej zapuszczać się w ulicę ani prosić nikogo o objaśnienie. […] 
Była już o kilka kroków od bramy, gdy tuż za sobą usłyszała głos męski nucący piosenkę: 
„Stój, zaczekaj, moja duszko, skąd drobniutką strzyżesz nóżką”. […] Bez tchu, drżąca cała 
z trwogi i obrazy, młoda wdowa wpadła w bramę i furtkę za sobą zatrzasnęła. […] Młoda 
kobieta drżała w istocie całym ciałem, łzy obfite płynęły po rozognionych jej policzkach. 
To, co przeniosła przez kwadrans wycieczki swej na miasto, walka z trwożliwością własną, 
szybki bieg po śliskiej ulicy śród tłumu ludzi i zimnych fal wichru, obelga nade wszyst-
ko, doznana od nieznanego wprawdzie człowieka, ale doznana po raz pierwszy w życiu, 
wstrząsnęły nią do głębi7�

Siła wrażeń towarzyszących konieczności wieczornego wyjścia do skle-
pu zdaje się niewspółmierna wobec faktycznego wysiłku i zagrożenia. Jeśli 
jednak uświadomić sobie, że ta pozornie banalna aktywność podejmowana 
jest przez bohaterkę powieści Orzeszkowej pierwszy raz w życiu, w do-
datku nie z ciekawości, lecz z przymusu, być może okaże się, że strach 
i opór przed samotnym przekroczeniem progu domu są nie tyle fanaberią, 
co raczej świadectwem społecznej ułomności. Zniewaga usłyszana od ob-
cego człowieka – choć jest urzeczywistnieniem najgorszych wyobrażeń 
o istocie miejskiego bytowania – nie stanowi wszakże jedynej bolączki. 
Dezorientacja wynika bowiem nie tyle z wiary w jakiś antyurbanistyczny 
mit8, co raczej z nieumiejętności właściwej oceny sytuacji, powodowanej 
paraliżującym lękiem oraz obezwładniającym nadmiarem bodźców – za-
równo wizualnych, jak i audialnych – atakujących młodą kobietę nieprzy-
zwyczajoną do odbierania zintensyfikowanych wrażeń. Swoisty szok per-
cepcyjny to w istocie jedynie prolegomena do narracji o nader złożonym, 
wielostopniowym oswajaniu się kobiet z przestrzeniami publicznymi.

Miejskie inicjacje

Stwierdzenie, iż doświadczanie zmodernizowanego miasta przez mo-
dernizujące się jednostki nie należało do najłatwiejszych, jest tylko z po-
zoru banalne. Implikuje bowiem – lub przynajmniej powinno implikować 

7 E. Orzeszkowa, Marta, Warszawa 1949, s. 17–18.
8 Por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej 

literaturze polskiej, Kraków 2003, zwłaszcza s. 48–99.
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– szereg pytań o naturę tych trudności, a także – może przede wszystkim 
– o zasady ludzkiego „modernizowania (się)” oraz o rodzaj przemian, które 
pozwoliłyby określić daną przestrzeń mianem „zmodernizowanej”.

Zasadniczą dominantą – co do której zgodna jest większość komenta-
torów ówczesnego życia – były nieposkromione rozedrganie i ruchliwość, 
a także permanentne natężenie bodźców zmysłowych, zwłaszcza audial-
nych i wizualnych, ale też haptycznych:

Ulice już były przepełnione ludźmi. W postaci każdego widać było zajęcie i pośpiech, 
a pomimo błota nie dostrzegłam nikogo idącego powoli. Każdy był obryzgany i zaszargany 
po kolana, a kapelusz i plecy zasłaniał dużym czarnym deszczochronem. […] We wszystkie 
strony krzyżujące się pojazdy, tłum biegnących prawie ludzi, nieustanne wołanie przekup-
niów nadawały ruch i życie. […] Wreszcie idąc wśród takiego tłoku, prawie o niczym się 
nie myśli, tylko o zręcznym ugięciu sukni, aby kto nie nastąpił, i o zręczniejszym wymijaniu 
nadchodzących z przodu i z tyłu, by się nie potrącić9�

Relacja Łucji z Giedroyciów Rautenstrauchowej, odbywającej w latach 
trzydziestych i czterdziestych XIX wieku liczne podróże, między innymi 
do Paryża, uświadamia, jakim wysiłkiem było wówczas podołanie szybkie-
mu tempu życia, lawirowanie między przeszkodami czy chronienie pośród 
tłumu granic własnej intymności. Jak dodatkowo argumentuje Marshall 
Berman, największego wyzwania nie stanowiło wyłącznie opracowanie ze-
stawu adekwatnych zachowań czy umiejętne wyćwiczenie ciała, ale grun-
towna zmiana postawy, porzucenie dotychczasowych nawyków percep-
cyjnych oraz przyzwyczajenie do konieczności nieustającego oczekiwania 
tego, co najmniej oczekiwane:

Wzmagający się ruch na ulicach i bulwarach nie zna czasowych ani przestrzennych 
ograniczeń, anektuje całą ludzką przestrzeń, narzuca wszystkim swoje tempo, przekształca 
cały nowoczesny krajobraz w „ruchliwy chaos”. Ów chaos nie wynika przy tym ze sposobu 
poruszania się poszczególnych osób – pojedynczych przechodniów czy jeźdźców, z których 
każdy może podążać optymalną dla siebie trasą; wynika dopiero z ich interakcji, sumy ruchu 
we wspólnej przestrzeni […]. Człowiek nowoczesnej ulicy rzucony w ten wir musi polegać 
na własnych siłach, których istnienia częstokroć nawet sobie nie uświadamiał, i zmuszony 
jest do desperackiego wysiłku, żeby w ogóle przeżyć. Aby przezwyciężyć „ruchliwy chaos”, 
musi się dostroić do jego rytmu, nauczyć się nie tyle dotrzymywać mu kroku, ale pozostawać 
przynajmniej o krok do przodu. Musi […] dostosować do nagłych, gwałtowanych, szarpa-
nych ruchów nie tylko swoje nogi i ciało, ale również swój umysł i wrażliwość10�

Zapewne trudno byłoby wskazać esencję doświadczenia nowo-
czesnego miasta, skoro przeżycie to zwykło określać się mianem nader 

9 Ł. Rautenstrauchowa, Wspomnienia moje o Francyi, Kraków 1839, s. 68.
10 M. Berman, Baudelaire: modernizm na ulicach, [w:] tenże, „Wszystko, co stałe, rozpływa się 

w powietrzu”…, s. 209.
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przygodnego, opierającego się raczej na przypadku czy koincydencji ani-
żeli na zrutynizowanych mechanizmach, polegającego głównie na po-
śpiesznym i często pobieżnym scalaniu rozproszonych wrażeń. Bezcelowa 
wydaje się także próba charakteryzowania modelu miejskich aktywności. 
Jednakże literackie przykłady pozwalają dostrzec – pomimo wszystkich 
partykularnych wyróżników – pewne rodzaje ustosunkowań czy stylów 
bycia, które, potraktowane jako szczególne typy zachowań, mogą wiele 
powiedzieć o specyfice danej czasoprzestrzeni. Z pewnością należą do ta-
kich dobrze znane figury flâneura, dandysa, konsumenta czy nieco mniej 
popularna – badauda, uznawanego zwykle za krytyczny odpowiednik/
przeciwieństwo flâneura11. I choć w niniejszym omówieniu nie biorę za cel 
analizy owych kreacji, to jednak będę je niekiedy traktować jako prototypy 
męskich strategii bycia w mieście i zarazem inspiracje do poszukiwań ich 
kobiecych analogonów.

Sensualno-percepcyjny wymiar doświadczenia

Kobiece doświadczanie miejskości można na ogół przyporządkować 
kilku wymiarom, wśród których najistotniejsze wydają się: sensualno-per-
cepcyjny, obyczajowy i tożsamościowo-relacyjny. Pierwszy z nich odnosi 
się do zmysłowego odczuwania rzeczywistości i każe uwzględniać takie 
przejawy cielesnej aktywności, jak m.in. przyzwyczajenia, skłonności 
i ograniczenia sensoryczne12, sposób reagowania na dane zjawiska oraz 
rytm czy tempo poruszania się, które Richard Sennett uważa za wskaź-
nik indywidualizacji ludzkiego doświadczenia13. Jak pokazuje literatura, 
czynnikami, które w największej mierze stymulowały nowoczesne ciała, 
były wielkomiejskie natężenie i skomasowanie bodźców wszelkiego wła-
ściwie typu, co zresztą trafnie określa Georg Simmel w eseju Mentalność 
mieszkańców wielkich miast:

Psychologicznym tłem indywidualności wielkomiejskiej jest natężenie pod-
niet nerwowych, wynikające z szybkich, nieustannych zmian zewnętrznych i doznań 

11 Por. B. Brzozowska, Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne 
reprezentacje, Łódź 2009.

12 Por. np. D. Ackerman, A Natural History of the Senses, Nowy York 1991; M. Smith, Sensing 
the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting and Touching in History, Berkeley 2008; E. Rewers, 
Od doświadczenia po doświadczenie: „niewinny” dotyk nowoczesności, [w:] Nowoczesność jako 
doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, s. 57–74; R. Sendyka, 
Antropologia zmysłów, „Autoportret” 2011, nr 3 (35), s. 20–27.

13 R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. M. Konikowska, 
Gdańsk 1996, s. 220.
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wewnętrznych. Człowiek jest istotą uwrażliwioną na różnice, jego świadomość rejestruje 
różnice między doznaniem aktualnym i doznaniem poprzednim. Powtarzające się do-
znania, mało się od siebie różniące, na pamięć znany rytm ich kolejnych nawrotów mniej 
zużywa – jeżeli tak można powiedzieć – świadomość niż natłok szybko zmieniających 
się obrazów, nieciągłość i zróżnicowanie doznań jednocześnie bombardujących świado-
mość, nieoczekiwane wrażenia. Takie właśnie warunki psychologiczne stwarza wielkie 
miasto, takich bowiem wrażeń dostarcza nam każde przejście przez ulicę, obserwacja 
tempa i różnorodności życia gospodarczego, zawodowego, społecznego. […] Kontrast 
ten pozwala rozumieć intelektualistyczny charakter wielkomiejskiego życia duchowego 
w zestawieniu z życiem małomiasteczkowym, nastawionym znacznie bardziej na uczucia 
i związki emotywne14�

Ów kontrast, który uwidacznia Simmel, dobrze odzwierciedla dyso-
nans, którego doznawały kobiety, wkraczając po raz pierwszy w miejskie 
obszary. Niepokój i dyskomfort poznawczy były stosunkowo łagodnymi 
objawami tych przeżyć:

Milczący powrót ulicami, gdzie palą się już światła. Nieprzyzwyczajona jeszcze do ta-
kich wieczornych spacerów, czuję nerwowy skurcz w gardle na widok tych świateł i czar-
nych przechodniów; spieszno mi do domu15�

Kobiety od dzieciństwa nawykłe do stosunkowo przewidywalnej, 
przynajmniej w założeniu dającej poczucie bezpieczeństwa, spokojnej 
i zacisznej przestrzeni domowej, pośród nowych, jakże odmiennych wa-
runków, doznawały swoistego szoku percepcyjnego. Na przykład Orlanda 
z powieści Woolf:

Na Old Kent Road w czwartek jedenastego października 1928 roku kłębił się tłum. 
Ludzie osypywali się z trotuarów. Kobiety dźwigały torby z zakupami. Dzieci biegały. 
Sukien nicy spuścili ceny. Ulice rozszerzały się i zwężały. Długie aleje zbiegały się ku hory-
zontowi. Jakiś targ. Jakiś pogrzeb. Jakiś pochód z transparentami, na których można było 
prze czytać Zr-Bezr, ale co dalej? Mięso było bardzo czerwone. Rzeźnicy stali w drzwiach. 
Kobiety miały obcięte obcasy. Amor Vin, napis nad gankiem. Jakaś kobieta wyglądała z okna 
sypialni, głęboko zamyślona, zamarła. Applejohn i Apple bed, usługi pogrz… Niczego nie dało 
się zobaczyć w całości bądź przeczytać od pierwszej do ostatniej litery. Zawsze wi dać było 
tylko zaczątek – dwaj znajomi dostrzegli się po przeciwnych stronach ulicy – nigdy speł-
nienie. Po dwu dziestu minutach ciało i umysł były jak strzępki podartego papieru, sypane 
z worka na wiatr; w istocie, pospieszna jaz da przez Londyn w tak wielkiej mierze przy-
pomina szatko wanie na drobno tożsamości, które poprzedza utratę przy tomności, a bo-
daj i śmierć, że otwarte pozostaje pytanie, w jakim sensie wolno powiedzieć, iż Orlanda 
w chwili te raźniejszej istniała16�

14 G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] tenże, Most i drzwi. Wybór esejów, 
tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 115.

15 S-G. Colette, Klaudyna w Paryżu, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2011, s. 42.
16 V. Woolf, Orlando, tłum. W. Wójcik, Warszawa 1994, s. 249.
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Rozproszenie elementów, ich zróżnicowanie, szybkość, natłok 
oraz synchronia wydarzeń rozgrywających się w jednym tylko punk-
cie ulicznego krajobrazu stanowią potencjalne zagrożenie zarówno dla 
integralności fizycznej, jak i psychicznej nieprzystosowanej jednostki. 
Ów stan, który wywołują, u Woolf określany jest eliptycznym hasłem 
„nigdy spełnienie”, skądinąd trafnie diagnozującym kondycję nowo-
czesnej formacji. Paradoksalnie jednak intensywność realiów nie tylko 
zagraża, fragmentaryzuje, rozparcelowuje, ale też kształtuje i definiuje 
tożsamość:

Prawdę rzekłszy, trzeba by było zrezyg nować z Orlandy jako osoby doszczętnie 
rozparcelowanej, gdyby z prawej strony nie stanął nareszcie zielony parawan, który spo-
wolnił taniec strzępków papieru na wietrze; za chwilę po lewej stanął następny, na któ-
rego tle widać było każdy strzępek z osobna, wirujący coraz flegmatyczniej; da lej zielone 
parawany ciągnęły się już nieprzerwanie; umysł Orlandy odzyskał złudzenie, że zawiera 
w sobie wszystkie przedmioty17�

Złudzenie pełnej czy całościowej percepcji, będące konsekwencją próby 
chwilowego choćby pochwycenia natłoku współwystępujących i nakłada-
jących się barw, kształtów, dźwięków, zapachów, przynosi w rezultacie 
poczucie zabsorbowania poszczególnych elementów otoczenia.

Dobrą ilustracją działania tego mechanizmu jest także scena z Łuku 
Kadena-Bandrowskiego:

Gęsty tłum przelewał się po chodnikach, zaś w oknach wysokich domów łamał się 
zachód krwawym kryształem… Spod pałacu Pod Baranami biegło kilku chłopaków ku 
Sukiennicom. Lecieli, wymachując płatami gazety, które z daleka podobne były do białych 
nadłamanych skrzydeł… Dziwny strach ogarnął Maryśkę, gdy wysiadła z tramwaju… Tyle 
obcych ludzi, obcego ruchu, obcych spraw. […] tłum był tak gęsty że wciąż zderzała się 
z kimś. Tak dużo było ludzi, urzędników, żołnierzy, tyle pośpiechu i krzyku! […] Działo 
się tyle rzeczy, że nagle wniknęły wszystkie naraz w zdumione oczy Maryśki. Wniknęły 
wszystkie naraz i opadła ze wszystkich sił18� 

Tym razem również skomasowanie wrażeń uniemożliwia ich pełną 
percepcję – tym bardziej jeśli odbiorczyni jest niewprawiona w selekcjono-
waniu podniet zmysłowych. Heroiczna próba pochwycenia tak dużej ilości 
bodźców kończy się porażeniem sensoriów, co z kolei wiedzie do odrę-
twienia i fizycznego wyczerpania, które Sennett określa „stępieniem wraż-
liwości ciała” i „osłabieniem czucia namacalności rzeczywistości”19. Boha-
terka Kadena-Bandrowskiego, zwykle skoncentrowana przede wszystkim 

17 Tamże, s. 250.
18 J. Kaden-Bandrowski, Łuk, Kraków, 1981, s. 41–56.
19 R. Sennett, Ciało…, s. 13–15.
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na własnej aparycji, tym razem nieopatrznie pozwala, by elementy świata 
zewnętrznego przeniknęły do jej świadomości. Tym samym, gdy nagle 
rzeczy „wnikają wszystkie naraz w zdumione oczy”, dochodzi niejako 
do gwałtu rzeczywistości na młodej, niedoświadczonej kobiecie. Odtąd jej 
losy podporządkowane zostają temu momentowi konfrontacji – kobieta 
zdaje się zainfekowana nadmiarem wrażeń, zachowuje się jak omamiona 
i bezwolna. Jej kolejne poczynania napędzane są głodem nowych bodźców, 
co w konsekwencji doprowadza do jej – jak sugeruje autor – moralnego 
zepsucia i społecznego upadku.

Passus z powieści Kadena-Bandrowskiego uzmysławia także inną 
ważką kwestię, mianowicie silny wzrokocentryzm determinujący charak-
ter przeżycia. Oczywiście, można by argumentować, iż w tym wypad-
ku chodzi wyłącznie o projekcję doświadczenia kobiety zapośredniczo-
ną w istocie przez upodobania i wrażliwość pisarza-mężczyzny. Jednak 
lektura innych, współczesnych Łukowi, ale i chronologicznie wcześniej-
szych, tekstów pisanych przez kobiety każdorazowo ukazuje nader sil-
ne uprzywilejowanie wzroku jako dominującego zmysłu poznawczego, 
co jest widoczne zarówno na poziomie percepcji literackich postaci, jak 
i w warstwie metaforycznego obrazowania. Na przykład u Zapolskiej opis 
poczynań bohaterek jest konsekwentnie budowany właśnie na wrażeniach 
wizualnych, z rzadka jedynie urozmaicanych odczuciami audialnymi czy 
haptycznymi:

[…] u dołu, na szarym tle bruku, czerniła się masa ruchoma, szybka – mrowisko lu-
dzi, dorożek, omnibusów i tramwajów. Wszystko to kłębiło się w plamach niewyraźnych, 
w tonach spalonych […].

Plac przed garą stawał się pustkowiem, oddzielonym kratą od morza ludzi, walczących 
z sobą o kawałek bruku. Chaos niezrozumiały, fatalny, rozpaczliwy wypełniał powietrze. 
Grały w nim setki namiętności, żądz, pragnień i skarg. […] Niesformowane – w przestrzeni 
konało i trupem już stygnącym waliło się na głowy ludzi, tłoczących się w ocembrowaniu 
domów czerniących się klawiszami okien[…]20� 

[Janka − A.D.] idąc liczyła szyldy i witała z pewną ulgą znajome wystawy sklepowe. 
Lalka u fryzjera, ruda, spowinięta w draperie wiśniowego aksamitu, wydała jej się dobrą 
znajomą. Bazar, z którego aż na trotuar wysypywały się masy zabawek i fajansu, zatrzymał 
na chwilę jej oczy. […] Wreszcie przestała myśleć i obserwować, a tylko szła machinalnie, 
potrącana i popychana przez ludzi. Wyszedłszy na Wielkie Bulwary, poczuła nagły do sie-
bie samej niesmak i obrzydzenie. Zdawało jej się, że wszyscy ludzie patrzą na nią ze wstrę-
tem i odsuwają się jak od trędowatej. […] Zresztą, czego się wlokła tak bezmyślnie, sama 
jedna pośród wrzawy, ruchu i pracy drugich?21

20 G. Zapolska, Janka, [w:] taż, Dzieła wybrane, t. III, wstęp i oprac. T. Weiss, Kraków 1957, 
s. 143.

21 Tamże, s. 216.
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Skrajne wyobcowanie wobec nieprzeniknionych mas ludzi oraz doj-
mująca „gęstość” miejskiej aury napawają bohaterkę lękiem, wstrętem 
i rozpaczliwym pragnieniem zachowania dystansu. Chwilowym wytchnie-
niem od ulicznego rozgardiaszu i ucieczką przed ludzkim wzrokiem oka-
zuje się skierowanie uwagi na przedmioty materii nieożywionej. Stałość 
i niezmienność tych elementów są kontrapunktem dla rozedrganego pej-
zażu miejskiego i przynoszą ukojenie dla zmęczonych oczu. Tym samym 
rzeczy obecne na sklepowych wystawach stają się milczącymi sojuszni-
kami kobiety w jakiś sposób reifikowanej przez nieprzychylny jej tłum. 
Jednocześnie nieredukowalne poczucie osamotnienia łączy się z odczuwa-
niem wstrętu do samej siebie jako nieporadnej i bezproduktywnej zawady 
ulicznej. Trajektorie patrzenia tej postaci mogą posłużyć jako ilustracja tezy 
Jonathana Crary’ego opisującego znamienny dla nowoczesności spektakl 
postrzegania jako takie właśnie maksymalne napięcie uwagi, które pro-
wadzi do uwolnienia podmiotu od otoczenia, a w rezultacie – osiągnięcia 
stanu percepcyjnego zawieszenia22. Kobieta początkowo patrzy z dystansu 
na falującą masę ludzką, następnie stara się omieść wzrokiem większość 
otaczających zjawisk, by finalnie osiągnąć stan skrajnego przesytu i po-
strzegać jedynie mimowolnie, jednocześnie uwalniając procesy myślowe 
czy raczej – dostrajając ich przebieg do tempa poruszania się. O ile jednak 
w ujęciu Crary’ego to modelowe doświadczenie ma charakter budujący 
czy inspirujący i dane jest zwykle obcującemu ze sztuką, o tyle przeżycie 
zagubionej pośród tłumu młodej kobiety bliższe jest ostatecznie odrętwie-
niu i prowadzi do przykrego rozpoznania własnej słabości.

Wdrażanie się w bieg rzeczy i oswajanie ze specyfiką przestrzeni nie 
zawsze przybierały jednak tak drastyczną postać. Kiedy indziej bowiem, 
między innymi na kartach powieści Virginii Woolf, Sidonie-Gabrielle Co-
lette, Cory Sandel czy Zofii Nałkowskiej, by wymieć tylko najbardziej cha-
rakterystyczne przykłady, bohaterki właśnie w ruchu upatrują najwyższej 
swobody i przyjemności. Drugą w dorobku książkę Virginii Woolf – Noc 
i dzień (1919), można czytać jako „powieść chodzoną”, w której postaci, 
nieustannie przemierzając ulice edwardiańskiego Londynu, właśnie dzięki 
tempu i rytmowi miasta dokonują najbardziej doniosłych rozpoznań:

Katharine oświadczyła, że już idzie. – Ale dokąd? – zapytała Mary, czując, że chce 
ją zatrzymać. – Och, idę do domu… Nie, może do Highgate. Mary zobaczyła, że nie ma 
sensu jej zatrzymywać […]. Już po paru minutach szły razem Strandem. Maszerowały 
bardzo szybko i Mary uległa złudzeniu, że Katharine wie, dokąd się kierują. Sama nie 
zwracała na to uwagi. Cieszyło ją, że są w ruchu, na rozświetlonej ulicy, na świeżym po-
wietrzu. Wciąż roztrząsała, z bólem i obawą, ale też z dziwną nadzieją, odkrycie, jakiego 

22 J. Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, tłum. Ł. Zaremba, 
I. Kurz, Warszawa 2009, s. 13–110.
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tak nieoczekiwanie dokonała tego wieczoru. Odzyskała wolność […], nie była już zako-
chana. Kusiło ją, by pierwszą ratę tej nowej wolności wydać na jakąś rozpustę: […] może 
na górnym piętrze omnibusu, jadącego gdzieś daleko, do jakiegoś Camberwell czy Sidcup, 
a może Welsh Harp? Nazwy na tabliczkach zauważyła po raz pierwszy od wielu tygodni23�

Utożsamianie wolności – osobistej i emocjonalnej – z możliwością nie-
skrępowanego przemieszczania i eksplorowania nieznanych przestrzeni 
oraz odnajdywanie upodobania czy ekscytacji w szybkości, pędzie i mno-
gości wrażeń to niewątpliwe wyróżniki myślenia kobiety prawdziwie 
nowoczesnej, złaknionej wyzwań i doznań. Ożywczość wynika w tym 
wypadku z możności przekraczania dotychczasowych indywidualnych 
zahamowań i nawyków, przyjemność wzrasta wraz z doznawaniem ko-
lejnych, niejednokrotnie dotąd ignorowanych bodźców. 

O ile bohaterki Nocy i dnia dopiero przekonują się o ogromnym po-
tencjale aktywności w przestrzeni publicznej, o tyle liczne postaci z kolej-
nych narracji tej autorki reprezentują zgoła inne punkty widzenia. Tak jest 
w przypadku pani Dalloway, której przechadzki ulicami Londynu zdają 
się stanowić spełnienie emancypacyjnego projektu kobiecej swobody bycia 
w mieście:

Jak bardzo zawsze pragnęłam, żeby ludzie cieszyli się na mój widok, myślała Klarysa 
zawracając ku Bond Street […]. Och, gdybym mogła jeszcze raz przeżyć życie, pomyślała 
wchodząc na trotuar; wyglądałabym nawet inaczej. Ale często teraz to jej ciało (myślała 
spoglądając na holenderski obraz na wystawie), to jej ciało z wszystkimi swoimi funkcjami 
wydaje jej się niczym, dosłownie niczym. Miewa śmieszne uczucie, że jest niewidoczna, nie-
dostrzegalna, nikomu nie znana; bo nie czeka ją już małżeństwo, nie czeka macierzyństwo, 
nie ma nic, jest tylko ten dziwaczny i jakby uroczysty pochód z tłumem przez Bond Street, 
jest tylko pani Dalloway, nawet już nie Klarysa, tylko pani Ryszardowa Dalloway. Bond 
Street urzekała ją. Bond Street wczesnym rankiem, w sezonie. Sklepy; żadnego blichtru, 
żadnej okazałości; bela tweedu na wystawie u krawca, gdzie jej ojciec zamawiał ubrania 
przez pięćdziesiąt lat; sznur pereł; łosoś na bryle lodu. – Nic więcej – […] myślała Klarysa 
idąc Bond Street do kwiaciarni, w której zamawiała zwykle kwiaty na przyjęcia24�

Wskazanie oczywistych różnic znamionujących sytuację bohaterek 
Nocy i dnia oraz Pani Dalloway, jak choćby wiek, status społeczny, związ-
ki rodzinne, przeżycia, wreszcie powieściowy czas rozgrywających się 
zdarzeń, nie wyczerpuje repertuaru istniejących ambiwalencji. Różnią 
się bowiem przede wszystkim sposoby doświadczania realiów miejskich 
oraz formy ich zapisu. Dosyć tradycyjna stylistyka Nocy i dnia kontrastuje 
z awangardowymi technikami charakteryzującymi narrację Pani Dalloway� 
Zwłaszcza dzięki strumieniowi świadomości i symultanizmowi Woolf 

23 V. Woolf, Noc i dzień, tłum. M. Heydel, A. Kołyszko, Kraków 2010, s. 519.
24 Taż, Pani Dalloway, tłum. K. Tarnowska, Kraków 2003, s. 8. 
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przekonująco prezentuje anonimowość, transparentność, swoiste roztopie-
nie bohaterki w tłumie. „Niewidoczność” jest „piętnem” starzejącej się ko-
biety, w jej odczuciu zatracającej indywidualne rysy i coraz mniej atrakcyj-
nej dla otoczenia. Paradoksalnie jednak owa „przezroczystość” okazuje się 
przywilejem pozwalającym na swobodę obecności pośród ulicznych wy-
padków. W istocie bohaterka rozkoszuje się powszedniością i momental-
nością doświadczanej sytuacji, jej myśli krążą wokół najbardziej intymnych 
kwestii, a równocześnie umysł analizuje niezliczone, wciąż napływające 
postrzeżenia. „Roztapianie” w anonimowym tłumie zyskuje pozytywne 
wymiary, staje się akceptowalnym, być może wręcz upragnionym „współ-
reagowaniem” z dynamicznie przeobrażającą się tkanką miasta.

Wymiar obyczajowy

Trudności w przystosowaniu się do miejskich realiów związane były 
także z obyczajowym wymiarem doświadczenia przejawiającym się w spo-
sobach, w jakich kobiety znajdujące się pośród miejskich przestrzeni kul-
tywowały lub też negowały społeczny uzus. Ciekawe zwłaszcza okazują 
się ich konfrontacje z innymi mieszkańcami miast, których reakcje – nader 
emocjonalne i impulsywne – są częstokroć aż nadto krytyczne. Ten aspekt 
doświadczania uwidacznia – tylko do pewnego stopnia stereotypowe 
– wizualne przejawy emancypacji, na przykład wyzywający styl bycia czy 
ostentacyjny ubiór25. Znamiennym przykładem współreagowania poten-
cjałów – tradycyjnego i modernizacyjnego – jest scena opisana przez kra-
kowską aktorkę Zofię Ordyńską:

Zachciało się owej pani znów prezentować w Krakowie najnowszą kreację mody pa-
ryskiej, tzw. jupe-culloty […] – to były szerokie, bufiaste, jakby tureckie szarawary, na które 
nakładało się spódnicę, sięgającą połowy łydek, co robiło wrażenie, jakby kobieta miała 
na sobie spodnie. Wokół elegantki zebrał się tłum na pół Rynku. Jak na Lajkoniku! Kup-
cy powychodzili ze swych sklepów, przekupki odbiegły od straganów, tramwaje stanęły, 
a krakowskie andrusy gwizdały i wykrzykiwały: „Baba w portkach!”. A świętobliwe de-
wotki mało nie nabiły parasolkami tej elegantki, która czym prędzej zrezygnowała z tego 
pokazu mody26�

Próba polemizowania ze społecznym uzusem dowodzi niewątpli-
wej zaściankowości krakowian, ale też istnienia samonapędzającego się 

25 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, tłum. 
P. Wrzosek, Warszawa 2006, s. 397.

26 Z. Ordyńska, To już prawie sto lat… Pamiętnik aktorki, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1970, s. 68.
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mechanizmu kwestionowania, a następnie wykluczenia tych przejawów 
nowoczesnego bycia, które podają w wątpliwość rzekomo naturalne, 
usankcjonowane od pokoleń różnice – płci, statusu, dostępu do określo-
nych swobód itd. „Kobieta w spodniach” jest w mniemaniu obserwa-
torów nie tylko pragnącą wyróżnić się za wszelką cenę prowokatorką, 
ale przede wszystkim prowodyrką zmian, niosącą realne zagrożenie dla 
lokalnego status quo. Jej ubiór razi estetyczne przyzwyczajenia i godzi 
w przyjętą obyczajowość, gdyż radykalnie przeobraża wygląd użyt-
kowniczki, niepokojąco sugerując jej podobieństwo czy powinowactwo 
z mężczyzną. Śmiały czyn postrzegany jest jako kpina z zastanego układu 
– godząca zwłaszcza w mężczyznę, gwaranta stabilności przestrzeni pu-
blicznej. Co więcej, gest kobiety – według obserwatorów nie tyle ubranej 
w spodnie, co przebranej w męski strój – unaocznia zasadność Butlerow-
skich tez o performatywnym charakterze kształtowania płci kulturowej. 
Przeczucie tej procesualności czy wręcz teatralności demonstrowania 
różnic biologicznych, kontrowersyjnych nawet u progu XXI wieku, dla 
ludzi tłumu XIX i XX stulecia musiało stanowić nie lada wyzwanie po-
znawcze. W tym wypadku owo wrażenie – dodatkowo skonfrontowane 
z widokiem kobiety w jupe-cullotach – okazuje się dla odbiorców nader 
niewygodne, prawdopodobnie boleśnie uświadamia bowiem tkwiące 
w każdym z nich niewykorzystane predyspozycje wcielania w życie bo-
gatego repertuaru ról.

Trudności adaptacyjne, instynktowne obawy oraz bezrefleksyjny opór 
były czynnikami, które kierowały mieszkańcami miast konsekwentnie 
zniechęcającymi kobiety do podejmowania aktywności w przestrzeni pu-
blicznej. Uprzedzeniom wtórował zapewne ze strony mężczyzn – lęk przed 
utratą dominacji, a ze strony gorzej sytuowanych mieszczanek obeznanych 
z życiem ulicznym – chęć wyszydzenia kobiet postawionych wyżej w hie-
rarchii społecznej:

Środkiem z hukiem i łoskotem sunęły olbrzymie wozy, ciągnione przez perszerony 
białe, jakoś dziwacznie ogonami siwymi zamiatające kamienie. Tramwaje płynęły równo, 
a gwizdawki woźniców wydawały dziwny, przyciszony głos dziecinnej zabawki. Wózki 
przekupniów wiły się wzdłuż trotuarów, całe zielone od groszku lub purpurowe od wiśni. 
Obszarpane kobiety szły za nimi, krzycząc fatalnymi głosami niezrozumiałe słowa. […] 
Janka szła powoli, popychana przez tłum, odbierając bezustannie uderzenia to koszem, 
to tablicą anonsową, niesioną na plecach przez komisjonera, to łokciami robotnic, które szły 
na śniadanie, dzwoniąc nożyczkami zawieszonymi u pasa i plując pestki owoców w oczy 
przechodniów. Długi płaszcz Janki, jej kapelusz związany wstążką, wzbudzał śmiech 
uliczników i dziewczyn. […]. Janka, przerażona, rzuciła się w bok i wydostała się na ulicę 
Dunquerque, którą iść ku górze zaczęła. Było tu i ówdzie ciszej, ciemniej i chłodniej. Nikt 
się za nią nie oglądał i nie zaczepiał27�

27 G. Zapolska, Janka…, s. 153–154.
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Bezkarność i nieprzychylność otoczenia zniechęca do samotnych prze-
chadzek, ale też wpływa na samoocenę spacerowiczki, która pod natręt-
nym spojrzeniem wrogich oczu poczyna odczuwać niestosowność swojej 
obecności i niemożność pochwycenia przejawów rzeczywistości.

Właśnie czynnik ludzki – rozumiany nie jako zwarta masa, ale wynu-
rzające się niespodzianie z bezimiennego tłumu poszczególne indywidu-
alności – zdawał się mieć decydujący wpływ na kształt kobiecego oglądu. 
Uliczne relacje, mimo swego krótkotrwałego i powierzchownego charak-
teru, w całym natężeniu stanowiły bowiem o wysokim urozmaiceniu i nie-
przewidywalności miasta. Kobiety wywodzące się z wyższych i średnich 
sfer, nieprzywykłe do obcowania z ludźmi „gorszego” pochodzenia, po-
czynające przystosowywać się do nowych realiów, musiały odtąd liczyć 
się z możliwością nieprzyjemnych konfrontacji. Tym bardziej iż pojawiając 
się w powszechnie dostępnych obszarach, do pewnego stopnia wkraczały 
na terytoria nieformalnie przynależne dotąd niższym warstwom społecz-
nym, których przedstawiciele – by powetować sobie nagromadzone upo-
korzenia – nie szczędzili w takich wypadkach gestów niechęci28�

Te nie stanowiły jednak najgorszej formy upokorzeń ówczesnych 
kobiet. Znacznie dotkliwsze okazywały się bodaj konsekwencje perma-
nentnego wystawiania na widok publiczny. Kobiecemu pojawieniu się 
w przestrzeni miejskiej, jej trudnościom percepcyjnym, zmaganiu z włas-
nymi lękami, trwożliwym próbom przystosowania się do nowych realiów, 
towarzyszyły nieustająco spojrzenia mężczyzn. Niezależnie, jaki miały cha-
rakter – zaciekawiony, wzgardliwy, wyrażający podziw lub pragnienie 
– istotna była przede wszystkim czujna obecność. Dla kobiet nieprzywy-
kłych do roli obiektów zainteresowania nieznajomych katuszą stawała się 
ta wzrokowa inwigilacja. Za świadectwo faktycznej udręki doznawanej 
przez kobiety można z pewnością uznać wiersz Spojrzenia, opublikowany 
w „Głosie Literackim” przez związaną z krakowską awangardą poetkę 
żydowskiego pochodzenia Milę Elin:

Przycupnięte płyną na smudze księżyca 
i naprężoną siecią rzucają się na mój krok.
Gdy wśród ulic szepcą pacierze mamidłom
grożą szponem cienia, że mnie pochwycą
i w rozedrganych skokach ślą głodny wzrok.
Zabawna moja sylwetka wciska się w każdy dom,
bo moją suknię żrą spojrzenia, puszyste psy;
złodziej, miły jak pompon – włóczkowy i duży

28 Por. rozprawę z epoki o sposobie zachowania w przestrzeni miejskiej – G. Le Bon, Psycho-
logia tłumu, tłum. Z. Poznański, Warszawa 1899 oraz o sile i bezmyślności tłumu – G. Za-
polska, Publicystyka, część III, Wrocław−Warszawa 1959, s. 312.
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głaszcze mnie chytrze kitą lisią
i w męskich jego oczach palą się papierosy.
Przed północą wracam z miejskiej podróży,
a, ogryziona spojrzeniami, suknia w strzępach wisi29� 

Oczywistością jest, że status kobiety pojawiającej się samotnie nocą 
na jednej z miejskich ulic był w tym czasie zgoła dwuznaczny. Jak wska-
zuje Susan Buck-Morss, taka forma aktywności natychmiast podważała 
obowiązujące rozróżnienia na podejrzane fille publique (kobiety publiczne) 
i godne szacunku femme honnete (kobiety „domowe”)30. Nic zatem dziw-
nego, że bohaterka wiersza, czując na swym ciele palące spojrzenia, ma 
poczucie fizycznego wręcz naruszenia granic jej prywatności. Strach spo-
tęgowany niedostatecznym rozpoznaniem spowitej mrokiem przestrzeni 
zwielokrotnia i przeobraża źródła potencjalnego zagrożenia. Nieprzychyl-
ne siły zdają się zewsząd osaczać swą ofiarę, czynić jej namacalną krzywdę. 
Zoomorfizowane oczy, „puszyste psy” zdolne dotykać i strzępić kobiecą 
suknię, potraktowane zostają jako pars pro toto nie tyle nawet postaci zgłod-
niałych mężczyzn, ale wszystkiego tego, co nieznane, nieprzeczute, strasz-
ne. Destrukcyjna moc spojrzeń, które przerażają, krępują swobodę ruchów 
(„naprężoną siecią rzucają się na mój krok”), cząstka po cząstce wykradają 
poczucie godności, sprawia, że kobieta przeradza się we własnym mniema-
niu w bezbronną, niewiele znaczącą, „zabawną” figurę rysującą się na tle 
mijanych kamienic.

Wymiar relacyjno-tożsamościowy

Stan wewnętrznego rozdarcia i ciągłego oscylowania między porząd-
kami tradycyjnych, spetryfikowanych form i nowoczesnych wzorów by-
cia, utożsamianych odpowiednio ze sferą prywatną i publiczną, nawiązuje 
do trzeciego z wyróżnionych wymiarów doświadczania, relacyjno-toż-
samościowego, który z kolei wynika z przemian obyczajowych i odnosi 
się głównie do sposobu konstytuowania kobiecej tożsamości w oparciu 
o przeżycia wynikające z egzystencji w mieście, zwłaszcza ze związków 
interpersonalnych.

Głównym źródłem napięć w przestrzeni publicznej przełomu XIX 
i XX wieku były relacje damsko-męskie. Można chyba zaryzykować tezę, 
że podobnie jak emancypujące się kobiety nie znały realiów codziennej 

29 M. Elin, Wachlarz z białych kwadratów, Warszawa 1974, s. 12.
30 S. Buck-Morss, The Flâneur, the Sandwichman and the Whore: The Politics of Loitering, „New 

German Critique” 1986, nr 39, s. 33–61. 
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egzystencji w mieście, tak mężczyźni nie byli świadomi tkwiącego w ko-
bietach potencjału do aktywnej obecności w życiu zbiorowości. Ogromna 
rozbieżność między doświadczeniami obu płci, zdeterminowana od naj-
wcześniejszego dzieciństwa, stopniowo pogłębiała się na kolejnych eta-
pach rozwoju, by osiągnąć apogeum u progu dojrzałości, kiedy to młodych 
mężczyzn uznawano za pełnoprawnych członków wspólnoty, natomiast 
kobiety skazywano na społeczną pasywność, czyli – w praktyce – na usta-
wiczną bytność w przestrzeniach prywatnych, przerywaną jedynie oka-
zjonalnym uczestnictwem w wydarzeniach rozrywkowych, kulturalnych, 
religijnych itd.31

Nic dziwnego, iż wobec takich niewspółmierności dorastający ludzie 
właściwie nie znali natury, zapatrywań czy oczekiwań przedstawicieli 
drugiej płci. Ten rozdźwięk powiększał się kolosalnie w obliczu inicjacji 
seksualnej, która w przypadku mężczyzn modelowo przebiegała poprzez 
kontakt z prostytutkami, mężatkami lub kobietami o wątpliwej reputacji, 
natomiast w przypadku kobiet – następowała zwykle dopiero po ślubie32� 
Zróżnicowany standard życia intymnego prowadził do paradoksalnej sytu-
acji, w której mężczyźni często uznawali swoje kochanki za amoralne i god-
ne pogardy, lecz nieodzowne gwarantki erotycznej satysfakcji, zaś żony 
– za zapewniające ład i stabilność strażniczki domowego ogniska, zarazem 
reproduktorki i opiekunki33. W takim układzie dom stawał się dogodną 
bazą wypadową34, miasto – niewyczerpanym rezerwuarem rozkoszy.

Niepokojąca dwoistość postrzegania kobiet wynikała w gruncie rze-
czy nie z partykularnych, intencjonalnych aktów dyskryminacji, lecz 
z druzgocącej nieznajomości i nierozumienia drugiej płci. I choć to wła-
śnie samonapędzające się od wieków koło męskiej dominacji i kobiecego 
wykluczenia decydowało o nierównym statusie, to jednak mężczyźni 

31 Por. m.in. artykuły: J. Hoff, Czas wolny mieszkanek miasta galicyjskiego w XIX w. A. Jagodziń-
ska-Zaleska, Czas wolny kobiet w Paryżu w latach Drugiego Cesarstwa w świetle korespondencji 
prasowych; K. Sierakowska, Dwudziestolecie międzywojenne: kobieta w rodzinie inteligenckiej i jej 
czas wolny (próba rekonesansu), wszystkie wymienione artykuły pochodzą z tomu: Kobieta 
i kultura czasu wolnego, tom VII, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2001.

32 Por. D. Kałwa, Kobieca seksualność w świetle teorii Michela Foucaulta� Spojrzenie na Polskę 
międzywojenną, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. 
Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 2006, s. 17–29; E. Paczoska, Idea 
czystości i piekło mężczyzn w literaturze drugiej połowy XIX wieku, [w:] Kobieta i rewolucja 
obyczajowa…, s. 55–71; J. Sikorska-Kulesza, „W niewoli ciała i ducha” – organizacje kobiece 
wobec problematyki seksualności na początku XX wieku, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa…, 
s. 277–293.

33 Por. o męskiej ekonomii ruchu i kobiecej pasywności – D. Morley, Przestrzenie domu. 
Media, mobilność i tożsamość, tłum. J. Mach, Warszawa 2011, s. 82–95; Historia ciała, tom 1, 
red. G. Vigarello, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2011, s. 207–208.

34 A. Giddens, dz. cyt., s. 60–78.
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– utwierdzani w swojej nonszalancji przez wszelkiego typu systemy 
i instytucje, z władzą państwową, nauką, Kościołem, szkołą i rodziną 
na czele – z całym przekonaniem wierzyli w swoje „naturalne” powoła-
nie i jednocześnie odczuwali skrajne osamotnienie wobec konieczności 
samodzielnego zarządzania sferą publiczną. Oczywiście, biorąc w nawias 
skrajne przypadki wrogiego ustosunkowania o podłożu mizoginistycz-
nym, można stwierdzić, iż mężczyźni także byli ofiarami patriarchalnego 
porządku35. Skazani na sukces, pretendujący do bycia silnymi, zaradnymi 
i odpowiedzialnymi – zarówno w życiu prywatnym, jak i społecznym 
– rzadko w pełni wywiązywali się z przypisywanych im ról. Pogłębiająca 
się frustracja, niekiedy prowadząca do permanentnej niemożności ustat-
kowania się, pogłębiała się dodatkowo wobec poczucia wyobcowania. 
Zmęczenie aktywnością w coraz bardziej rozrastającej się i angażującej 
uwagę sferze publicznej, znużenie relacjami z innymi mężczyznami, 
polegającymi niejednokrotnie na wyrafinowanym współzawodnictwie 
o pozycję na rynku pracy, oraz niemożność nawiązania satysfakcjonującej 
relacji z kobietami doprowadziły finalnie do osłabienia kondycji męż-
czyzny u progu XX wieku. Przejawy tej słabości – doskonale widoczne 
w literaturze, filozofii, antropologii i socjologii epoki – można określić 
w dużym uproszczeniu mianem postępującego kryzysu nowoczesnej jed-
nostki36. Co oczywiste, specyfika owego impasu determinowała charakter 
bezpośrednich konfrontacji kobiet i mężczyzn w modernizujących się 
przestrzeniach.

Reifikacja: kobieta jako obiekt seksualny

Symboliczna przemoc objawiała się między innymi w przewadze 
percepcyjnej mężczyzn. Ta dominacja – utwierdzana uzusem odwracania 
przez kobiety wzroku, omijania spojrzeniem tego, co niebanalne, pozoro-
wania „niewidzenia”, ale także wspierana rozwiniętym niemalże w każdej 
kulturze systemem rozmaitych przesłon osłabiających moc oddziaływa-
nia czynników zewnętrznych – odegrała znaczną rolę w pierwszych sta-
diach wkraczania przez emancypantki w przestrzenie miejskie. Niepokój 

35 Por. P. Bourdieu, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Warszawa 2004.
36 Por. R. Sennet, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009; U. Beck, 

Wewnętrzny rozpad i wewnętrzne zagrożenie społeczeństwa przemysłowego: co to znaczy?, [w:] 
U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku 
społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2009, s. 222–234; A. Giddens, Wy-
korzenienie, [w:] tenże, Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków 2008, s. 15–20; 
A. Giddens, Niepokoje tożsamościowe, [w:] tenże, Nowoczesność i tożsamość, tłum. A. Szulżyc-
ka, Warszawa 2010, s. 243–278.
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powodowany nieprzystosowaniem do odbierania skomasowanych bodź-
ców płynących z otoczenia wzmagał się bowiem w obliczu konieczności 
odpierania nachalnych prób nawiązania kontaktu. I choć były to zazwy-
czaj relacje typowe dla wielkomiejskiego życia, zatem nader powierz-
chowne, przelotne, zawierające się zwykle w chwilowym spostrzeżeniu, 
którego esencję tak dobrze uchwycił Baudelaire w sonecie Do przechodzą-
cej37, to jednak – początkowo przynajmniej – silnie determinowały nie-
korzystny ogląd przestrzeni publicznych. Nadmierne wyczulenie kobiet 
na potencjalne zagrożenia wynikało zapewne nie tyle nawet z przewrażli-
wienia, co z wpajanego skromnym, dobrze wychowanym pannom nawy-
ku skrywania swych walorów z obawy przed upokorzeniami czy utratą 
reputacji. Jednocześnie przybieranie postawy obronnej oraz powściągliwe 
wzbranianie się przed pełnym uczestnictwem w publicznie dostępnych 
aktywnościach w mniemaniu mężczyzn jedynie potęgowało siłę oddzia-
ływania kobiecego uroku. 

Charakter ulicznych konfrontacji w znacznej mierze określały wraże-
nia wzrokowe38. Z pewnością istotą nie był jednakże sam fakt widzenia czy 
bycia postrzeganym, ale sposób konstruowania wewnętrznego obrazu, fil-
trowanego przez indywidualne predyspozycje, kulturowe klisze, przyzwy-
czajenia, oczekiwania itd., ale też – jak sugeruje Maurice Merleau-Ponty 
– wrażenia odbierane dzięki innym zmysłom i unifikujące się z postrzeże-
niami w akcie tworzenia sensu przeżycia39. Tak rozumiany proces wizuali-
zowania czy „myślenia wzrokowego”, jak określiłby je Rudolf Arnheim40, 
oraz nadawania znaczeń pozyskanym widokom determinował wymiar 
poznawczy i przyczyniał się do konstytuowania w umyśle obserwatora 
wizerunku osoby obserwowanej, ale też decydował o jej „samooglądzie” 
czy samoocenie. Można zaryzykować stwierdzenie, że spojrzenie obser-
watora bezpośrednio dotykało obserwowanego i stopniowo przemiano-
wywało jego wyobrażenie o samym sobie. Taki mechanizm częściowo tłu-
maczyłby przekonanie kobiet o namacalnej, niekiedy wręcz krzywdzącej 
sile męskiego spojrzenia. Tym bardziej iż większości z nich – niezależnie 
od wcześniejszych doświadczeń – dość dobrze znany był ograny repertu-
ar sztuki patrzenia: nieśmiałe uniki, wstydliwe podpatrzenia, ukradkowe 
zerknięcia. Kłopotliwe okazywało się natomiast konstruowanie własnego 
wizerunku w oparciu o skomasowane i zintensyfikowane pośród miej-

37 Ch. Baudelaire: Do przechodzącej, tłum. J. Opęchowski, [w:] Kwiaty zła, Kraków 1990, s. 245.
38 Por. o percepcji wizualnej w mieście – W. Benjamin, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire`a, 

[w:] tenże, Anioł historii. Eseje, szkice fragmenty, red. i tłum. H. Orłowski, Poznań 1996, 
s. 365–367; G. Simmel, Socjologia zmysłów, [w:] Most i drzwi, wybór esejów, tłum. M. Łuka-
siewicz, Warszawa 2006, s. 184–212. 

39 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł: szkice o malarstwie, tłum. S. Cichowicz, Gdańsk 1996.
40 R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, tłum. M. Chojnacki, Gdańsk 2012.
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skich obszarów „akty wzrokowe”. Demokratyczny dostęp do tych prze-
strzeni decydował o koincydencyjnym charakterze konfrontacji, do czego 
zapewne nie były przyzwyczajone w wystarczającym stopniu ówczesne 
kobiety. Ich pojawienie się w obszarach publicznych wiązało się zatem 
po pierwsze z koniecznością wystawienia na powszechny widok, po wtóre 
– z trudnością zaakceptowania obecności cudzych spojrzeń oraz pogodze-
nia się z ich wymiarem wartościującym. Specyfikę funkcjonowania owych 
kontaktów wzrokowych dość dobrze oddaje zjawisko opisane przez Jeana
-Paula Sartre’a w Bycie i nicości41, polegające na uprzedmiotowieniu drugiej 
osoby spojrzeniem, odebraniu jej poczucia indywidualności i centralności 
oraz nade wszystko – unaocznieniau procesualnego ustanawiania jednost-
ki w relacji interpersonalnej.

Znamiennym przykładem działania takiego mechanizmu jest passus 
z powieści Zapolskiej:

Pomiędzy tą falą [tłumu − A.D.] […] snuli się milczący i tajemniczy, wybledli 
starcy […]. Pożądliwym wzrokiem ogarniali te młode, a już wyniszczone nędzą ciała 
i jak hieny do trupów – tak dążyli tam, gdzie największa przeświecała nędza przez 
wykrzywione i dziurawe buciki, łatane spódnice i usta wypełnione trochą zmurszałych 
orzechów. Było to polowanie straszne, ohydne, potworne, wołające o pomstę, a przecież 
dozwolone i tolerowane przez społeczeństwo, dokonywane codziennie z zuchwałością 
bezczelną42�

Społeczne przyzwolenie na wzrokową dominację czy wręcz inwigila-
cję skutkowało podobnymi aktami, przypominającymi w gruncie rzeczy 
łowy, czy po prostu – wypatrywanie odpowiedniego towaru w handlu 
niewolnicami. I o ile wielce prawdopodobne, że dla mężczyzn takie po-
strzeganie było częstokroć mimowolnym odruchem, źródłem sensualnej 
przyjemności czy bezkarną i łatwą rozrywką, o tyle dla emancypujących się 
kobiet stanowić mogło silny przyczynek do obniżenia samooceny. Wzro-
kowe uprzedmiotawianie – bliskie voyeuryzmowi czy skopofilii43 – bywało 
w takich wypadkach nie tylko nacechowanym erotycznie symbolicznym 
znakiem zawłaszczenia, ale też niebanalnym aktem reifikacji, odzierającym 
obiekt nie tylko z walorów indywidualnych, ale też czysto ludzkich, spro-
wadzającym kobietę do rangi towaru. 

41 J-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Ry-
ziński, Kraków 2007.

42 G. Zapolska, Janka… 1957, s. 252.
43 Por. Z. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej, [w:] tenże, Życie seksualne, tłum. R. Reszke, 

Kraków 2010; L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, [w:] A. Helman, Panorama 
współczesnej myśli filmowej, Kraków 1992, s. 97; J. Berger, Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, 
Poznań 1997; L. Williams, Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, tłum. 
J. Burzyńska i in., Gdańsk 2010.
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Narażenie kobiet na ustawiczne podleganie takiemu oglądowi przy-
nosiło zresztą wymierne efekty: ewolucję stosunku do własnej cielesno-
ści, zmianę zachowania, a ostatecznie – trwałe przemiany osobowości. 
To, co Foucault nazywa modelem panoptycznym44, Bauman – kontrolą, 
która ma za zadanie kontrolować samą siebie45, Bourdieu – dominacją 
czy przemocą symboliczną46, natomiast Friedberg, rozwijając koncepcję 
Foucaulta, mobilnością spojrzenia47, w praktyce objawiało się poczu-
ciem permanentnego wystawienia na cudzy ogląd oraz podlegania kon-
sekwentnemu nadzorowi i ocenie. Taki stan można by określić mianem 
nawyku (auto)kontroli, uwewnętrznienia czy ucieleśnienia panoptykonu 
lub – jak chce Friedberg – internalizacji autocenzury, która doprowadza 
do swoistego „rozszczepienia” jednostki na „ja” obserwujące i „ja” obser-
wowane. Za przykład takiego zjawiska może posłużyć fragment z Łuku 
Kadena-Bandrowskiego:

Maryśka zatrzymała się przed szybą jakiejś wielkiej masarni, by sobie poprawić włosy, 
otrzeć twarz i ochłonąć. […] – Żeby się pani troszeczkę pośpieszyła – rzekł Smolarski – to-
byśmy zobaczyli jeszcze… Dziś odchodzi krakowski pułk na wojnę. Teraz pewno stoją jesz-
cze na Rynku… – Śpieszę się, niech mi pan wierzy, śpieszę się – odpowiedziała Maryśka, 
z mocnym postanowieniem, że ani jednej szpilki prędzej nie wepnie, bo do czegóż będzie 
się śpieszyć?… Musiała była wyszukać sobie w szybie jakieś miejsce dość wolne od kiełbas 
i szynek, w którym by można się było zobaczyć. Nareszcie znalazła je między żółtą tonzu-
rą pasztetowej kiszki, a cienkimi gruzłami kabanosów. Rumiane panny w białych kitlach 
i rzesza interesantów dreptających na miejscu nie mąciły jej odbicia. Przede wszystkim 
pochowała roztrzepane kosmyki włosów i pudrowanym papierkiem przetarła policzki. 
Biały rękaw panny sklepowej przeciął twarz Maryśki w odbiciu. Usunęła się w bok nieco, 
by skończyć z kapeluszem i woalką. Mój Boże, ile śmiechu i radości drżało pod tą tkaniną 
jeszcze tak niedawno!… Miała ją pod „Czarnym Osłem”. Tak samo ten fioletowy kostium, 
który teraz zostanie głęboko, głęboko schowany w naftalinie – aż do powrotu Zdzicha… 
Gdy uniosła ręce do góry, aby ostatecznie uwiązać woalkę na giętkim rondzie kapelusza, 
wypadło, że trójkąt jej ramienia zamykał w odbiciu głowę Cięgielewicza. Wyglądał ku niej 
z otoczy jej fioletowego rękawa rumiany i przystojny, w białym, układanym kapelusiku, 
jak ci panowie, co idą w żurnalu mód po schodkach, a za nimi widać prążki niebieskiego 
lustra i lakierowane powietrze48�

Główna bohaterka Łuku, która nawet wobec doniosłych zdarzeń poli-
tycznych, społecznych czy rodzinnych, owładnięta jest przede wszystkim 

44 M. Foucault, Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993.
45 Z. Bauman, Ponowoczesne przygody ciała, [w:] tenże, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesno-

ści, Toruń 1995, s. 67–109.
46 P. Bourdieu, dz. cyt.
47 A. Friedberg, Mobilne i wirtualne spojrzenie w nowoczesności: flâneur/ flâneuse, tłum. M. Mu-

rawska i in., [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Ma-
jewski, Warszawa 2009, s. 59–102.

48 J. Kaden-Bandrowski, Łuk…, s. 59–60.
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manią ciągłego kontrolowania swojej aparycji, wydaje się nie tylko uoso-
bieniem narcyzmu, ale też ofiarą przemocy symbolicznej. Kompulsywne 
szukanie swojego odbicia w witrynach, lustrach, na powierzchni sztuć-
ców czy guzików – napędzane pragnieniem przypodobania się otaczają-
cym mężczyznom – jest przykładem wewnętrznego rozdarcia na osobę 
kontrolującą i kontrolowaną, przejawem „bycia dla innych” lub „nie-by-
cia, lecz wydawania się”. Niemalże groteskowy efekt rozdwojenia czy 
rozproszenia uzyskany zostaje w tym fragmencie wskutek konsekwent-
nego nakładania na portret bohaterki pobocznych obrazów, m.in. wize-
runku mężczyzny, z którym osamotniona kobieta nawiąże romans, ale 
też świeżego mięsa, będącego zresztą stale powracającym w omawianej 
powieści motywem, mającym zapewne obnażyć bezwzględną pierwot-
ność zachowań tekstowych postaci. Trwanie w nieustającej grze pozo-
rów motywowane potrzebą ciągłego wystawienia na cudze spojrzenia 
to w istocie rozpaczliwa próba ukrycia kompleksów i zrekompensowa-
nia braków. W rezultacie cielesność, która podlega ciągłemu nadzorowi 
i „tresurze”, przeistacza się w niespokojne, znerwicowane ciało ciągłej 
niepewności49�

Aspekt afektywny: kobieta jako obcy

Dostrzeżony już przez Baudelaire’a ambiwalentny status kobiet, które 
samodzielnie eksplorują przestrzenie miejskie, stał się u progu XX wieku 
nagminnym problemem dla emancypantek, niejednokrotnie zmuszonych 
odpierać niedwuznaczne próby nawiązania kontaktu. Co charaktery-
styczne, kobiety uważane w patriarchalnej wspólnocie za „strażniczki 
domowego ogniska”, będące czyimiś córkami, siostrami, żonami czy mat-
kami, pojawiając się samotnie w obszarze miejskim, momentalnie zyski-
wały status „niemoralnych” i traktowane były z całą bezwzględnością. 
Ich inność objawiała się w odwadze, sprawczości, potrzebie udowod-
nienia własnej suwerenności, co w zasadniczy sposób negowało dotych-
czasowy, stereotypowy obraz kobiety. Druzgocąca była zapewne także 
świadomość, że owa odmienność wynika wprost ze struktury społecznej, 
to znaczy jest zrodzona we własnych domach i rodzinach itd. Zjawiska, 
które dotąd kojarzone były ze swojskością, nagle okazały się radykalnie 
obce, trudne do zrozumienia i oswojenia. Skrajna obcość wynikała z sil-
nego zakwestionowania bliskości, choć w tym wypadku uzasadnione jest 

49 Por. Z. Bauman, Ponowoczesne przygody ciała…, s. 67–109.
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raczej mówienie nie tyle o obcości, co raczej abjektualności50. Mężczyź-
ni, początkowo piętnując nowoczesne kobiety, kwestionowali ich prawo 
do pełnego człowieczeństwa, ale też dawali wyraz obawie przed utratą 
autorytetu oraz własnej bezradności wobec rozwoju zdarzeń. Gest zrów-
nania kobiet z jednostkami funkcjonującymi na obrzeżach wspólnoty, 
to jest prostytutkami, nędzarzami, włóczęgami itd., świadczy w istocie 
o „eksterytorializacji” emancypantek, zepchnięciu ich na peryferia, skaza-
niu na konsekwencje społecznie legitymizowanej nierówności51. Kobieca 
obecność – dotąd ignorowana czy niedoceniana – od tego momentu stała 
się także niepokojącym problemem. Tak emocjonalne podejście mężczyzn 
mogłoby z tej perspektywy zostać uznane za afektywne wyparcie, odrzu-
cenie przyczyny niepokoju. Postaci kobiece samodzielnie przemierzają-
ce miejskie terytoria wydawały się bowiem zagrażającymi tożsamości 
„hybrydami”, wcieleniami dwuznaczności, co prawda bliskimi fizycznie, 
lecz odległymi światopoglądowo52. Tym samym reprezentowały typ ob-
cości, zyskiwały status „potencjalnego wędrowca”, którego pozycja jako 
członka grupy − jak zauważał Simmel − stale obejmuje moment wyklu-
czenia53. Zatem, gdy kobiety okazywały się „naznaczone” symptomem 
nowoczesności, nadawano im status społecznych „odrzutów”, gdyż jako 
takie przedstawiały potencjalnie mniejsze zagrożenie dla ustabilizowa-
nego porządku rzeczy.

Staje się jasne, że emancypacja kobiet, wraz ze wszystkimi jej konse-
kwencjami, okazała się impulsem w zasadniczy sposób przemianowują-
cym nowoczesne realia. Ów bodziec determinował zachowania, kształ-
tował mentalność i światopogląd, zmieniał stosunek zarówno do sfery 
publicznej, jak i prywatnej, decydował o artystycznych wyborach, ale też 
– przynajmniej pośrednio – wpływał na wygląd modernizującego się mia-
sta. W konsekwencji splot czynników – zwłaszcza międzyludzkich relacji 
zawiązujących się na konkretnym, miejskim gruncie – zadecydował osta-
tecznie o specyfice nowoczesności rozumianej jako epoka szczególnych 
napięć, pęknięć, rozdarć i ciągłego oscylowania między ambiwalencjami54� 

50 Por. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007, zwłaszcza 
rozdział Ujęcie wstrętu, s. 7–33 oraz fragmenty rozdziału Te samice potrafią nam zniszczyć 
całą wieczność, s. 145–159.

51 Por. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 58–74.
52 Por. D. Morley, dz. cyt., s. 164.
53 G. Simmel, Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975, s. 504–512; zob. też B. Wal-

denfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2002, 
s. 11–53.

54 Por. R. Nycz, O nowoczesności jako doświadczeniu, [w:] Nowoczesność…, s. 7–17; A. Zei-
dler-Janiszewska, Progi doświadczenia (w) nowoczesności, [w:] Nowoczesność…, s. 21–39; 
A. Bielik-Robson, Życie i cała reszta: Marshalla Bermana marksizm romantyczny, [wstęp w:] 
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Wydaje się, że niepowtarzalny charakter ówczesnej codzienności, ale też 
sztuki, kultury i obyczajowości – ze wszystkimi ich wyróżnikami (między 
innymi balansowaniem między fasadowością form, dostojeństwem i po-
wagą dążeń a przyziemnym doświadczeniem najzwyklejszych, lecz nader 
złożonych, chaotycznych i wymykających się opisowi zjawisk) zdetermi-
nowany został właśnie przez mikronapięcia zachodzące między trzema 
bohaterami tego omówienia – kobietą, mężczyzną i miastem55�

M. Berman, dz. cyt., s. V–XXXV; D. Wolska, Doświadczenie – ponownie rzeczywista kwestia 
humanistyki, [w:] Nowoczesność…, dz. cyt. s. 41–55; F. Franczak, Poszukiwanie realności, 
Kraków 2007, s. 12–23.

55 Por. analogiczny sposób rozumienia relacji zachodzących między mikro- a ma-
krowymiarami w teorii społecznej: C.W. Mills, The Sociological Imagination, London 1959; 
E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.
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Od Moll Flanders do Małej Dorrit. 
Źródła powieści dziennikarskiej  
– pomiędzy sensacyjnością bruku  
a troską o reformę społeczną

Upowszechnienie się studiów kulturowych (cultural studies) i zwrot 
przestrzenny (topograficzny) w humanistyce1 odkryły na nowo przed 
badaczami literatury problematykę urbanistyczną. Oczywiście związ-
ki literackiego tematyzowania miejskiego doświadczenia z rozwojem 
powieści zostały już dawno rozpoznane (Gyórgy Lukács i „epopeja 
mieszczańska”)2 i ujęte w perspektywie historycznej. Analizy powieści 
realistycznych i naturalistycznych przynoszą refleksję na temat mia-
sta przemysłowego jako pola walki klas, zmagań jednostki ze społe-
czeństwem i środowiska determinującego człowieka. W kontekście po-
wieści modernistycznej wprowadza się zagadnienie interioryzowania 
miasta i językowej artykulacji miejskiego doświadczenia (heteroglosja 

1 Zob. zwłaszcza Ch. Baker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005 
(rozdział Przestrzeń kulturowa i miasto jako miejsce, s. 401–432). O spatial turn zob. przede 
wszystkim teksty Elżbiety Rybickiej – E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu 
we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne 
pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 471–490; taż, Od poetyki 
przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 
2008, nr 4, s. 21–38 (przedruk w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpre-
tacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 311–343). Zob. także A. Woldan, Spatial turn 
w literaturoznawstwie – perspektywy polonistyczne: poetyka miasta, [w:] Polonistyka bez granic, 
t. 1: Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków 2010, 
s. 29–40.

2 „Jeśli przyjrzeć się historii powieści XIX i XX wieku, okaże się, że często najwybitniej-
sze dokonania literackie w tym gatunku są swoistymi opisami miast, przy czym miasta 
te nie odgrywają roli „tła” akcji powieściowej, lecz występują jako pierwszoplanowi bo-
haterowie” – B. Żyłko, Wstęp tłumacza. Miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury, [w:] 
W. Toporow, Miasto i mit, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2000, s. 26.



Izabella Adamczewska 192

odzwierciedlana w takich technikach jak symultanizm czy kolaż lite-
racki)3. Powieść najnowsza przynosi wizerunki miast ponowoczesnych, 
post-polis4, w których mapa i plan zastąpione zostały palimpsestem, 
a doświadczenie metropolii sprowadza się do rozpoznawania śladów. 
Do tych rozpoznań dodać należy współczesne reinterpretacje w duchu 
postzależnościowym (gender, ekokrytyka, postkolonializm)5. Literacka 
problematyka miejska – a także zagadnienie powieściowych konwen-
cji realistycznych, dokumentacji społecznej i fascynacji życiem ulicy 
– nie została jednak powiązana przez polskich badaczy z wpływami 
dziennikarstwa na literaturę piękną6. Niesłusznie – dziennikarze byli 
przecież szlifibrukami – czy, jak sam siebie nazwał Dickens: „komiwo-
jażerami bez towaru”7– przyglądającymi się ulicom i zaułkom, a także 
docierającymi zawodowo do miejsc nie wszystkim dostępnych (jak sala 

3 Por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej 
literaturze polskiej, Kraków 2003. 

4 Por. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
5 Interesującym tematem jest też zagadnienie obecności literatury w przestrzeni miejskiej 

(zob. M. Lachman, Literatura (w) miejskiej przestrzeni. Rekonesans, „Zagadnienia Rodzajów 
Literackich” 2012, z. 2, s. 97–125). 

6 O popularności tej tematyki za granicą świadczy spora ilość publikacji, głównie an-
glojęzycznych (zwłaszcza D. Underwood, Journalism and the Novel� Truth and Fiction, 
1700–2000, Cambridge University Press, New York 2008, czy The Journalistic Imagi-
nation. Literary Journalists from Defoe to Capote and Carter, red. R. Keeble, S. Wheeler, 
 Routledge, New York 2007). Powodów wzrastającego zainteresowania relacjami po-
między literaturą piękną a dziennikarstwem badacze dopatrują się głównie w roz-
myciu granicy między faktem a fikcją (w odniesieniu do dziennikarsko-literackich 
hybryd używa się określenia journalit, creative nonfiction, literary nonfiction, nonfictional 
novel, art-journalism czy transfikcja). Znaczenia nabrało określenie „kreatywne dzien-
nikarstwo” w odniesieniu do inkrustowania tekstów prasowych wytworami fantazji 
i nadużywania czytelniczego zaufania wynikającego z zawiązanego paktu faktogra-
ficznego (określenie Zbigniewa Bauera). Głośnymi aferami związanymi z nieetycz-
nością dziennikarzy były na początku XXI w. sprawy Jacka Kelleya z „USA Today” 
i  Jasona Blaira z „New York Timesa” – obaj zostali zwolnieni z redakcji za fabrykowa-
nie newsów i włączanie fikcji w obręb relacji prasowej; w Polsce głośny był spór wokół 
książki Artura Domosławskiego Kapuściński non-fiction z 2010 r., odbrązawiającej syl-
wetkę reportażysty i pokazującej, jak manipulował on faktami. Nie bez znaczenia jest 
nauka dziennikarstwa na studiach w powiązaniu z technikami literackimi, co często 
postuluje się w obawie przed niskim poziomem współczesnych tekstów dziennikar-
skich – stąd w Polsce np. podręcznik akademicki Dziennikarstwo a literatura w XX 
i XXI wieku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Warszawa 2011 i jego 
kontynuacja – Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. K. Wolny-Zmorzyński, 
W. Furman, J. Snopek, Warszawa 2011.

7 W oryginale: The Uncommercial Traveller (tytuł zbioru szkiców publikowanych przez Dic-
kensa na łamach „All The Year Round”); w Polsce wybór – pod tytułem Przedstawiciel 
niehandlowy – opublikowano w: K. Dickens, Szkice Boza i Przedstawiciel niehandlowy, tłum. 
Z. Sroczyńska, Czytelnik, Warszawa 1955.
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parlamentarna, sąd czy więzienie). Już w XVIII w. powieść stanowiła 
„uzupełnienie pracy dziennikarzy i publicystów, odkrywając przed czy-
telnikiem wszystkie sekrety miasta”8� 

Powieść dziennikarska

Powieść dziennikarska – ang. journalistic novel (nonfictional novel), 
fr. le roman journalistique (journalisme narrative, roman documentaire) – to spo-
łeczno-dokumentalna odmiana powieści o walorze aktualnościowym (stąd 
częste opatrywanie jej podtytułem „powieść współczesna”), a nierzadko 
również funkcji interwencyjnej (według definicji Jana Kolbuszewskiego: 
„szybko, acz powierzchownie reagująca na wydarzenia współczesne i da-
jąca jasną, cóż z tego, że oczywiście uproszczoną ich wykładnię”9). Jest 
przetworzeniem dokumentu (dziennikarskiego konkretu, newsa) w po-
wieść – literackim opracowaniem faktów, których selekcja i hierarchizacja 
ustalana bywa na podstawie wyników reporterskiego researchu (zbierania 
informacji w terenie – kompletowania i weryfikowania danych, rekonstru-
owania porządku zdarzeń). Mianem powieści dziennikarskich określa się 
również – niejako à rebours – reportaże skażone elementem kreacji. W takim 
rozumieniu powieść dziennikarska to zarówno „powieść faktu”, jak i „re-
portaż literacki” („powieść-reportaż”, „reportaż powieściowy”, „mozaika 
faktograficzna”), odmiana „literackiego dziennikarstwa” (literary journa-
lism) charakteryzującego się stosowaniem w przekazach niefikcjonalnych 
technik literackich (np. strumienia świadomości) czy elastycznym podej-
ściem do prawdy (nonfictional novel)10� 

Związki literatury i dziennikarstwa rozpoczynają się w XVIII w. 
w Anglii11, na Grub Street – londyńskiej ulicy, która teraz nosi imię Mil-
tona. Położona w dzielnicy Cripplegate, o najwyższym wskaźniku śmier-
telności (podczas plagi w 1665 roku zmarło tu w ciągu trzech miesięcy 6 
tysięcy mieszkańców!, o czym wspomina Defoe w Dzienniku roku zarazy), 
kojarzona była – słusznie – z biedą i przestępczością. Ceny były tu ni-

8 I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, tłum. A. Kreczmar, 
Warszawa 1973, s. 212.

9 J. Kolbuszewski, Powieść dziennikarska, [w:] Słownik literatury popularniej, red. T. Żabski,  
Wrocław 2006, s. 450–452.

10 Więcej zob. I. Adamczewska, Powieść dziennikarska, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 
2012, z. 1, s. 231–243.

11 W Anglii dlatego, że najwcześniej zniesiono tu cenzurę (wolność prasy ogłoszona została 
przez Izbę Gmin w 1695 roku). Dla porównania – we Francji do Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej obowiązywała cenzura królewska. Zob. W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, 
red. S. Dziki, Kraków 2005.
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skie, a warunki życia kiepskie. Jak podaje Bob Clarke, w 1630 roku użyto 
nazwy tej ulicy po raz pierwszy w sensie nie geograficznym, lecz wska-
zującym na hack writers – najemnych pisarzy, produkujących pamflety 
polityczne, teksty dziennikarskie i inne ulotne publikacje w celach za-
robkowych12. Żyli, jak przystało na mieszkańców Grub Street. Samu-
el Boyse, poeta i tłumacz, który pisywał dla „Gentleman’s Magazine”, 
prawdopodobnie został przejechany przez dorożkę, kiedy leżał pijany 
na ulicy. Parweniusze nie cieszyli się sympatią elitarnych literatów, któ-
rzy piętnowali pisarski leseferyzm. Samuel Johnson następująco opisywał 
ówczesnego dziennikarza w „Payne’s Universal Chronicle”: „człowiek 
bez właściwości, który pisze w domu kłamstwa dla własnej korzyści. Nie 
potrzeba do tego ani geniuszu, ani wiedzy, ani krzepy. Ale brak wstydu 
i pogarda dla prawdy są absolutnie konieczne”13�

Hack writers byli często więzieni w Anglii za długi. Chociaż było 
to możliwe od czasów Edwarda I, jak podaje Nigel Cross, jedynym zna-
nym pisarzem w XVII w., którego spotkał taki los, był Thomas Dekker. 
W czasach Daniela Defoe więzienie za długi stało się ryzykiem zawodo-
wym najemnych pisarzy. Richard Savage, który w 1743 roku zakończył 
życie w więzieniu dla dłużników Bristol Newgate za niezapłacony ra-
chunek w kawiarni wynoszący 8 funtów – zdaniem Nigela Crossa bar-
dziej z powodu rozrzutności niż braku literackiego sukcesu – stał się 
dla innych synonimem udręczonego twórcy14. Samuel Johnson poświęcił 
mu beletryzowaną biografię An Account of the Life of Mr Richard Savage, 
Son of Earl Rivers (1744), rozpoczynając trwające ponad wiek literackie 
doniesienia na temat więźniów za długi, których kulminacją były powie-
ści Dickensa. Henry Fielding, sędzia na Bow Street, osadził sporą część 

12 B. Clarke, From Grub Street to Fleet Street. An Illustrated History of English Newspapers 
to 1899, Ashgate 2004, s. 5. Samuel Johnson podaje w swoim słowniku z 1755 r. następu-
jącą definicję: „Początkowo nazwa ulicy nieopodal Moorfields w Londynie, zamieszka-
na w większości przez autorów krótkich historii, słowników i poezji ulotnej, stąd każ-
dą mierną produkcję nazywa się grubstreet” – S. Johnson, A Dictionary of the English 
 Language, London 1805, t. 2 (korzystałam z wersji cyfrowej, zdigitalizowanej w ramach 
projektu Google Books i dostępnej online: 
http://books.google.pl/books?id=6aARAAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepa-
ge&q&f=false).
Hack writers – z ang. hackney (koń do wynajęcia, a później prostytutka). Pisarstwo uważane 
było wówczas za zajęcie dla geniuszy, ewentualnie hobby wykształconych mężczyzn i ko-
biet – wszystkich innych nazywano właśnie „literaty hacks” (albo pisarzynami – scribbles, 
dunces) – za: N. Cross, The Common Writer. Life in nineteenth-century Grub Street, Cambridge 
University Press, 1988, s. 90. W Duncjadzie (1742 r.) skarykaturował ich Alexander Pope. 

13 S. Johnson, Idler, „Payne’s Universal Chronicle”, 11 listopada 1758. Cyt. za: B. Clarke, 
dz. cyt., s. 9.

14 N. Cross, dz. cyt., s. 39.
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akcji Amelii (1751) w części Newgate dla dłużników i w tzw. sponging 
houses (hotelach, w których dłużnicy przebywali przed wtrąceniem ich 
do więzienia; mieli czas na porozumienie się ze swoimi wierzycielami). 
Epizod więzienny z powieści Roderick Random Tobiasa Smolletta zrobił 
ogromne wrażenie na młodym Charlesie Dickensie; ślady tej lektury za-
chowały się w Davidzie Copperfieldzie. Bankrutem został w 1692 r. Daniel 
Defoe; do końca życia nie pozbył się długów. Na twórczość Dickensa 
wpłynęły natomiast koleje życia rodzinnego – jego ojciec został osadzony 
w Mashalsea, a autor Małej Dorrit w młodości zmuszony był do pracy 
w fabryce pasty do butów (Warren’s Blacking Warehouse). Choć Dicken-
sowi udało się zrobić karierę „od pucybuta do milionera”, nie zapomniał 
o traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa. Zaangażował się 
w pomoc innym pisarzom – działał w Royal Literary Fund. Z dokumen-
tów tej dobroczynnej fundacji pomagającej chudym literatom wynika, 
że pomiędzy 1800 a 1838 rokiem ponad stu pisarzy prosiło o pieniądze 
właśnie na zapłacenie długów15� 

Defoe i Dickens – dziennikarze i literaci

W okolicy Grub Street mieszkał i umarł Daniel Defoe – urodził się 
na rogu Fore Street, a zmarł na Ropemakers Alley. Pracował m.in. jako 
hack writer16. „Był naszym pierwszym wybitnym pisarzem, ponieważ był 
pierwszym świetnym dziennikarzem” – napisał o nim Anthony Burgess17� 
Zdaniem Jasona Solingera, Defoe wypracował literacką zasadę prawdo-
podobieństwa, pisząc w latach 1704–1713 dla ukazującej się trzy razy 
w tygodniu gazety „Review”18. Jak zauważył Ian Watt, poznał wówczas 
również tajniki pisania w sposób zrozumiały dla szerokiego kręgu od-
biorców: „Dziennikarstwu zawdzięcza Defoe (…) fakt, że jego powieści 
łatwo się czyta”19. Maximillian E. Novak zwraca natomiast uwagę na to, 

15 Royal Literary Fund założono w Anglii w 1790 r. Dickens dołączył do tej organizacji do-
broczynnej w 1839 r. Historie, z którymi się stykał, dostarczały mu inspiracji do powieści 
(za: N. Cross, dz. cyt., s. 41).

16 Defoe – jako wzorcowy biznesmen swoich czasów – miał wiele mniej lub bardziej uda-
nych pomysłów na zarobek: ubezpieczał statki, kupił farmę cywet, a nawet był tajnym 
agentem rządowym – zob. M.E. Novak, Daniel Defoe. Master of Fictions, Oxford University 
Press, New York 2001.

17 A. Burgess, Introduction, [w:] D. Defoe, A Journal of the Plague Year, red. A. Burgess, Har-
mondsworth, Penguin, 1966, s. 7.

18 J. Solinger, Eighteenth-Century Journalism, [w:] The Oxford Encyclopedia of British Literature, 
ed. D.S. Kastan, Oxford University Press 2006, t. 1, s. 239–242.

19 I. Watt, dz. cyt., s. 120.
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że publikowanie w prasie dwóch konkurencyjnych ugrupowań politycz-
nych – wigów i torysów – pomogło autorowi przyjmować różne punkty 
widzenia20. Opublikowany w 1704 r. The Storm uważa się za pierwszą 
angielską książkę dziennikarską. Żeby napisać dokumentarną powieść 
o katastrofie naturalnej, która zebrała do 15 tys. ofiar, Defoe przeprowa-
dził dziennikarski research – zamieścił w prasie apel do świadków zda-
rzeń z prośbą o kontakt. A True Relation of the Apparition of One Mrs. Veal 
z 1706 r. była zapisem wywiadu przeprowadzonego z panią Bargrave, 
której ukazał się duch. Tworząc opublikowany w 1722 r. Dziennik roku za-
razy (Journal of a Plague Year) – fabularyzowany raport na temat epidemii 
dżumy, która zdziesiątkowała ludność Londynu w 1665 r. – Defoe oparł 
się na źródłach (m.in. wykorzystując Bills of Mortality – tzw. „rubry-
ki śmiertelności”), uzupełniając beznamiętne chronologiczne sprawoz-
danie o tabele zestawiające rosnące liczby ofiar. Również fabułę swojej 
najbardziej znanej powieści – The Life and Strange Surprising Adventures 
of Robinson Crusoe of York, Mariner (1719 r.) oparł Defoe na prawdziwej hi-
storii Alexandra Selkirka, przedstawionej w książce Woodesa Rogersa 
A Cruising Voyage Round the World (1712)21. Badacze są zgodni, że intuicją 
w doborze tematów Defoe wyprzedził epokę. Cechowało go „fenome-
nalne tempo pracy, zmysł wypatrzenia tematów »biorących« z każdej 
dziedziny, zwłaszcza takich, jak historie z duchami, odkrycia naukowe, 
pikanteria obyczajowa, egzotyczne podróże. Kojarzymy to wszystko 
z amerykańskimi redakcjami XX w.”22�

Defoe pisał w okresie, w którym rozróżnienie na pisarstwo beletrystycz-
ne i użytkowe jeszcze się nie dokonało – literaturą była i rodząca się powieść, 
i proza historyczna czy dziennikarska, a biografie, humoreski, poradnic-
two i doniesienia podróżnicze występowały w symbiozie. Za jego czasów 
„dziennikarskość” oznaczała hołdowanie zasadzie prawdopodobieństwa, 
co pozwalało później, z perspektywy historycznej, odróżnić kształtującą się 
powieść od fabularnie zawiłego erotyczno-awanturniczego romansu. Zda-
niem Douga Underwooda, osiemnastowieczna publiczność literacka była 
znudzona romansami i spragniona aktualności, dzięki czemu Defoe, Fielding 
i Smollett zyskiwali, promując się jako „realiści” – eksploatując w prozie roz-
poznawalne typy ludzkie, autentyczne wydarzenia i prawdziwe miejsca23� 

20 M.E. Novak, dz. cyt., s. 513.
21 Na przełomie XVIII i XIX wieku utrwaliło się przekonanie, że Defoe ukradł rękopis Sel-

kirka pod pozorem poprawienia go i oddania do druku (ten wątek żerowania Daniela 
Defoe na cudzej historii eksploatuje współcześnie J. M. Coetzee w powieści Foe). Defoe 
mógł znać historię z artykułu Richarda Steele’a opublikowanego w „The Englishman” 
w grudniu 1713 roku. 

22 P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 1986, s. 280.
23 D. Underwood, dz. cyt., s. 46.
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Fabuła Moll Flanders zdradza inspirację pikareską. To historia kobiety „uro-
dzonej w więzieniu Newgate, która w ciągu lat sześćdziesięciu (nie licząc 
dzieciństwa), zmienne przechodziła koleje losu. Przez lat dwanaście była 
ladacznicą, pięciokroć wychodziła za mąż (w tym za własnego brata), przez 
dwanaście lat była złodziejką, po czym, zesłana, przez osiem lat przebywała 
w Wirginii, w końcu zaś wzbogaciła się, żyła uczciwie i umarła żałując za 
grzechy”24� W Narodzinach powieści Ian Watt zwraca jednak uwagę na istot-
ną różnicę, związaną z rozwojem indywidualizmu i dowartościowaniem 
doświadczenia osobistego. Bohater romansu łotrzykowskiego nie był in-
dywidualnością, lecz wytworem konwencji literackiej służącej wywołaniu 
efektów komicznych lub satyrycznych. „Tymczasem Defoe przedstawia la-
dacznice, piratów, rozbójników, rabusiów i awanturników jako zwykłych 
ludzi, są oni normalnym wytworem własnego środowiska”25. Obmyślając 
historię swojej bohaterki, Defoe zainspirował się losami legendy londyń-
skiego półświatka z XVIII w. – Mary Frith, zwanej Moll Cutpurse (Molly 
Kieszonkowiec), aresztowanej i deportowanej do Ameryki (pojawia się ona 
zresztą w Moll Flanders, w polskim tłumaczeniu nazwana została Mańka 
Rzezimieszek). Kiedy Defoe pisywał do „Applebee’s Journal”26 reportaże 
z więzienia Newgate (np. o zbrodniach i egzekucji Jacka Shepparda), nazy-
wano go drukarzem „ichmościów panów zbrodniarzy”27� 

Za czasów Dickensa dokonały się komercjalizacja i umasowienie dzien-
nikarstwa; prasa newsowa to produkt XIX-wieczny28. Wcześniej w gazetach 
dominowały komentarz polityczny i doniesienia parlamentarne29. Wyjąt-
kiem była ukazująca się raz w tygodniu tzw. „prasa dla ubogich”, eks-
ploatująca tematykę przypisaną dziś do tabloidów (śledztwa, morderstwa 
itp.), której rozwój zahamowało wprowadzenie w 1712 r. ustawy o opłatach 
stemplowych dla gazet (Newspaper Stamp Duties Act), czyli podatku po-

24 D. Defoe, Fortunne i niefortunne przypadki sławetnej Moll Flanders, tłum. K. Tarnowska, 
Warszawa 1984, s. 3.

25 I. Watt, dz. cyt., s. 109.
26 Niektórzy badacze poddają to w wątpliwość.
27 J. Kott, Narodziny powieści, albo o Danielu Defoe, [w:] tenże, Pisma wybrane, t. 1: Wokół li-

teratury, Warszawa 1991, s. 86. William Minto sugeruje, że Defoe antycypował zawód 
korespondenta specjalnego (The Life of Daniel Defoe, Bexley Publications, 2006, s. 113); 
podkreśla się zarazem, że częściowo były to zmyślenia – np. list, który Sheppard napi-
sał do „Applebee’s Journal”, mógł być sprokurowany. Defoe sam siedział w więzieniu 
za pam flet Najkrótsza droga skończenia z dysydentami – za K. Koranyi, Powszechna historia 
państwa i prawa, t. IV, Warszawa 1967, s. 121. 

28 L. Brown, Victiorian News and Newspapers, Clarendon Press, Oxford 1985.
29 Nielegalne – obowiązywał zakaz relacjonowania obrad parlamentu. Wolert podaje, 

że jako pierwszy zaczął podawać krótkie teksty „Boyer’s Register”. Dziennikarze do-
stawali się do parlamentu podstępem, więc pod tekstem pisano np., że sprawozdanie 
dotyczy państwa liliputów (W. Wolert, dz. cyt., s. 135–136).
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litycznego30. Przełomowe były lata 30. XIX w. – wpływy z reklam unieza-
leżniły tytuły od kontroli politycznej i subsydiów ministerialnych. Gazety 
partyjne, które satyrycznie przedstawił Dickens w Klubie Pickwicka, zaczęły 
ustępować miejsca prasie komercyjnej31�

Dickens rozpoczął swoją przygodę z dziennikarstwem jako sprawoz-
dawca parlamentarny i sądowy32 – z „The Mirror of Parliament” zaczął 
współpracować w 1831 roku. Rok później zatrudniła go redakcja „True 
Sun”, a w 1843 roku – „Morning Chronicle”. Pierwszy tekst literacki 
– A Dinner at Poplar Walk – opublikował w „Monthly Magazine” w grudniu 
1833 r. Został on później włączony do kolekcji szkiców fizjologicznych Ske-
tches by Boz (Szkice Boza – połączenie tekstów dziennikarskich z obrazkami 
z życia codziennego Londynu, zwłaszcza dolnych warstw społecznych, 
publikowane były w dziennikach i innych periodykach pomiędzy 1833 
a 1836 rokiem, a Stanisław Helsztyński nazwał je „notatnikiem wielkiego 
pisarza”33). W 1850 roku Dickens zaczął wydawać swój własny tygodnik, 
„Household Words”, w którym publikowali m.in.  Wilkie Collins, Eliza-
beth Barrett Browning i Elisabeth Gaskell. W 1859 roku rozpoczął nowe 
przedsięwzięcie wydawnicze – tygodnik „All The Year Round” (to tu pi-
sywał szkice pod tytułem Komiwojażer bez towaru – Uncommercial Travel-
ler – nasycone detalem obrazki z londyńskich ulic). Przez czterdzieści lat 
pracy dziennikarskiej napisał ok. 350 tekstów prasowych – doniesień, 
szkiców, wspomnień, recenzji, artykułów wstępnych – na aktualne tema-
ty, takie jak np. reforma więziennictwa. Wpływ kariery dziennikarskiej 
na działalność literacką to – podobnie jak w przypadku Daniela  Defoe 

30 Wolert zwraca uwagę na to, że wprowadzenie podatku było wynikiem wpływu ów-
czesnych gazet na opinię publiczną; opłaty stemplowej chciała nie królowa Anna, lecz 
parlament, zaniepokojony oddźwiękiem polemik prasowych (W. Wolert, dz. cyt., s. 134). 
Jak objaśnia Stuart Allen: „Ówczesne rządy obawiały się radykalnego dziennikarstwa, 
które stanowiło zagrożenie dla panujących stosunków władzy i przywilejów” (S. Allen, 
Kultura newsów, tłum. A. Sokołowska, Kraków 2004, s. 14).

31 M. Rubery, The Novelty of Newspapers.Victorian Fiction after the Invention of News, Oxford 
University Press, 2009, s. 5.

32 Sztuki stenogramowania uczył się z podręcznika Thomasa Gurneya (Brachygraphy or an 
easy and compedious short hand). Ślady tego doświadczenia zawarł w Dawidzie Copperfieldzie� 
„Słyszałem, że wielu znakomitych ludzi zaczynało karierę od pisania sprawozdań z po-
siedzeń Parlamentu […]” – donosi narrator w rozdziale XXXVIII powieści. „Nabyłem za 
cenę sześciu pensów praktyczną metodę stenografii i zatopiłem się w badaniu jej tajemnic 
[…]. Udało mi się wreszcie przeniknąć tajniki stenografii i podwoić moje dochody. Wy-
robiłem sobie nawet pewne imię w tej gałęzi i uczęszczałem stale do Parlamentu w celu 
zasilania »Porannego Dziennika«” (K. Dickens, Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski 
Dawida Copperfielda juniora, rodem z Blunderstone (których nigdy ogłaszać drukiem nie zamie-
rzał), tłum. W. Zyndram-Kościałkowska, Warszawa 1974, t. 2, s. 93 i 113).

33 S. Helsztyński, Przedmowa, [w:] K. Dickens, Szkice Boza i przedstawiciel niehandlowy, 
dz. cyt., s. 12.
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– wykorzystywanie faktu (np. historię Oliwera Twista zaczerpnął rzeko-
mo z doświadczeń Roberta Blincoe’a, osieroconego dziecka pracującego 
w bawełnianym młynie, którego wspomnienia opublikowano w 1828 r. 
w radykalnym dzienniku „The Lion”) czy dążenie do iluzji prawdopo-
dobieństwa34. A przede wszystkim – nawyk prowadzenia researchu, czyli 
obserwacji w terenie. Poznawanie najdalszych zakątków Londynu zaczął 
jako dziecko; jak opisuje Irena Dobrzycka: „Coraz dalej i dalej zapusz-
czał się w nieznane zaułki i ulice, oglądał place. Obserwował sklepy i lu-
dzi, wchłaniał zapachy uliczek, uczył się londyńskiej gwary, dowcipu 
i sprytu londyńczyków. Pociągały go i przerażały jednocześnie dzielnice 
świata przestępczego […]. Owe wędrówki dały początek jego wyjątkowej 
znajomości stolicy”35. John Hollingshead, dziennikarz pracujący później 
z Dickensem w „Household Words” i „All the Year Round”, wspominał: 
„Jego spacery zawsze służyły obserwacji Londynu. Jego mózg przypo-
minał obiektyw fotograficzny, nabity migawkami. Ulice i ludzie, domy 
i drogi, dorożki, ruch uliczny, osobnicy w sklepach i na chodnikach, cały 
kalejdoskop życia w metropolii”36. Bycie „komiwojażerem bez towaru” 
z upodobania i na potrzeby działalności dziennikarskiej wpłynęło na wy-
jątkową w prozie Dickensa troskę o precyzję dekoracji (choć oczywiście to, 
co Józef Bachórz nazwał „nawykiem myślenia kategoriami mapy”37, jest 
charakterystyczne w ogóle dla powieści realistycznej). 

Londyn – miasto interesów i przestępców

Richard Lehan rozpoczyna książkę o motywie miasta w literaturze 
(The City in Literature) wzmianką o symbolicznej śmierci średniowieczno-
-renesansowego Londynu. Miasto Szekspira i Chaucera odeszło w prze-
szłość 2 września 1666. Po wielkim pożarze Christopher Wren tworzy plan 

34 Dla przykładu – w przedmowie do Przygód Oliwera Twista Karol Dickens pisze: „Nie 
ma tu kłusowania po wrzosowiskach oblanych księżycową poświatą, nie ma wesołych 
biesiad w zacisznych jaskiniach, nie ma żadnych atrakcji stroju […]. […] celem niniejszej 
książki było przedstawienie nagiej prawdy [ …].” (K. Dickens, Przygody Oliwera Twista, 
tłum. A. Glinczanka, Warszawa 1957, s. 13).

35 I. Dobrzycka, Karol Dickens, Warszawa 1972, s. 11.
36 J. Hollingshead, According to My Lights, London: Chatto and Windus, 1900, s. 19. Cyt. za: 

D. Hawes, Charles Dickens, London 2007, s. 26.
37 J. Bachórz, Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego, War-

szawa 1979, s. 216. Bachórz przywołuje za Wilhelmem Kayserem określenie Raumroman 
– niem. powieść przestrzeni (za: W. Kayser, Powstanie i kryzys powieści nowoczesnej, tłum.
A. Lam, „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 1, s. 78), choć oczywiście powieści Dickensa 
nie mają takiego charakteru (bo akcja jest jednak ważniejsza).
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nowego miasta, w którym centralnym budynkiem nie miała już być katedra 
św. Pawła, lecz Giełda Królewska (Royal Exchange). Plan się nie powiódł, 
ale projekt Wrena mówi dużo o przemianie sposobu myślenia o mieście 
i przewartościowaniu priorytetów. To nowe miasto – kapitalistyczne mia-
sto interesów – sportretował Defoe, świadek przejścia od kultury agrarnej 
do miejskiej38 (urodził się w 1660 roku). Defoe opisuje Londyn w liście V 
z A Tour Thro’ the Whole Island of Great Britain (1724–27). Naliczył ponad 
5 tys. ulic, alej i placów, prawie 96 tys. domów, w których mieszka nieco 
ponad 651,5 tys. ludzi. Ekscytował się Londynem głównie jako światowym 
centrum handlu. I chociaż w Augusta Triumphans; or, the Way to Make London 
the Most Flourishing City in the Universe (1729) nawołuje do reform społecz-
nych (utworzenia instytucji opiekujących się dziećmi z nieprawego łoża 
oraz licencjonowanych domów dla chorych społecznie, zachęca do karania 
kryminalistów i sugeruje, że alkohol i hazard prowadzą do zepsucia), jego 
obraz Londynu – również w Moll Flanders – jest inny niż w prozie Dickensa. 
Owszem, Moll Flanders zauważa smutno, że „niewiasta osamotniona i po-
zbawiona przyjaciół jest niczym sakiewka pełna złota lub klejnotów, którą 
ktoś zgubił na gościńcu i która pada łupem pierwszego przechodnia”39 
– jednak Defoe nie oskarża o to miasta. Moll, jako żeński odpowiednik 
Robinsona Crusoe, sama mogła pokierować swoim losem (jako uosobienie 
– jak to ujął Ian Watt – indywidualizmu ekonomicznego), zabrakło jej tylko 
szczęścia. Wprawdzie ekonomiczne i społeczne okoliczności jej upadku 
są akcentowane, ale – co zauważają badacze – Defoe nie może ukryć sym-
patii dla przebiegłości i zapobiegliwości swojej bohaterki40. „Podczas gdy 
Defoe postrzegał miasto pozytywnie, jako oferujące nowy sposób życia 
nowej klasie społecznej, Dickens widział, jak materializm utwardza serca 
i umniejsza współczucie”41� 

Różnice widać również na poziomie opisu i operowania detalem. 
W historii Moll Flanders Londyn nakreślony jest oszczędnie. Pojawiają się 
wzmianki o więzieniu Newgate i sądzie karnym Old Bailey. Kiedy drugi 

38 W ten sposób odczytuje się oczywiście Robinsona Crusoe. 
39 D. Defoe, Fortunne i niefortunne przypadki sławetnej Moll Flanders…, s. 137–138.
40 Zob. np. B. Bałutowa, Spotkanie z Danielem Defoe, [w:] D. Defoe, Fortunne i niefortunne przy-

padki sławetnej Moll Flanders…, s. 5–14. O sporej tolerancji Daniela Defoe dla niemoralnych 
bohaterów wspomina również Doug Underwood (dz. cyt., s. 47).

41 R. Lehan, The City in Literature. An intellectual and Cultural History, University of Califor-
nia Press, London 1998, s. 4. Modelowym przykładem jest oczywiście Ebenezer Scrooge, 
który „twardą miał rękę […] i umiał wyciskać pot z ludzi! Chciwy, chytry, łapczywy stary 
grzesznik, dusił i ze skóry obdzierał swoje ofiary” (K. Dickens, Kolęda prozą, czyli opowieść 
wigilijna o duchu, tłum. K. Tarnowska, Warszawa 1987, s. 4), i w którym Margaret Atwood 
odnajduje sobowtóra Fausta (M. Atwood, Dług. Rozrachunek z ciemną stroną bogactwa, tłum. 
T. Macios, Kraków 2010, s. 101). 
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mąż głównej bohaterki bankrutuje i ucieka do Francji, ta przeprowadza się 
do Mennicy – tak nazywano miejsce w Southwark, w południowej części 
Londynu, które stało się azylem dla dłużników. Ważnym punktem jest 
Dom pod godłem Kołyski, z którego usług korzystały niezamężne ciężar-
ne. Wskazywane są też miejsca, w których Moll mieszkała (Hammersmith 
i St. John Street przy Clerkenwell). Bardziej drobiazgowe wyliczanie ulic 
i miejsc XVIII-wiecznego Londynu rozpoczyna się dopiero w momencie, 
w którym Moll staje się złodziejką, ale dbałość o topografię służy tylko na-
kreśleniu trasy, jaką podąża bohaterka. Miał rację Max Byrd, zauważając, 
że obraz Londynu w Moll Flanders jest „dwuwymiarowy. To abstrakcyjne 
otoczenie, bez kolorów i zapachów, okien i drzwi”42. A również miasto 
indywidualistyczne, a nie społeczne – nawet ustęp dotyczący Mennicy nie 
może się równać z plastycznymi obrazami Dickensa – na przykład zauł-
ka Tom-sam-jeden z Samotni (o którym jeszcze będzie mowa). Bardziej 
plastyczne opisy pojawiają się w Dzienniku roku zarazy – dlatego że boha-
ter Dziennika jest zbiorowy; pozostaje nim zarówno ludność Londynu, jak 
i samo miasto. Narrator przechadzający się po dotkniętej epidemią stolicy 
opowiada np.: „Kiedy przechodziłem przez Tokenhouse Yard w Lothbury, 
usłyszałem nagle, że ktoś gwałtownie otwiera okno nad samą moją głową, 
i jakaś kobieta krzyknęła trzy razy przeraźliwie, po czym zawołała: »Ach, 
śmierć, śmierć, śmierć!«, niemożliwym do naśladowania tonem, który prze-
jął mnie zgrozą i zmroził krew w żyłach”. Ale: „Na ulicy nie było widać 
żywej duszy, nie otworzyło się też ani jedno okno, ludzie przestali się już 
czymkolwiek interesować, nikt też nie mógł nikomu w niczym pomóc, 
toteż poszedłem nie zatrzymując się w stronę Bell Alley”43. 

Inny obraz Londynu przynosi proza Dickensa. Oczywiście historycz-
nie jest to już inne miejsce. W 1841 r., czyli w apogeum popularności Dic-
kensa, stolica miała blisko 2 miliony mieszkańców (a liczba ta w następ-
ne 30 lat się podwoiła)44. Dickens był bardzo skrupulatny w szkicowaniu 
stołecznej topografii. Niech za przykład posłuży Mała Dorrit – jej śladami 
można by przemierzyć dzisiejszy Londyn na fali popularności literackiej 
turystyki. A jednak w prozie Dickensa nie chodzi tylko o dokładne, fak-
tograficzne odtworzenie szczegółów topograficznych. W powieści poja-
wiają się sceny, w których ogląd miasta tworzony jest za pośrednictwem 
fokalizatora i uwewnętrzniony; kiedy Artur Clennam powraca do Lon-
dynu, ten jawi mu się jako melancholijne miasto: „Ulice, ulice, ulice – oko 
ludzkie nie oglądało nic prócz ulic, płuca ludzkie mogły oddychać tyl-

42 M. Byrd, London Transform’d: Images of the City in the Eighteenth Century, Yale University 
Press, New Haven 1978, s. 13.

43 D. Defoe, Dziennik roku zarazy, tłum. J. Dmochowska, Warszawa 1959, s. 103–104.
44 Za: D. Hawes, dz. cyt., s. 26.
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ko stęchłym powietrzem ulicznym. Nie podobna było znaleźć nic, co by 
zdołało rozproszyć smutek przytłaczający duszę lub odpędzić posępne 
myśli”45� Przede wszystkim jednak sceneria kreowana jest jako pejzaż 
społeczny. Ludzie upodabniają się do otoczenia, a otoczenie – do ludzi. 
I tak Dziedziniec Pod Skrwawionym Sercem „zamieszkiwali ludzie ubo-
dzy gnieżdżący się wśród szczątków jego dawnej wspaniałości na podo-
bieństwo Arabów, rozbijających swe namioty wśród kamieni, co spadły 
z piramid”46, a rezydencja państwa Merdle’ów opisana zostaje następu-
jąco: „Na podobieństwo wytwornych osób z wielkiego świata, dwa prze-
ciwległe szeregi domów przy Harley Street spoglądały na siebie okiem 
posępnym i nieżyczliwym. Rezydencje te i ich mieszkańcy byli zaiste pod 
tym względem tak do siebie podobni, że częstokroć można było widzieć 
przy obiedzie ludzi siedzących sztywno w cieniu własnej pychy po prze-
ciwległych stronach stołu i patrzących na drugą stronę równie tępo jak 
ich domy”47. Tego typu opisy pojawiają się również w innych powieściach 
Dickensa. Dla przykładu – prezentacja zaułka Tom-sam-jeden w Samotni: 
„ciemna, nędzna uliczka, omijana starannie przez przyzwoitych ludzi […]. 
[…] całe hordy nędzy roją się nocą w plugawych ruderach. Jak na osta-
tecznie upadłym człowieku w ruinie pojawia się pasożytujące robactwo, 
tak wśród tych zrujnowanych budynków zagnieździły się nędzne stwory 
ludzkie, które wpełzają i wypełzają przez szpary w ścianach i podłogach, 
pod zaciekającymi dachami zwijają się do snu, przychodzą i odchodzą 
niosąc ze sobą choroby zakaźne (…)”48�

Londyn Małej Dorrit jest dychotomiczny, podzielony na wschód i za-
chód. Część wschodnia, mroczna, to okolice Marshalsea, z Mostem Londyń-
skim49 i domem pani Clennam. W sercu uprzywilejowanego West Endu, 
przy Harley Street, Cavendish Square, mieszka pan Merdle. To przestrzeń 
komercji, finansjery, banków, sądów. Przeprowadzka Artura do Covent 
Garden sytuuje go pomiędzy – bo Clennam należy do klasy średniej. Dzięki 
temu, że narracja poprowadzona została z użyciem fokalizatora, miasto 
możemy oglądać oczyma Małej Dorrit. I tak Covent Garden „jest to dziel-
nica arystokratyczna, gdzie mieszczą się słynne kawiarnie […]; dzielnica 

45 K. Dickens, Mała Dorrit, tłum. W. Komornicka, t. 1, Warszawa 1958, s. 48.
46 Tamże s. 183.
47 Tamże, s. 328.
48 K. Dickens, Samotnia, tłum. T.J. Dehnel, Warszawa 1975, s. 273. Takie sposoby opisu 

staną się charakterystyczne dla powieści naturalistycznej, jako wyraz determinizmu 
środowiskowego. 

49 London Bridge – miejsce przechadzek Małej Dorrit – to miejsce symboliczne; Dickens 
zestawił stary most z kamienia z żelaznym Southwark Bridge (oddanym do użytku 
w 1821 roku) w powieści Nasze wspólne czasy; był to łącznik między dwoma światami 
(most średniowieczny i wiktoriański).
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bogaczy, gdzie w zimie w sklepach można kupić kwiaty po gwinei sztu-
ka, ananasy po gwinei funt […]; malownicza dzielnica, gdzie znajduje się 
wspaniały teatr […], do którego biedna Fanny ani stryj nie będą mieli do-
stępu”, ale też „dzielnica nędzy i rozpaczy, gdzie pod arkadami kryją się 
nieszczęśliwe, obdarte dzieci”. Słowem – „kraina romantyzmu, obfitości 
i nędzy, piękna i brzydoty, pięknych ogrodów prywatnych i odrażających 
rynsztoków ulicznych”50� 

Więzienie

Ważnym miejscem na mapie Londynu Daniela Defoe i Charlesa 
 Dickensa jest więzienie – instytucja, która przyczyniła się do wytworzenia 
angielskiej literatury dokumentalnej, a także dostarczyła materiałów i form 
podawczych autorom powieści51. „Jest w Londynie […], choć jesteśmy Na-
rodem Wolności, więcej publicznych i prywatnych więzień i domów od-
osobnienia niż w jakimkolwiek europejskim mieście, może tak dużo jak we 
wszystkich europejskich stolicach” – notuje Defoe w A Tour Thro’ the Whole 
Island52. Sprawozdania ze zbrodni, anatomie łajdactw, kryminalne biogra-
fie, mowy skazanych na śmierć i zapisy śledztw zyskują popularność pod 
koniec XVII w.53 Autor Moll Flanders zaczął w połowie 1720 r. współpracę 
z Johnem Applebee54, który był już wówczas licencjonowanym wydawcą 
Ordinary of Newgate’s Account. Sprawozdania ordynariusza z Newgate za-
wierały fragmenty z Biblii, biografie zbrodniarzy i zapisy ostatnich słów 
wypowiedzianych przed egzekucją (służyły publicznej legitymizacji syste-
mu penitencjarnego – od skazanych oczekiwano przyznania się do winy)55� 
„The Original Weekly Journal” Applebee’ego obfitował w sensacyjne histo-
rie o kryminalistach. Opublikowano w nim na przykład w 1720 r. list Moll 
King – sklepowej i kieszonkowej złodziejki, która została skazana na śmierć 
w 1718 r. za kradzież dwóch zegarków, ale zmniejszono jej karę do czter-

50 K. Dickens, Mała Dorrit, t. 1, s. 224.
51 W. Ostrowski, Kalendarz więzienia Newgate – prototyp angielskich pitavali, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Litteraria” 1994, z. 36, s. 87.
52 D. Defoe, A Tour Thro’ the Whole Island of Great Britain Divided into Circuits or Journeys, t. 2, 

London 1725, s. 154 (korzystałam ze zdigitalizowanego starodruku).
53 Za: H. Gladfelder, Criminality and Narrative in Eighteenth-Century England. Beyond the Law, 

The John Hopkins University Press, Baltimore 2001, s. 5. 
54 Takie informacje podaje dziewiętnastowieczny biograf pisarza William Lee. Poddano 

to w wątpliwość dopiero w 1997 r. P.N. Furbank i W.R. Owens opublikowali esej The 
Myth of Defoe as Applebee’s Man, w którym sugerują, że nie ma wystarczających dowodów 
na potwierdzenie tego faktu.

55 Opieram się głównie na www.oldbaileyonline.org [dostęp 5.01.2013].

http://www.oldbaileyonline.org
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nastu lat wygnania do Ameryki. Badacze dopatrują się w tym liście stylu 
Daniela Defoe, sugerując, że to on go napisał56; wskazują również na moż-
liwą inspirację losami Moll King w powieści Moll Flanders. Niefikcyjnym 
odpowiednikiem Moll mogła być również Mary Frith (Moll Cutpurse), le-
genda ówczesnego londyńskiego półświatka, cross-dresserka, bohaterka 
sztuki Roaring Girl Thomasa Middletona i Thomasa Dekkera (1611), autorka 
autobiografii. O Frith donoszono w kalendarzu Newgate.

Kalendarze te były prototypem angielskich odpowiedników francuskich 
pitawali57. Zaliczano je do gatunku criminal biography58, a ich popularność 
świadczyła o czytelniczej fascynacji życiem kryminalistów. Zainicjował je 
w latach 1698–1719 kapelan więzienia Newgate, a kontynuowali zachęceni 
zapotrzebowaniem na sensacyjne opowieści wydawcy59. Zawierały krótkie 
biogramy skazanych (niektóre ilustrowane rycinami), mniej lub bardziej dro-
biazgowe opisy wykroczeń, zapisy mów sądowych i ostatnich słów przed 
egzekucją. Odbiorcy kalendarzy ekscytowali się historiami morderstw, 
dezercji, oszustw, kradzieży i włamań, ale też np. przypadkiem Mary Ha-
milton, osadzonej za poślubienie osoby tej samej płci60. Taki właśnie zbiór 
biografii zbrodniarzy przynosi Oliwerowi Twistowi Fagin – żeby przeczytał 
o „straszliwych, krew w żyłach mrożących zbrodniach, o tajemniczych mor-
derstwach popełnionych na bezludnych drogach, o trupach ukrytych przed 
ludzkim okiem w głębokich rozpadlinach i studniach (…)”61�

Defoe, którego nazywa się czasem „pierwszym reporterem kryminal-
nym”, świetnie wyczuł rynek – crime biographies doskonale się sprzeda-
wały, a stylizacja zainspirowanych nimi powieści (Moll Flanders, Colonel 
Jack) na autentyk i autobiografię (mimetyzm formalny), łączona zazwyczaj 
z purytańskim przekonaniem, że zmyślenie jest grzechem, miała też wy-
miar merkantylny. Trzeba jednak zauważyć: Defoe sugeruje czytelnikowi, 
że prawo obchodzi się z Moll Flanders dobrze. Uwięzienie w Newgate, 

56 Za: H. Gladfelder, dz. cyt., s. 98 i nast.
57 Etymologia wiąże się z nazwiskiem Françoisa Gayota de Pitavala, francuskiego adwokata, 

który w 1734 r. opublikował pierwszy zbiór sprawozdań z procesów sądowych (Causes 
célèbres et interresantes). 

58 „Żywoty zbrodniarzy”, popularne od XVI do XIX w., początkowo publikowane jako bro-
szury, potem – w zbiorach. Sytuowały się na pograniczu faktu i fikcji. Por. W. Nowicki, 
Criminal biography, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warsza-
wa 2012, s. 183–184.

59 Np. trzytomowy The Newgate Calendar Improved – Kalendarz Newgate ulepszony opubliko-
wał George Theodore Wilkinson; pięciotomowy The New Newgate Calendar – Nowy kalen-
darz Newgate – Andrew Knapp i William Baldwin. Zob. W. Ostrowski, Kalendarz więzienia 
Newgate…, s. 83–103.

60 1746 r. Historia Mary Hamilton pochodzi z kalendarza Andrew Knappa i Williama 
Baldwina.

61 K. Dickens, Przygody Oliwera Twista…, s. 188.
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które początkowo jest szokiem („Piekielny hałas, wrzaski, wymysły i krzy-
ki, smród i niechlujność oraz mnóstwo przykrych rzeczy, które tam wi-
działam, czyniły z tego miejsca symbol piekła i jakby jego przedsionek”62), 
doprowadza do jej odrodzenia (Defoe powraca w ten symboliczny sposób 
do aktu narodzin Moll w Newgate). Bohaterka dokonuje finalnie rehabi-
litacji, rozumie błędy i kaja się za grzechy. Zdaniem Pauli Backscheider, 
powieść Defoe propaguje Transportational Act z 1718 r. – ustawa dawała 
sędziom możliwość wyeksmitowania przestępców, jeśli kara śmierci była 
dla nich zbyt surowa, a chłosta – zbyt łagodna63� 

Zupełnie inne podejście do tematyki penitencjarnej i sądownictwa 
przynoszą powieści Dickensa, który wziął na literacki i dziennikarski 
warsztat wszystkie cztery najważniejsze londyńskie więzienia tego okre-
su. W Małej Dorrit ogromną rolę odgrywa więzienie Marshalsea.  Newgate 
poświęcił Dickens obrazek Wizyta w Newgate, zamieszczony w Szkicach 
Boza. To właśnie w tym najsłynniejszym angielskim więzieniu zginie Fagin, 
przywódca szajki młodocianych przestępców z Przygód Olivera Twista. Roz-
ruchom (tzw. Gordon Riots), które w 1780 r. doprowadziły do podpalenia 
więzienia w Newgate, poświęcił Dickens powieść Barnaba Rudge.  Newgate 
pojawia się również w Wielkich nadziejach, w których zbiegły więzień fi-
nansuje edukację sieroty. Wzmianka o King’s Bench – kolejnym po Mar-
shalsea więzieniu dla dłużników – pojawia się w Davidzie Copperfieldzie 
(osadzono w nim pana Micawbera, jednego z najbardziej znanych literac-
kich bankrutów) i Nicolasie Nickleby. Wyczuwana sympatia do osadzonych 
bohaterów sprowadziła na Dickensa krytykę – po lekturze Przygód Olivera 
Twista Thackeray i inni pisarze oskarżali Dickensa o sentymentalizację wi-
zerunku kryminalisty64 (mimo że Dickens zabezpieczył się przed takimi 
odczytaniami, konfrontując w przedmowie swoje ujęcie nizin społecznych 
z tym z Opery żebraczej). Nie jest to do końca prawdą; postaci Sikesa czy 
Noah Claypole’a nie należą przecież do sympatycznych. Z drugiej strony 
w podobny sposób odmalowana została postać z innej klasy społecznej 
– przedstawiciel upadłej arystokracji, Monks. 

Czasy autora Małej Dorrit to okres gwałtownego wzrostu przestępczo-
ści, związanego z rewolucją przemysłową i procesami urbanizacyjnymi. 
Jürgen Thorwald opisuje, jak z samozwańczych thief-takerów („łapaczy 
złodziei”) wykształcił się nowy zawód – detektywa. W 1842 r. dwunastu 

62 D. Defoe, Dola i niedola sławnej Moll Flanders, tłum. T. Tarnowska, Warszawa 1951.
63 P. R. Backscheider, Daniel Defoe: His Life, John Hopkins University Press, Baltimore 1989, 

s. 485.
64 Thackeray sparodiował model powieści o Newgate w Catherine: a Story (publikowanej 

w odcinkach we „Fraser’s Magazine” w latach 1839–1840) – za: L. Pykett, The Newgate 
Novel, http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199799558/obo-
9780199799558-0066.xml [dostęp 5.01.2013].

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199799558/obo-9780199799558-0066.xml
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199799558/obo-9780199799558-0066.xml
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byłych funkcjonariuszy zrzuciło mundury i osiadło w Scotland Yardzie. 
Pierwszy detektyw w powieści angielskiej – Bucket z Dickensowskiej Sa-
motni – miał swój niefikcyjny pierwowzór: Charlesa Fredericka Fielda, który 
od 1846 r. był szefem departamentu detektywistycznego w Scotland Yar-
dzie65. Field, a także inni detektywi i policjanci, byli dla Dickensa przewod-
nikami po świecie przestępczym. Zapis jednej z takich nocnych wypraw 
po ulicach Londynu zamieścił pisarz w „Household Worlds” z 14 czerw-
ca 185166. „Uznałem za rozsądne, by odwiedzając złodziejskie nory i inne 
speluny, dołączać do policjantów, doskonale zorientowanych w środowi-
skach, które zamierzałem zbadać” – opowiadał67, dodając, że dzięki tej asy-
ście czuł się jak dobry znajomy przedstawicieli londyńskiego półświatka, 
który przyszedł rozmawiać z nimi o starych czasach. 

Warto zauważyć, że twórczość Dickensa bezpośrednio poprzedza po-
czątki kryminalistyki (niedługo pojawi się fotografia kryminalna, a Cesare 
Lombroso opisze „urodzonych morderców”, których można rozpoznać 
po takich anomaliach, jak duże uszy, silne kły, wyraźnie zarysowane szczę-
ki i niskie czoło68; w 1892 r. Sir Francis Galton wyda książkę Finger Prints, 
zapoczątkowując daktyloskopię). W XIX w. tematyka penitencjarna jest 
charakterystyczna tak bardzo, że w literackiej genologii anglosaskiej wy-
różniono dwie odmiany powieściowe – tematyzujące więzienie za długi 
debtor’s fiction oraz Newgate novel69, której osią przestrzenną było więzienie 
Newgate. Za przykład debtor’s fiction niech posłużą Chronicles of the Fleet 
Prison Charlesa Rowcrofta (1844 r.)70, połączeniem Newgate novel i debtor’s 

65 Ch. Dickens, A December Vision. His Social Journalism, red. N. Philip, V. Neuburg, Collins, 
London 1986, s. 26.

66  Ch. Dickens, On Duty with Inspector Field, [w:] tenże, A December Vision…, s. 26–39. 
67  Tamże, s. 27.
68 Zob. K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Iwański, P. Jakubek, J. Jodłow-

ski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, A. Papierz, M. Strożek, Kryminologia, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2007; J. Thorwald, Stulecie detektywów, tłum. W. Kragen, K. Bunsch, 
Kraków 1997, s. 21–22. O Lombroso w kontekście związku mediów i kryminologii por. 
Y. Jewkes, Media i przestępczość, tłum. E. Magiera, Kraków 2010, s. 8. Tą biologiczną kon-
cepcją przestępcy Lambrosa zainspirował się Zola, pisząc Bestię ludzką�

69 Odmiana gatunkowa powstała w latach 1830–1847; por. K. Hollingsworth, The Newgate 
Novel 1830–1847: Bulwer, Ainsworth, Dickens and Thackeray, Wayne State University Press, 
Detroit 1963 (Keith Hollingsworth wymienia również np. Edwarda Bulwera, później 
Sir Edwarda Bulwera-Lyttona, i jego powieści: Paul Clifford z 1830 r., Edward Aram z 1832 r. 
i Lucretia z 1846 r., oraz Harrisona Ainswortha, autora powieści Rockwood z 1834 r. i Jack 
Sheppard z 1839–1840). Por. również A.M. Rustowski, Angielska powieść gotycka doby wikto-
riańskiej, Katowice 1977 oraz W. Ostrowski, Newgate novel, [w:] Słownik rodzajów i gatunków 
literackich…, s. 606–607�

70 Nigel Cross wymienia także następujących pisarzy: W. H. Ainsworth, G. M. W. Reynolds, 
Theodore Hook, G. P. R. James, Pierce Egan, Douglas Jerrold (N. Cross, dz. cyt., s. 42).
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fiction jest natomiast powieść Charlesa Whiteheada Richard Savage. A Ro-
mance of Real Life (1842 r.).

Popularność powieści o Newgate za czasów Dickensa wiąże się już 
nie tylko z popytem na przedstawianie w atrakcyjnej formie nizin spo-
łecznych, również z walką o początki państwa opiekuńczego w Anglii. 
Negatywne skutki rewolucji przemysłowej zaowocowały reformami 
społecznymi, które krytykowano – oprócz reformy sądownictwa były 
to przede wszystkim poszerzający czynne prawo wyborcze Reform 
Act z 1832 r. i Poor Law Amendment Act (New Poor Law) z 1834 roku. 
Zwłaszcza ta druga reforma – poprawka do ustawy o pomocy ubogim 
– irytowała Dickensa. Zgodnie z nią opiekę nad biednymi zaczęły spra-
wować tzw. workhouses (przytułki – domy pracy). Wychowankowie gmi-
ny nie dostawali już wsparcia finansowego. Zasiłki parafialne wycofano, 
przez co ze wsi ludzie zaczęli przemieszczać się do miast. Celem było 
wyeliminowanie „próżniactwa”. Przeciwnicy nazwali tę reformę „The 
New Starvation Law” („Nowe prawo głodu”) i wskazywali, że prawo 
mające chronić ubogich przyczyniło się do upowszechnienia żebractwa 
i występku71. I taki też obraz „nowego prawa ubogich” przynosi powieść 
Przygody Oliwera Twista z 1838 r. Mowa jest np. o rozdzielaniu w przy-
tułkach małżeństw (co doprowadzić miało do zmniejszenia liczby ubo-
gich72), ale przede wszystkim o głodzie, który dokucza m.in. małemu 
Twistowi urodzonemu w przytułku. Auktorialny narrator nie posługuje 
się eufemizmami, lecz jadowitą ironią:

Z początku [nowy system – I.A.] okazał się nader kosztowny z uwagi na coraz więk-
szą ilość rachunków wystawionych przed przedsiębiorcę pogrzebowego oraz na koniecz-
ność zwężenia wszystkim nędzarzom ubrań, które po paru tygodniach kleiku trzepotały 
luźno na ich wynędzniałych, wychudłych postaciach. Ale równocześnie ze szczupleniem 
nędzarzy szczuplała również liczba mieszkańców przytułku, toteż zarząd nie posiadał się 
z radości73� 

Chociaż powieść ukazywała się w odcinkach na łamach „Bentley’s 
Miscellany”, fragment (scenę, w której w jadalni „domu pracy” Oliwer 
prosi kierownika o dokładkę skromnego posiłku) przedrukował londyński 
„Times” na poparcie akcji wymierzonej w ustawodawstwo74. Choć „dom 
pracy”, w którym zamknięto Olivera Twista, jest miejscem symbolicz-
nym, służącym zobrazowaniu okrucieństwa systemu jako takiego, Ruth 

71 Za: L.C. Berry, The Child, the State, and the Victorian Novel, University Press of Virginia, 
1999, s. 28.

72 K. Dickens, Przygody Oliwera Twista… s. 19.
73 Tamże, s. 28.
74 L.C. Berry, dz. cyt., s. 44.
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Richardson, historyk z Cambridge, przypomniała niedawno, że ma swój 
niefikcyjny odpowiednik. Przed napisaniem Przygód Olivera Twista Di ckens 
dwukrotnie mieszkał tuż obok Cleveland Street Workhouse (ulica nazywa-
ła się wówczas Norfolk Street). Na fali odkrycia budynek ocalono przed 
wyburzeniem75� 

Szczególną rolę w twórczości Dickensa zajmuje krytyka więzienia 
za długi. Jak wiadomo, ma to uzasadnienie biograficzne – ojciec Dicken-
sa trafił do więzienia Marshalsea w 1824 r. Dickens zaczął swoją karierę 
nowelisty od ataku na więzienia za długi w momencie, kiedy reforma 
prawa napotkała na sprzeciw w parlamencie. Klub Pickwicka był przy-
stąpieniem Dickensa do lobby za Judgements Act w 1838 – miał ustrzec 
dłużników przed więzieniem, a przynajmniej pozwolić na pojawienie 
się w sądzie. 

Pełną reprezentację problemu przynosi Mała Dorrit. Choć – jak już 
pisałam – obraz Londynu w tej powieści jest dychotomiczny, więzienie 
Marshalsea, mimo że konkretnie zlokalizowane na literackiej mapie, ma 
odmienny status. Dickens opisuje je jako „kompleks koszarowych budyn-
ków w kształcie prostokąta, złożony z odrapanych, brudnych domów, sto-
jących tyłem do siebie, nie było tu więc podziału na lepsze i gorsze pokoje, 
gdyż wszystkie miały okna od frontu”76. W Marshalsea wszyscy są równi, 
a pobyt w więzieniu nie oznacza automatycznie deprawacji. „Jeżeli ktoś 
tam trafia, nie znaczy to wcale, że jest złym człowiekiem. Znałam wielu 
dobrych, pracowitych, uczciwych ludzi, których zagnały tam niepowo-
dzenia i nieszczęścia. Wszyscy prawie są tam dla siebie nawzajem dobrzy 
i życzliwi” – konstatuje Mała Dorrit77�

Badacze twórczości Dickensa podkreślają, że Marshalsea – jako spo-
łeczność zadłużonych – jest antykapitalistyczną wizją społeczną. Monika 
Cohen zauważa, że jakkolwiek dług oznacza wygnanie i traumatyczną 
utratę domu, jest również znalezieniem własnego miejsca w Marshalsea 
wolnym od ekonomicznych uwikłań i przypadkowości (od których prze-
cież nie byli wolni np. mieszkańcy Dziedzińca Pod Skrwawionym Ser-
cem)78. Kiedy lekarz pociesza pana Dorrit, że w więzieniu dłużnicy znaj-
dują spokój, argumentuje:

75 R. Richardson, Dickens and the Workhouse. Oliver Twist & the London Poor, Oxford Universi-
ty Press, New York 2012. Zdania co do oryginalności odkrycia są podzielone; por. recenzję 
A. Lovely – http://news.fitzrovia.org.uk/2012/02/03/charles-dickens-cleveland-street-and
-the-workhouse/ [dostęp 5.01.2013].

76 K. Dickens, Mała Dorrit…, t. 1, s. 83.
77 Tamże, s. 136.
78 M. Feinberg Cohen, Professional Domesticity in the Victorian Novel: Women, Work and Home, 

Cambridge University Press, 1998.

http://news.fitzrovia.org.uk/2012/02/03/charles-dickens-cleveland-street-and-the-workhouse/
http://news.fitzrovia.org.uk/2012/02/03/charles-dickens-cleveland-street-and-the-workhouse/
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Nikt nas tu nie nachodzi; nie ma tu przy drzwiach kołatki, na której odgłos człowie-
kowi dusza ucieka w pięty, bo wie, że to dobijają się wierzyciele […]. Nikt nie przysyła 
do więzienia listów z pogróżkami, dopominając się o pieniądze. Tu panuje wolność, pa-
nie, prawdziwa wolność! […] Gdzie indziej ludzie wciąż się denerwują, wciąż się o coś 
troszczą, dokądś się spieszą, niepokoją się o to, niepokoją się o owo. Tutaj nie ma nic 
podobnego, proszę pana. Skończyliśmy z tamtym życiem, znamy już najgorsze, dotarli-
śmy do dna, nie możemy spaść niżej – i cóż znaleźliśmy? Spokój. To jest najwłaściw sze 
określenie. Spokój79�

Jak dowodzi John Bender w książce Imagining the Penitentiary, na po-
czątku XVIII w. więzienia nie były instrumentami służącymi do wymierza-
nia kary, lecz działały jak areszt przed wydaniem wyroku. Odwiedzane 
były przez tłumy handlarzy, prawników i żądnych sensacji gapiów, a na-
wet traktowano je jako wakacyjne ciekawostki. Działały jak wynajmowane 
mieszkania – strażnicy więzienni pobierali opłaty za pokój, jedzenie i serwis. 
Pierwszy budynek zaprojektowany w Anglii celowo jako więzienie – York 
Country Gaol – wyglądał jak barokowy pałac. Impuls do zmian w podej-
ściu do więziennictwa pojawił się w latach 60. XVIII w. (w innych miastach 
Europy i w Ameryce dopiero w latach 40. XIX w.). Spowodowała go re-
wolucja przemysłowa. Polityczne blokowanie ciała i ujarzmienie (używając 
terminologii Michela Foucaulta80) miało uzasadnienie ekonomiczne – było 
konieczne do sprowadzenia ciała do roli siły produkcyjnej81. W procesie dys-
cyplinowania kluczową rolę odgrywają sprzyjające sprawowaniu kontroli 
rozwiązania architektoniczne – wydzielonymi, zam kniętymi miejscami były 
nie tylko więzienia, ale też internaty, koszary i przypominające fortece fa-
bryki. Więzienna architektura zaczęła sprzyjać nadzorowi (zwłaszcza słynny 
Panopticon Benthama – projekt, w którym oko strażnika z centralnie usytu-
owanej wieży zagląda do każdej celi), podobnie jak i agenda (rozkład dnia). 
Więzienie zaczęło być karą, a nie miejscem przejściowym jak areszt.

W grudniu 1842 r. w Londynie otwarto nowoczesne więzienie Penton-
ville. Dickens zabrał na jego temat głos w artykule Pet Prisoners (Wychu-
chani więźniowie, „Household Words”, 17 kwietnia 1850 r.)82. Uznał, że jest 

79 K. Dickens, Mała Dorrit…, t. 1, s. 91.
80 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 1998. 

Rozważania o narodzinach więzienia Foucault rozpoczyna od opisu publicznej egzekucji 
w 1757 r. (tak to wyglądało za czasów Daniela Defoe), by skonfrontować kaźń z regulami-
nem „domu młodocianych więźniów” z 1838 r. (czyli w czasach Dickensa). Zmienił się „styl 
penalizacji” – skończył się spektakl, zadawanie cierpienia zastąpiono odebraniem mienia 
lub praw. Choć książka dotyczy francuskiego systemu karnego, Foucault wspomina też, 
że maszynę do wieszania zainstalowano we wnętrzu Newgate po zamieszkach Gordona 
– tych, które Dickens przerobił fabularnie w Barnabie Rudge (Nadzorować i karać, s. 15).

81 Tamże, s. 27.
82 Ch. Dickens, Pet Prisoners, [w:] tenże, A December Vision…, s. 70–83.
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za drogie i nie prowadzi do resocjalizacji (bo izolacja sprzyja postawie 
aspołecznej i samolubstwu). Dietę w uznanym za modelowe więzieniu 
w Pentonville porównał m.in. z wyżywieniem w domu pracy w Saint Pan-
cras i tygodniowym zarobkiem pracujących na wsi robotników. Okazało 
się, że więźniowie piją kakao i jedzą więcej mięsa niż robotnicy. Dickens 
postulował: przede wszystkim należałoby poprawić życie obywateli za 
murami więziennymi i to im zapewnić przyuczenie do zawodu, a zamiast 
budować modelowe więzienia, stawiać modelowe bezpłatne szkoły dla 
biednych dzieci. Spostrzeżenia przeniósł na karty Davida Copperfielda. Kie-
dy tytułowy bohater powieści ogląda zmodernizowane więzienie, docho-
dzi do wniosku, że skazani i tak pozostają łotrami, a „system” obchodzi 
się z nimi zbyt łagodnie.

Nie mogłem powstrzymać się od szepnięcia na ucho Traddlesowi kilku uwag, jakie mi 
się nasunęły przy porównaniu tych więziennych – a i poza murami więzienia za doskonałe 
mogących uchodzić – obiadów z jadłem, jakie niegdyś otrzymywali wychowańcy szkoły 
pana Creakle, i z tymi, jakimi zadowalać się muszą zasłużeni inwalidzi, żołnierze, robotnicy, 
słowem, ogromna większość ubogiej, lecz uczciwej i pracującej ludności. Dowiedziałem się 
przy tym, że „więzienny system” takiego właśnie wymagał pożywienia. Na ogół „system” 
ów tłumaczył wiele anomalii83�

Powyższa opinia powieściowego Davida Copperfielda niewiele się 
różni od artykułu Dickensa z „Household Words”.

Przedstawione w Małej Dorrit Marshalsea to jeszcze więzienie niezre-
formowane. Nie jest miejscem izolacji – jego mieszkańcy żyją w symbiozie, 
a osadzeni dłużnicy przeprowadzają się do nowego miejsca zamieszkania 
z rodzinami. Przebywający w Marshalsea tworzą kolektyw (z panem Dorrit 
w zaakceptowanej roli Ojca). W Małej Dorrit wyraźna jest opozycja pomię-
dzy społecznością a społeczeństwem84, którego obraz Dickens skarykaturo-
wał w postaci zepsutego aparatu państwowego (Ministerstwo Przelewania 
z Pustego w Próżne), marnotrawstwa i snobowania się arystokracji (ród 
Polipów i Szczudło-Ważnickich). W przeciwieństwie do Moll Flanders, 
na Małej Dorrit więzienie nie odciska piętna. 

Krytyka kapitalizmu i przemysłowego miasta będzie się w twór-
czości Dickensa pogłębiać. O ile w powieści Dombey i Syn (1848) dał 
się uwieść wynikającej z industrializacji rewolucji w pejzażu miasta 
(pisał: „Tam, gdzie niegdyś stały przegniłe altanki, wznosiły swe czoła 

83 K. Dickens, Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Dawida Copperfielda juniora, rodem 
z Blunderstone (których nigdy ogłaszać drukiem nie zamierzał), tłum. W. Kościałkowska, War-
szawa 1956, t. 2, s. 428–429.

84 J. Korg, Society and Community in Dickens, [w:] Politics in Literature in the Nineteenth Century, 
red. J. Teissedon, PU de Lille, Lille 1974, s. 105.
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pałace, a za granitowymi kolumnami o potężnej talii otwierał się widok 
na świat Kolei […]. Szkielety domów i zaczątki nowych magistrali ruszy-
ły z miejsca, wzdłuż torów, z szybkością maszyny parowej i wystrzeliły 
w okolicę, niby olbrzymi pociąg”85), o tyle w Naszym wspólnym przyjacielu 
(1864–65) przedstawia miejską entropię. Londyn to „miasto czarne i ha-
łaśliwe, łączące cechy zadymionego domu i żony-sekutnicy, zakurzone 
miasto, odarte z nadziei, miasto bez jednej szpary w ołowianym sklepie-
niu niebios, miasto oblężone przez wrogie siły ciągnące tłumnie z Essex 
i Kentu”86. Chore miasto, którego opis mógłby znaleźć się w powieści 
naturalistycznej. To ostatnia powieść Dickensa, której akcja dzieje się 
w Londynie (w ostatniej, niedokończonej, The Mystery of Edwin Drood, pi-
sarz porzuca stolicę dla Cloisterham, a naprawdę Rochester). I pierwsza, 
która jest bardziej naturalistyczna niż utrzymana w poetyce „realizmu 
komicznego”.

Czwarta władza

Wiążąc podejmowanie tematyki kryminalnej przed Dickensa z jego 
karierą dziennikarską, Janusz Wilhelmi zauważył:

Każdy dziennikarz wie, że notatka o zabójstwie pana X będzie czytana przez wszyst-
kich. Z wiadomością, że pan X cieszy się dobrym zdrowiem, zapozna się tylko korek-
tor. Dickens był dziennikarzem i żył ze swoich książek. To wiele tłumaczy. Dickens był 
dziennikarzem i znał jak mało kto niespokojny i urzekający krajobraz wielkiego miasta: 
kamienne zwaliska i wąwozy londyńskiej City, rozjuszone i gwarne ogrody West Endu, 
mgliste zaułki Whitechapel, po których nocą, w wątłym świetle gazowej latarni, krąży 
tylko nożownik i złodziej87�

Oczywiście schlebianie gustom czytelnika popularnego – podobnie 
jak w przypadku Daniela Defoe – odgrywało niebagatelną rolę w wy-
borze takiej właśnie tematyki. Podejmowanie aktualnych kwestii spo-
łecznych, krytyka reform i zaangażowanie zbliżają działalność literacką 
Dickensa do koncepcji dziennikarstwa jako czwartej władzy (jak nazwał 
żurnalistów w XVIII w. filozof Edmund Burke) – „patrzenia władzy 
na ręce”, demaskowania nadużyć i korupcji. Prześledzenie początków po-
wieści dziennikarskiej pozwala zauważyć, że dostrzegalny w XXI wieku 

85 K. Dickens, Sprawy firmy Dombey i Syn: hurt, detal, eksport, tłum. S. Sroczyńska, R. Adamski, 
Warszawa 1954, s. 301.

86 K. Dickens, Nasz wspólny przyjaciel, tłum. T. J. Dehnel, Warszawa 1971.
87 J. Wilhelmi, Przedmowa, [w:] K. Dickens, Barnaba Rudge. Opowieść o rozruchach z roku 1780, 

tłum. T.J. Dehnel, Warszawa 1956, s. 6.
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renesans krytycznej społecznie powieści kryminalnej jest repetycją, a nie 
nowością. Odkryta na nowo – za sprawą popularności Stiega Larssona 
– znów jest „trybuną, z której autor zabiera głos w »obronie przegranych 
spraw«”88. Etymologia słowa powieść (novel) – novella – wskazuje przecież 
zarówno na współzależność z prasą (nowość, wiadomość), jak i z są-
downictwem i ustawodawstwem (z łac. – nowe prawo – nowelizacja, 
ustawa)89� 

88 Nawiązuję tu do debaty przeprowadzonej na łamach „Krytyki Politycznej” Feministki 
kochają Larssona („Krytyka Polityczna”, 2010, nr 20–21, s. 79–92). Numer w części poświę-
cony został kryminałowi politycznemu, a Stieg Larsson przedstawiony jako dziennikarz 
śledczy i działacz zaangażowany w walkę z ugrupowaniami neofaszystowskimi, zdoby-
wającymi w Szwecji coraz większą popularność.

89 J. Bender, Imagining the Penitentiary: Fiction and the Architecture of Mind in Eighteenth-Century 
England, The University of Chicago Press, Chicago 1987, s. 11. 
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Czy język ulicy da się wysłowić i zapisać?
Londyńczycy, wilniucy, warszawiacy, paryżanie 
i dublinerzy – pisarze dziewiętnastowieczni 
wobec problemów reprezentacji  
(na przykładzie szkiców i obrazków)

Dziewiętnastowieczny świt na ulicach miasta. Wstęp

Namysłowi analitycznemu poddane zostaną różnorodne, powstałe 
w ciągu szeroko rozumianej dziewiętnastowieczności, teksty literackie, 
które łączą podobna specyfika gatunkowa i genologiczne wyróżniki for-
my tekstu związane z ujęciem problemu języka ulicy miasta1. Dominan-
tą będzie tu ulica Londynu widziana i podsłuchiwana przez Charlesa 

1 Istotą refleksji i interpretacji tekstów nie jest definicja czy specyfika miasta i miejskości 
jako takich, ale pewien szczególny charakter (typ oraz sposób) widzenia i słyszenia ulicy 
– jej zapis i literacka diagnoza „uliczności”. Patronują moim rozpoznaniom kanonicz-
ne prace i studia o tematyce urbanizacyjnej w metodologii literaturoznawczej: Pisanie 
miasta – czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997; Miejsce rzeczywiste 
– miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, red. M. Kitowska
-Łysiak, E. Wolicka, Lublin 1999; E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki 
urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003 (z przydatną w metodologii 
kategorią „pasażu tekstowego”, s. 165); M. Popiel, Oblicza wzniosłości� Estetyka powieści 
młodopolskiej, Kraków 2003 (wyd. II; tu: zwłaszcza studia poświęcone Próchnu i Ziemi 
obiecanej), E. Paczoska, Lalka czyli rozpad świata, Warszawa 2008 (wyd. II popr. i zmien.), 
R. Sennett, Ciało i kamień: człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. M. Konikowska, 
Gdańsk 1996; V. Klotz, Die erzählte Stadt. Ein Sujet als Herausforderung des Romas von 
Lesage bis Döblin, München 1969; K. Schlögel, Im Raume lessen wir die Zeit. Über Zivili-
sationsgeschichte und Geopolitik, München-Wien 2003 (z wnikliwymi studiami na temat 
relacji przestrzeni i indywidualnych odbiorów tejże przez bohaterów literackich; o relacji 
świadectw materialnych i artystycznych); W. Benjamin, Pasaże, red. R. Tiedemann, tłum. 
I. Kania, posłowie Z. Bauman, Kraków 2005; B. Pike, The Image of the City In Modern Li-
terature, New Jersey 1981.
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Dickensa i Virginię Woolf. Pisarskie szkice „londyńczyków” stanowią 
bowiem ciekawą i ważną klamrę dziewiętnastowieczności – od lat 30. 
XIX wieku do lat 30. XX wieku. Pozwala ona opisać osocze dziewiętna-
stowiecznych poszukiwań i przekształceń miejskości w szeroko rozumia-
nej dziewiętnastowieczności. Transponując bowiem ustalenia Zygmunta 
Łempickiego o obliczu duchowym XIX wieku i ramie światopoglądowej 
dziewiętnastowieczności, XIX wiek jako „wiek stosowania” (widziany 
poza restrykcyjnym i dosłownym rozumieniem jego ram jako precyzyj-
nych dat: 1800–1900) jawi się jako mapa mentalna i przestrzeń estetycz-
nych realizacji twórczych. Na gruncie ogólnoeuropejskim umożliwia 
ona – uwzględniając ustalenia Łempickiego – definiowanie i rozumienie 
nie tylko dziewiętnastowieczności jako kategorii kulturowej, lecz także 
modernizmu jako estetycznego i światopoglądowego charakteru kultury 
i literatury XIX wieku2. Co więcej – pozwala niejako ewolucyjnie (diachro-
nicznie) śledzić przekształcenia poetyki realizmu jako ramy czy konwen-
cji artystycznej i pytać o jakość testowania możliwości, jaką daje realizm 
jako literacka i światopoglądowa forma zobrazowania rzeczywistości 
w języku. Pytanie o jakość techniki czy metody tak szerokiego pojęcia 
jak realizm prowokowało pisarzy dziewiętnastowieczności do określenia 
jego zakresu znaczeniowego. Henryk Markiewicz dowodzi, że realizm 
jako kategoria opisowa jest trojako skonkretyzowany: jako reprezenta-
tywność werystyczna, homologiczna (wcześniej badacz nazywa ją struk-
turalną bądź modelową) i jako typowość (wynik łączliwości reprezenta-
tywności werystycznej i homologicznej)3. Współczesna teoria literatury 
i kultury określa realizm również (tak czynią Nicolas Abercrombie, Scott 
Lash i Brian Longhurst) jako paradygmat kulturowy, który współcześnie 
istnieje jako idealny wzór w kulturze popularnej, chociaż nie pojawia się 
w kulturze typowo modernistycznej i postmodernistycznej4� 

Sprawdzanie możliwości stosowania techniki weryzmu i referen-
cjalności obrazu świata oraz tekstu jako wykładników dzieła literac-
kiego, ponadto różnorodne eksperymenty formalne, kierowały pisarzy 
dziewiętnastowieczności ku próbom szukania i wykorzystywania pra-
wideł języka, które skonstruowałyby świat rzeczywistości tekstowej. 
Niejednokrotnie prowadziły pisarzy do tego, by poddać namysłowi za-
sadność użycia językowego obrazu świata ujmującego i kształtującego 
rzeczywistość fikcjonalną. Wielokrotnie sama zasada stosowania reguł 

2 Zob. Z. Łempicki, Oblicze duchowe wieku dziewiętnastego, Warszawa 1933 [odbitka: „Kultura 
i Wychowanie”, rok I, z. 1, zwł. s. 12–14].

3 H. Markiewicz, Realizm, naturalizm, typowość, [w:] tenże, Główne problemy wiedzy o litera-
turze, Kraków 1970, s. 254–256. 

4 N. Abercrombie, S. Lash i B. Longhurst, Przedstawienie popularne, tłum. E. Mrowczyk- 
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realizmu skłania do tego, by widzieć w realizacjach twórczych pisarzy 
XIX i XX wieku świadome rozumienie realizmu i narracyjnej prawdy 
(typu, jakości i zasadności obrazowania tekstowego) jako fenomenu lin-
gwistycznego. Michael Riffaterre w Fictional Truth stwierdza bowiem, 
że prawdę fikcji wiązać należy nie tyle z podobieństwem prawdy fikcji 
do rzeczywistości, ile z siłą jej retoryki (przewagą semiosis nad mimesis)5� 
Michał Głowiński podkreśla z kolei: „Prawdopodobieństwo, odwołując 
się do wyobrażeń najbardziej ogólnych i zasadniczych, tworzy warunki 
pojawienia się w dziele literackim prawdy”6. W kontekście ustaleń Zofii 
Mitosek, mających na względzie skutki przemieszania epistemologii 
z aksjologią, warto przypomnieć za badaczką, że w wyniku tej sytuacji 
kategoria realizmu „stała się w drugiej połowie XX wieku daniem nie-
strawnym”, toteż – jak pokazują wnioski badaczki – można mieć wra-
żenie, „że obecnie nie określa ona żadnego konkretnego doświadczenia 
artystycznego”7. Dlatego, mając na względzie tę konstatację, celowo 
pytam o jakość realizmu dziewiętnastowieczności, która – jako formacja 
kulturowa8 – co prawda eksperymentowała twórczo z wyróżnikami 
i ramą samej istoty pojęcia i poetyki realizmu, ale traktowała materię ję-
zyka i językowego obrazu świata jako pewną oczywistość, poza granice 
której – mimo że się nieustannie wychodzi i testuje możliwości języka 
i fikcjonalizmu – nie przekracza się języka jako podstawowego nośnika 
znaczeń realizmu i samej poetyki realizmu jako ramy dla konstruowania 
rzeczywistości fikcjonalnej. Dlatego bliskie mi jest również rozumienie 
przez Zofię Mitosek mimesis językowej jako wyniku „refleksji nad sy-
tuacją człowieka wobec mowy”9. Philippe Hamon, pisząc o realizmie 
tekstowym, stwierdza, że język naśladuje i „odtwarza” jedynie wypo-
wiedzenie językowe (także we fragmencie). Obok niego istnieć może 
realizm symboliczny (przedstawiający elementy rzeczywistości ikonicz-
nie – przez pismo lub różne figury mowy, np. onomatopeje). Realizm 

-Hear field, [w:] Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 385. 
5 M. Riffaterre, Fictional Truth, foreword by S. G. Nicholas, J. Hopkins University Press, Lon-

don 1990. Zob. także: A. Martuszewska, Prawda w powieści, Gdańsk 2010, s. 47. Inne zna-
komite prace badaczki dotyczą również istoty problemu prawdopodobieństwa i prawdy 
w literaturze oraz ich relacji w świecie fikcjonalności. Zob. A. Martuszewska, Powieść 
i prawdopodobieństwo, Kraków 1992; taż, Radosne gry. O grach/zabawach literackich, Gdańsk 
2007; taż, Prawda w powieści, Gdańsk 2010. 

6 M. Głowiński, Powieść i prawda, [w:] tenże, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form 
narracyjnych, Warszawa 1973, s. 18. 

7 Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 83. 
8 Posługuję się tu określeniem „formacja kulturowa” za Januszem Maciejewskim. Zob. 

J. Maciejewski, Miejsce pozytywizmu polskiego w XIX-wiecznej formacji kulturowej, [w:] Po-
zytywizm. Języki epoki, red. G. Borkowska i J. Maciejewski, Warszawa 2001, s. 11–38. 

9 Z. Mitosek, dz. cyt., s. 148–149. 
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okazuje się bowiem swego rodzaju speach act (za Austinem i Searlem), 
sytuacją komunikacji10, która stwarza iluzję językową w języku zacho-
wującym jedynie funkcję referencyjną11� 

Celowo chciałbym w moim pytaniu o to, czy język ulicy da się wysło-
wić i zapisać, zawrzeć jeszcze jedno pytanie – o to, czy możliwa jest kon-
frontacja nie tylko londyńskich widoków i języków ulicy Dickensa i Woolf, 
lecz także języków i obrazów ulicy u Kraszewskiego, Baudelaire’a, Prusa 
i Joyce’a. Spotkanie to podyktowane jest „gatunkowym” kontekstem i pra-
widłami tekstów, które poddaję analizie. Dotyczy utworów tylko z pozoru 
odległych – mimo przekraczania i sprawdzania granic realizmu oraz po-
etyki obrazka/szkicu (bo o tych formach „miniatur” tekstowych traktu-
ję). Oczywiście ewolucja wykorzystywania poetyki i konwencji realizmu 
w szkicach (mających często za podstawę cechy szkicu fizjo(g)nomicznego 
jeszcze z ducha późnoosiemnastowiecznej teorii Lavatera czy nieco póź-
niejszej teorii i praktyki Galla), obrazach (widokach), obrazkach czy małych 
poematach prozą pozwala także na ważne diagnozy ówczesnej kultury, 
nauk społecznych czy literatury. Ponadto prowokuje pytania o nową ja-
kość, jaką jest język miejskości i miasta, język widziany z pespektywy ulicz-
nej i tę perspektywę podejrzliwie weryfikujący12. A specyficzny i swoisty 
komponent stołeczności intensyfikuje i modeluje wybory pisarskie oraz 
realizacje artystyczne. 

Wybieram w większości swoiste „pierwociny” literackie twórców zafa-
scynowanych ulicą. Pierwociny, w których frekwencyjność występowania 
słów „ulica”, „zaułek”, „bruk” oraz synonimów z nimi związanych wy-
znacza specyfikę czytania tych tekstów. Utwory, które poddaję całościo-
wej analizie, to: Szkice Boza Dickensa (1836), różnorodne szkice i obrazy 

10 Ph. Hamon, Ograniczenia dyskursu realistycznego, tłum. Z. Jamrozik, „Pamiętnik Literac-
ki” 1983, z. 1, s. 226, 234. 

11 Tenże, Czym jest opis?, tłum. A. Kuryś i K. Rytel, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 219. 
12 Oczywiście, choć język ulicy miasta warunkuje mówienie o nim samym i jego istocie, 

to staram się wybierać takie fragmenty różnorodnych tekstów (także – kontekstowo 
– powieści XIX wieku), które traktują o mieście jako temacie i o przestrzeni miejskiej 
jako budulcu fabuły i nośniku znaczeń dla narracyjnych spotkań z poetyką miasta. Jak 
udowadnia Alois Woldan w swym wnikliwym studium o poetyce spatial turn w litera-
turoznawstwie, ujmując problem badań w szerokiej perspektywie komparatystycznej, 
podejście do możliwości opisu miasta może odbywać się w dwóch płaszczyznach in-
terpretacyjnych obejmujących najważniejsze pola znaczeniowe (modele interpretacyj-
ne): miasto jako socjalną konstrukcję (tematyzującą przestrzeń; przykład Ziemi obiecanej 
i innych tekstów związanych z rozpoznaniem wieloetniczności łódzkiej) oraz topografię 
miasta (z jej metodami typologii miejskiej, by z opisem przestrzeni wiązać jej interpre-
tację). Zob. A. Woldan, „Spatial turn” w literaturoznawstwie – perspektywy polonistyczne: 
poetyka miasta, [w:] Polonistyka bez granic, tom I: Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, 
W. Miodunka, T. Kunz, Kraków 2011, s. 29–40.
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Kraszewskiego o Wilnie – z lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, 
szkice i poematy prozą Baudelaire’a z Paryskiego splinu (wyd. pośmiert-
nie w 1869 roku), Szkice warszawskie („Kurier Warszawski” 1874) Prusa 
włączone potem do Drobiazgów (jako korpus, na który zebrały się teksty 
pisane na początku lat 70., jak choćby Pod szychtami), wreszcie – opowiada-
nia i szkice z pierwszego opublikowanego zbioru opowiadań Joyce’a The 
Dubliners (1914) oraz eseje-szkice i opowiadania o charakterze szkicu Vir-
ginii Woolf, określane jako „widoki Londynu” i pisane już przez dojrza-
łą pisarkę (znaną kulturotwórczej socjecie angielskiej głównie z powieści 
i odczytów) na początku lat 30. XX wieku, w których bohaterem staje się 
język ulicy. 

Dziewiętnastowieczny poranek na ulicach miasta – Dickens 
z Kraszewskim w tle

Szkice Boza13 (Sketches by Boz, 1836, pierwsza seria) Dickensa, poprzedzo-
ne jego odautorskim wstępem określającym stanowisko pisarza, zbieracza 
osobliwości, reportera i obserwatora, stanowią próbę oglądu londyńskiej 
publiczności w miejskim teatrze fizjonomii, typów i zjawisk, krwiobiegu 
prasy. W Elekcji zakrystianina gazety publiczne mają bowiem nadmierny 
status urabiania opinii publicznej. W Pomocniku egzekutora, który zawiera 
jako swoisty miejski apokryf (kompozycję szkatułkową) Opowiadanie Pana 
Bunga, wyznanie tytułowego bohatera ujawnia rozmaitość zajęć, który-
mi para się Bung. Zmiana zajęć to typowe dla nowoczesnych wymagań 
rynku określenie „życia w biegu”. Skazanie przez pięć dni na siedzenie 
w zamkniętym domu, ponadto brak gazet do czytania – skutkuje koniecz-
nością podpatrywania tego, co widać z okna, skoro w samotni słychać tyl-
ko czasem tykanie holenderskiego zegara, ciche rozmowy przyjaciół czy 
szloch gospodyni. Widać tu jednak z perspektywy obserwatora jedynie 
tyły domów, kominy czy dachy jako drugą stronę miasta, tworzącą swoistą 
jego industrialność. Sporadycznie tylko zaglądają tu nieznajome dzieci, 
obawiające się konfrontacji z tajemniczym osobnikiem. Dlatego sam sposób 
podsłuchiwania i podpatrywania tego, co za oknem, stanowi możliwość 
opisu audiosfery miejskiej. 

13 K. Dickens, Szkice Boza i Przedstawiciel niehandlowy, tłum. Z. Sroczyńska, Warszawa 1955. 
Wszystkie podawane w tekście głównym cytaty pochodzą z tego wydania. Po cytacie 
w tekście podaję skrót SB oraz numer strony cytowanej. Na Szkice Boza składają się na-
stępujące bloki tekstów: Szkice z naszej parafii, Obrazki, Sylwetki, Opowiadania. Przytoczo-
ny fragment Przedstawiciela niehandlowego z tego wydania oznaczam w tekście głównym 
jako PN. 
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Kiedy rano unosi się nad cichymi londyńskimi ulicami chłód, jedy-
nie wtedy można uchwycić istotę uliczności, nieskazaną na tłum i gwar 
przechodniów, niewypełnioną ludźmi, możliwą do czytania po swojemu 
i w samotności (Poranki na ulicach Londynu). Wtedy tylko można dostrzec, 
że „szczelnie pozamykane bramy, przez które w dzień bezustannie prze-
lewa się bujne, hałaśliwe życie, tchną pełną melancholii pustką” (SB 40). 
Doświadczenie melancholii nieobce jest zapisom miejskim Kraszewskiego 
z jego reporterskiej i pamiętnikarskiej obserwacji Wilna oraz poematom Bau-
delaire’a z Paryskiego splinu i wcześniejszym wierszom z Kwiatów zła (1857), 
gdzie melancholia staje się nie tylko doświadczeniem emocjonalnego braku 
i mnożeniem wariantów obecności podmiotu, lecz także strategią teksto-
wą. Podobne rozwiązania wprowadza w późnej twórczości Orzeszkowa 
– od Melancholików poczynając (z ich dedykacją i przedmową do Karłowi-
cza), przez Iskry, Chwile, Przędze aż po diarystyczny zapis trudnego do ujęcia 
w słowa doświadczenia samotności i melancholii jako wyróżników ludzkiej 
egzystencji w Dniach, poddających uporczywej pamięci konieczność katalo-
gowania odsłon rzeczywistości, która możliwa jest do uchwycenia jedynie 
w strzępach, okruchach, fragmentach i która podlega presji selektywnych 
wyliczeń oraz skrupulatnego szyfrowania codziennych doświadczeń. 

Poranek londyński to jedyna część dnia niepoddana opresji twarzy, 
opresji widzenia i słyszenia. Wtedy można – za Dickensem – usłyszeć inny 
(nie prawdziwy czy autentyczny, bo takiego wartościowania narracja nie 
kwalifikuje) głos miejskiego sensorium. Głos wyciszenia, kiedy „ulice za-
lega śmiertelna cisza” (SB 40), znikają rozpustnicy, nędzarze czy pijacy, 
a „trzeźwiejsza i stateczniejsza część rodu ludzkiego nie przebudziła się 
jeszcze” (SB 41). Spotkać tu można sporadycznie „samotną sylwetkę po-
licjanta, roztargnionymi oczami wpatrzonego w pustą ciągnącą się przed 
nim bez końca ulicę” (SB 40). Ulice pokryte są kirem (SB 41), „zimno i mar-
two wyglądają w szarym, nieczułym świetle wstającego ranka” (SB 40). 
Miasto budzi się dopiero, wyłania się z mgły, ulice (poza nielicznymi wy-
jątkami, o których tratuje też narracja tego szkicu) „nie zdradzają śladów 
życia, a domy zdają się wymarłe” (SB 41). Przypomina to stan uśpienia, 
które dopiero kilkadziesiąt lat później dostrzeże i odda impresjonistyczny 
opis malarski Turnera (malarza twierdzącego, że to malarstwo wynalazło 
londyńską mgłę). Poranek w Londynie Dickensa wygląda zupełnie inaczej 
niż ten łódzki, pokazany w pierwszych akapitach Ziemi obiecanej Reymon-
ta14. Nie ma tu wrzasku, krzyku, intensywnej tonacji kolorystycznej czy 

14 Jakkolwiek warto podkreślić, że Reymont w opowiadaniu Pewnego dnia (powstającym 
w latach 1899–1900) w tonacji impresjonistycznego rozmycia szczegółów miejskich 
pokaże wśród śpiącego jeszcze miasta odmawiającego poranne pacierze pana Pliszkę. 
Na tę prawidłowość impresji Reymontowskiej zwróciła mi uwagę Pani Prof. Jolanta 
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rzężącej onomatopeicznie audiosfery miejskiej. Nie ma tu również „ruchu” 
patronującego pierwszym zdaniom Ciurów Gomulickiego, choć już pierw-
sze ustępy tej powieści, zanim zdradzą specyfikę praskiego tłumu czy War-
szawy, którą widzi się jako „potworny, lejowaty wir morski, mający istnieć 
w pobliżu bieguna”15, wciągający i przyciągający „wszystkich i wszystko”, 
wskażą również na charakterystyczny dla opisów dziewiętnastowiecznego 
oblicza miasta – ranny „powiew melancholii”16�

Ulice Londynu zmieniają jednak swoje natężenie, charakter i status, 
kiedy zaczyna się na nich codzienne ruch. Wówczas targ w Covent Garden 
i wiodące do niego okoliczne ulice „zapchane są szczelnie wozami najróż-
norodniejszego rodzaju, kalibru i autoramentu” (SB 42), a bruki Londynu 
mówią kompletnie innymi dźwiękami, językami i obrazami. Bruk – trudny 
w ogóle do opisania przez obserwatora i za pomocą dostępnych narracji 
narzędzi – staje się konglomeratem przedziwności, menażerią różnorod-
ności i zbieraniną różnego rodzaju „ikon” miejskiego ruchu i rzeczy, które 
w mieście można nabyć. Niezharmonizowanie elementów tego mikro-
świata i jednocześnie trudność w jego scaleniu oraz dysonans poznawczy 
to podstawowe struktury konstrukcyjne narracji młodego Dickensa – au-
tora Klubu Pickwicka wydanego w zasadzie w tym samym czasie co Szkice 
Boza, później Olivera Twista, Magazynu starożytności, Obrazków z Włoch, Dom-
beya i Syna, Dawida Copperfielda, Pustkowia, Małej Dorrit, Opowieści o dwóch 
miastach (z obrazami ataku na Bastylię i zdobycia jej, z rzezią wrześniową, 
z opisem miasta Faubourg Saint-Antoine), Wielkich nadziei czy Naszego 
wspólnego przyjaciela, które to powieści są wielkim rozpisanym na głosy wa-
riantem „tekstu miejskiego”. Burton Pike stwierdza jednoznacznie, porów-
nując obrazy Paryża Hugo i Londynu Dickensa, że miasto autora Naszego 
wspólnego przyjaciela jawi się jako twór pełen energii organizującej i obra-
zującej miejskość, dużo bardziej przejmujący jakością fikcji i konstrukcja-
mi charakterologicznymi niż proza Hugo. Podkreśla kierunek, w którym 
zmierza proza Dickensa: od realizmu do surrealizmu, ponurej, chorej, ale 
zawsze fascynującej dziwaczności17�

W Szkicach Boza narrator dickensowski (podobny do kronikarza sceny 
miejskiej, traktującego miasto – jak zauważa Ewa Paczoska w kontekście 
powieści autora Davida Copperfielda – jako społeczne obserwatorium18) daje 

Sztachelska, za co Jej w tym miejscu dziękuję. Ciekawe, że w drugiej redakcji tego opo-
wiadania bohater nazywa się Mateusz Boryna.

15 W. Gomulicki, Ciury. Powieść, Wrocław 1986, s. 82. 
16 Tamże, s. 80–81. 
17 Zob. B. Pike, The Image of the City…, s. 57–58.
18 E. Paczoska, Stolica „świata zwyrodniałego”. Londyn w literaturze angielskiej i polskiej po-

czątków XX wieku (z rzutem oka na następne stulecie), [w:] taż, Prawdziwy koniec XIX wieku, 
Warszawa 2010, s. 60. 
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niezwykle ważną z perspektywy możliwości opisania widzianej i doświad-
czanej rzeczywistości uwagę: 

Bruk w mgnieniu oka pokrywa się zwiędłymi liśćmi kapusty, poszarpanymi powrósła-
mi oraz wszelakim, t r u d n y m  d o  o p i s a n i a  śmieciem warzywnego targu; mężczyźni 
krzyczą, wózki cofają się, konie rżą, chłopcy biją się ze sobą, przekupki plotkują, piekarze 
wynoszą pod niebiosa doskonałość swoich wyrobów, a osły ryczą. Dźwięki te wraz z setką 
innych składają się na wielobarwny, skłócony zgiełk, niezbyt miły dla rodowitych nawet 
londyńczyków, a zdecydowanie przykry i boleśnie rażący uszy wiejskich dżentelmenów, 
po raz pierwszy w życiu śpiących dziś u Hummumsa. (SB 42; podkr. – D.M.O.)

Powyższy fragment Szkiców Boza, dotyczący tłumu ulicznego i języka 
ulicy, a także możliwości oddania obrazu w języku, może być przy całej 
świadomości różnic zestawiony z opisami ulicy i bruku w Salonie i ulicy 
Dzierzkowskiego (z użyciem konwencjonalnej jeszcze ramy szkicu i ob-
razka w powieści), Szkicach warszawskich Prusa (zwłaszcza w tekstach: Pod 
szychtami, Na Saskiej Kępie, Po co przyjechali?), fragmentach Kaśki Kariatydy 
Zapolskiej pokazujących sensorium wrażeń w eklektycznym i wieloetnicz-
nym Lwowie lat siedemdziesiątych XIX wieku, w którym słychać różne 
głosy mieszkańców (także dialekty) i głosy miejskiej opowieści, w którym 
spotkać można przedstawicieli każdej niemal profesji, gdzie rynsztoki 
uliczne zalewane są brudem miejskim. Akcja Kaśki Kariatydy Zapolskiej 
rozgrywa się mniej więcej w tym samym czasie co Lalki Prusa. Zapolska 
podobnie jak Prus w Lalce (w której Warszawa – miasto plotkarskie – czyli 
„akustyczne”, jak pisze o tym Prus w 250. numerze Kronik z 10 września 
1899 roku) – choć mniej intensywnie i intencjonalnie – pokazuje, że Lwów 
karmi się donosem i plotką jako językiem porozumienia, mającym – jak 
plotka czy narracja pamiętnikarska Rzeckiego – autonomiczny i równo-
ważny status narracyjny budujący wiedzę bohaterów o nich samych i wie-
dzę czytelnika o bohaterach, zdobywaną często na początku poznawania 
postaci poprzez zapośredniczenie jej z ust „innego”. Zapolska konstruuje 
również przestrzeń podejrzeń i braku autentyczności; podpatruje lwowską 
przetrąconą komunikację i opresję patriarchalnych wzorców kultury. 

Narracja szkiców Dickensa prowadzona w czasie teraźniejszym, po-
dobnie jak relacje Kraszewskiego z miejskich podróży, jako „czynny” be-
deker miasta skutkuje ciągłym doświadczaniem „dziania się” oglądanej 
i świadomie wizualizowanej, a więc utrwalanej w pamięci, akcji. W Poran-
nych dyliżansach nagromadzenie czasowników określających tempo i per-
cepcję zmieniającej się jak w kalejdoskopie rzeczywistości, której odbiór 
wymaga konieczności uruchomienia różnych zmysłów dla zwizualizowa-
nia bogactwa przestrzeni miejskiej, jest wyrazistym chwytem narracyjnym 
próbującym oddać migotliwość i momentalność czynności mieszkańców 
miasta, ich codzienne rytuały i możliwość obserwacji. Ponadto licznie 
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prowadzone partie dialogowe dramatyzujące napięcie i budujące nastrój 
akcji wzmacniają dynamizm sytuacji doświadczania siebie w mieście. 

Dickens tworzy tu swoistą architekturę widzenia miasta i sposoby do-
świadczania jego sensoryczności (jak Kraszewski w Latarni czarnoksięskiej czy 
obrazach Wilna), budując antropologiczny wizerunek Londynu lat trzydzie-
stych XIX wieku jako miasta, które mówi różnymi językami. Samemu pisa-
rzowi (reporterowi) – posługującemu się konwencją realizmu ujmującego 
w ramy opowiadalności miasto jako temat i miejskość jako doświadczenie 
uczestników oraz samego narratora – każe szukać poza ironią i humory-
stycznym dystansem takich strategii narracyjnych, które byłyby w stanie 
sprostać opisaniu mnogości. Takich, które z jednej strony potrafiłyby ująć 
piętrowość (palimpsestowość) doświadczeń miejskich (skoro wnikanie 
w ulice miejskie musi się odbywać procesualnie, a proces wtajemniczania 
ma swoje prawa), z drugiej zaś – ich symultaniczność jako równoległość 
przypadkowych spotkań i nieoczekiwanych zjawisk (przy nieustannym 
pośpiechu i „braku” czasu), które chłonąć należy w tym samym momencie, 
jeśli chce się zrozumieć, jak przeglądają się w sobie i warunkują nawzajem. 
Dlatego też przywołam dłuższy fragment obrazujący to zjawisko:

Zaczynasz się ubierać najszybciej jak potrafisz. […] Wkrótce jednak kończysz toaletę, 
w tego rodzaju okolicznościach nie stawiasz sobie bowiem zbyt wielkich wymagań, a przy 
tym ogoliłeś się już wczoraj wieczór. Naciągasz więc podróżny płaszcz z ostrej, grubej weł-
ny, owijasz szyję zielonym podróżnym szalem i ściskając rączkę podróżnej torby schodzisz 
na dół na palcach, aby nie obudzić nikogo z rodziny, i po spędzeniu w jadalni dosłownie 
kilku minut potrzebnych na wypicie filiżanki kawy […] zdejmujesz łańcuch, odryglowujesz 
frontowe drzwi i ostatecznie znajdujesz się na ulicy.

[…] Spoglądasz w daleką perspektywę Oxford Street, na ponuro odbijające się na jej 
mokrym bruku światła gazowych latarń, i nie możesz wypatrzyć na jezdni ani jednego 
punkciku, który wzbudziłby w tobie choć odrobinę nadziei, że uda ci się zdobyć jakiś po-
wóz lub dorożkę […]. […] Wilgoć wisi nad dachami domów i słupami latarń, spowija cię 
jak gdyby niewidzialnym płaszczem. Woda wtargnęła na wszystkie podwórza, rozsadza 
rury i przelewa się wierzchem beczek do łapania deszczówki. Rynsztoki zdają się ścigać 
z czasem, ramiona pomp same opadają w dół, konie, ciągnące dwukołowe wózki na targ, 
przewracają się i nie ma nikogo, kto pomógłby im wstać, policjanci wyglądają, jak gdyby 
zostali starannie obsypani sproszkowanym szkłem, tu i tam wlecze się powoli i ociężale 
mleczarka, ze stopami owiązanymi strzępkiem krajki, by zapobiec ślizganiu […]. 

Gdy, zbliżając się na Golden Cross, mozolnie kroczysz przez Waterloo Place, zegar 
wybija kwadrans po piątej i dopiero wówczas zdajesz sobie sprawę, że obudzono cię niemal 
o godzinę za wcześnie. Zbyt mało masz czasu, by wrócić do domu, wszystkie lokale są jesz-
cze pozamykane, nie pozostaje ci więc nic innego, jak iść dalej, co też czynisz, niezwykle 
zadowolony z samego siebie i wszystkiego dookoła. […] Zachodzisz do biura sprzedaży 
biletów, które w świetle gazowych lamp i buzującego w kominku ognia siłą kontrastu 
sprawia zupełnie miłe wrażenie – jeżeli jakiekolwiek miejsce może wyglądać przytulnie 
o godzinie wpół do szóstej rano w zimowy poranek. 

[…] Pierwsze uderzenie godziny szóstej rozbrzmiewa z wieży kościoła św. Marcina 
właśnie w chwili, gdy maczasz wargi we wrzącym napoju. W mgnieniu oka znajdujesz 
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się z powrotem w biurze sprzedaży biletów, podczas gdy bufetowy raczy się już twoim 
grogiem. Dyliżans stoi u wejścia, konie są zaprzężone, a konduktor oraz paru tragarzy 
układa bagaże i biega tam i z powrotem po wiodących do biura schodach, z trudem łapiąc 
w pośpiechu oddech. Miejsce, przed chwilą tak ciche i spokojne, tętni teraz życiem. Zjawiają 
się pierwsi roznosiciele porannych gazet i ze wszystkich stron osaczony jesteś ich głośnymi 
okrzykami […]. (SB 77–79)

Podobnie wędruje się razem z reporterem–narratorem po labiryntach 
Parlamentu, kuchni Bellamy’ego (bufetu obu Izb Parlamentu), w której spo-
tykają się na wspólnych posiłkach stronnicy i opozycjoniści. Tu bohaterem 
i szefem służby od czasów najdawniejszych jest Nicholas. Fizjonomiczne 
cechy szkiców Dickensa (nie tylko w Szkicu parlamentarnym) potwierdzają 
ważność wycinkowości fizjonomicznej konstruowanych postaci, a także 
– niemożność zapanowania nad konwencją opisu, niewystarczalność tech-
niki opisu, konieczność przekroczenia ramy konwencji realistycznego szki-
cu, porażkę reprezentacji. Dickens ma świadomość, że tekstowa mimesis jest 
nieudolna, naśladuje jedynie część tego, co można wyrazić w języku przy 
zastosowaniu konwencji opowiadania (szkicowania). Ale co ważne – uży-
wa jeszcze instancji narratora, by obnażyć przed czytelnikiem ułomność 
reguł i realizacji opowiadania, niewystarczalność formy, która musiałaby 
ująć żywioł materii tekstu miejskiego czy – tu konkretnie – „fizjonomii” 
osobliwości ludzkiej (a tę niewątpliwie znał za pośrednictwem szkoły 
lavaterowskiej):

Niepotrzebnie jednak opowiadamy wam to wszystko, wystarczy bowiem choćby atom 
zmysłu obserwacyjnego, jedno spojrzenie na gładko przyczesaną głowę i mądre oblicze 
[…] – by stworzyć sobie prawdziwszy obraz rzeczywistego charakteru Nicholasa, niżby 
to potrafiła odmalować pełna kolumna n a s z e g o  n i e d o ł ę ż n e g o  o p i s u. (SB 88; 
podkr. – D.M.O.)

W Bankietach niemożność zapanowania nad spójnym językiem narracji 
skazuje Dickensa na posługiwanie się szwem narracyjnym i zmianą stylu, 
a więc próbę nowej konwencji estetycznej, do opisania specyfiki bankietu 
wydanego na część stowarzyszenia: 

„Za pomyślność i rozkwit Stowarzyszenia”. I znów zmuszeni jesteśmy uciec się tutaj 
do stylu dziennikarskiego, by wyrazić ubolewanie, że „nie sposób oddać, choćby w przybli-
żeniu, brzemiennych treścią słów dostojnego lorda”. Dość powiedzieć, że mowa, najdłuższa 
ze wszystkich, jakie w ogóle dane nam było słyszeć, została przyjęta entuzjastycznie. (SB 98).

Przezroczysty narrator Dickensa świadomy jest granic gatunkowych 
szkicu i jego „pojemności”, a także zastosowanej konwencji estetycznej 
(która nie może przekroczyć konwencji naturalizmu). W końcowej części 
W szynku zauważa: „Szkic nasz jest bardzo pobieżny, nie tylko ze względu 
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na szczupłość miejsca, lecz również dlatego, że gdybyśmy dalej ciągnęli 
ten opis, stałby się on zbyt bolesny i odrażający” (SB 106). Z kolei w szkicu 
W lombardzie podkreślone zostają procedery i zachowania bywalców lon-
dyńskich lombardów. Sam temat wydaje się dla narratora trudny do ujęcia: 
„Na pierwszy rzut oka może się komuś wydawać, że temat ten bynajmniej 
nie należy do zachęcających, odważymy się jednak go poruszyć w nadziei, 
że w granicach zakreślonych przez nasze szpalty nie znajdzie się nic ta-
kiego, co mogłoby wzbudzić niesmak najwybredniejszych nawet czytel-
ników” (SB 107). 

Stopniowanie upływu kolejnych godzin i zajęć w mieście, charakter 
następstwa, zmienności, płynności w ruchliwym Londynie podkreślają 
jego momentalność i trudność zapanowania nad materią opisu. Dickens 
był zwolennikiem oglądania miasta z perspektywy dyliżansu lub karety 
pocztowej (jak Kraszewski w latach 30. i 40. XIX wieku – dyliżansu czy 
kolaski), a nie okien kolei – w przeciwieństwie do młodej Orzeszkowej, 
która we wczesnych powieściach (także tendencyjnych), np. W klatce (1870) 
i Pierwotnych (1884), wygłaszała peany na cześć kolei żelaznej jako swoistej 
ikony nowoczesności – żeby posłużyć się kategorią zastosowaną do ujmo-
wania doświadczenia zmiany w kulturze nowoczesności przez Wojciecha 
Tomasika19. Dickens pisze:

Wóz pocztowy udaje się z kolei na stację, gdzie pasażerowie, mający odjechać poran-
nym dyliżansem, szeroko otwartymi ze zdziwienia oczyma przyglądają się pasażerom, 
którzy tu rannym dyliżansem przybyli; ci – bladzi i przygnębieni, najwyraźniej nie mogą się 
otrząsnąć z dziwnego, ogarniającego zazwyczaj w podróży wrażenia, iż wszystko, co dzia-
ło się zaledwie wczoraj, stało się co najmniej pół roku temu, i poważnie zastanawiają się, 
czy krewni i przyjaciele, których opuścili przed niespełna dwoma tygodniami, bardzo się 
zmienili od czasu rozstania. Stacja kipi gwarem i życiem, a pojazdy, mające za chwilę wy-
ruszyć w drogę, oblega jak zwykle tłum Żydów oraz nieokreślonych jakichś indywiduów, 
które, Bóg raczy wiedzieć z jakiego powodu, uważają za niemożliwe, by ktoś mógł wsiąść 
do dyliżansu nie zaopatrzywszy się uprzednio przynajmniej w funt pomarańcza, scyzoryk, 
notes, zeszłoroczny kalendarz, gąbkę oraz niewielką serię karykatur.

19 Zob. W. Tomasik, Ikona nowoczesności� Kolej w literaturze polskiej, Wrocław 2007. Au-
tor monografii przypomina, że literatura odkrywała kolej od lat 40. XIX wieku (s. 17), 
a w kontekście Dickensa pisze o tekście The Signalman mającym źródło w biografii pisarza 
(pomysł opowiadania nasunęły informacje o katastrofie kolejowej z 1861 roku w tunelu 
na południu Anglii – s. 117). Biograf Dickensa (T.A. Jackson) wskazuje, że pisarz znał do-
brze drogi i środki komunikacji, którymi podróżowali jego bohaterowie Klubu Pickwicka, 
Martina Chuzzlewita, Dawida Copperfielda, Pustkowia. Bohaterowie ci często oglądają Anglię 
jako podróżni z gościńca: „Kolej po raz pierwszy występuje w Dombey i Syn; wydaje się, 
że od chwili pojawienia się jej Dickens odczuwa jakiś brak, chociaż nie uświadamia go 
sobie jasno. Sam korzystał dużo z nowego wynalazku, ale nigdy kolej nie zdobyła w jego 
sercu tego miejsca, jakie zajmował dyliżans czy karetka pocztowa”. Zob. T.A. Jackson, 
Karol Dickens, tłum. A. Konarek, Warszawa 1953, s. 54. 
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Mija jeszcze pół godziny i słońce razi z góry wesołymi promieniami wciąż jeszcze 
na poły puste ulice; świeci przy tym tak mocno, że budzi z gnuśnej zadumy terminatora, 
który, zamiatając sklep i polewając chodnik wodą, co chwila przerywa pracę, by zawołać 
do drugiego chłopca, spełniającego tę samą czynność o kilka domów dalej, że „będzie dziś 
upał” […]. (SB 43)

W Porannych dyliżansach z niekrytą ironią i czarnym humorem zastana-
wia się wraz ze swoimi potencjalnymi czytelnikami (wirtualnymi odbior-
cami jego szkiców publikowanych sukcesywnie w gazetach, skoro używa 
konsekwentnie liczby mnogiej, znosząc dystans narracyjny: nadawczo-od-
biorczy i próbując zrównać plan fabularny opowiadania z planem doświad-
czania świata tekstowości przez czytelnika) nad tym, jak długo musiałaby 
trwać nieustanna podróż karetką pocztową, żeby mogła spowodować śmierć 
człowieka. I dlatego próbuje poddać humorystycznej refleksji doświadczenie 
podróżowania jako udręki spowodowanej niewygodami jazdy.

Ulicami Londynu „turkoczą lekkie dwukołowe dorożki, pełne waliz 
i pudeł umieszczonych między kolanami woźnicy oraz na skórzanym far-
tuchu” (SB 44), wokół ulic powstaje nieustanny miejski ruch, który wzmac-
nia doświadczenie permanentnej zmiany. Tu ekspedienci ciągle porządkują 
wystawy, krzątają się w sklepach i wokół przepływu pieniądza. Narra-
tor-obserwator zna tłum, który nie do końca (podobnie jak w Warszawie 
Prusa) pozostaje anonimowy. Wiadomo bowiem po latach obserwacji 
i uczestnictwa w tłumie (nawet z dystansem fizjonomisty-badacza i socjo-
loga miejskiego „piekiełka”), że czynności wykonywane przez konkretnych 
ludzi, podobieństwo zjawisk i przewidywalność ruchów „osobników” 
londyńskich są stałe i niezmienne. Dickens określi to, co kilkadziesiąt lat 
później będzie charakterystyczne dla bohaterów Kaśki Kariatydy Zapol-
skiej, którzy w mieście żyją z przyzwyczajenia20. Analizując w Porannych 
dyliżansach wyjście na ulicę i podążanie ku domowi, Dickens konstatuje: 

20 Egzemplifikacją tego stylu zachowań są wypowiedzi bohaterki Rózi (przyjaciółki Kaśki), 
która na pytanie o zasadność poddania się stagnacji w relacji z Feliksem i przyzwolenie 
na taki stan rzeczy, odpowie: „ – Ta cóż, przyzwyczaiłam się, ot i cała bieda”. Narrator 
dwukrotnie w kolejnych akapitach powtórzy tę konstatację (wykorzystując figurę reto-
ryczną bliską anadiplozie, kiedy powtarza jak zaklęcie czasownikową formę „przyzwy-
czaiła się” – najpierw w tonie eksklamacji, później w tonie wyciszenia i bezradności):
„Przyzwyczaiła się! W tym jednym słowie zawarta była cała prawda jej życia; w tym 
przyzwyczajeniu dzwoniły wszystkie okowy łańcucha, którym skrępowała się z tym 
wyzyskującym ją mężczyzną. Przyzwyczaiła się do codziennej kłótni, do tego własnego 
wrzasku, do jego próżniactwa, dymu kabanosów, do jego nerwowej, suchej, zwiędłej 
powierzchowności, do tej szufladki, napełnianej co dzień rano drobną miedzianą mone-
tą, a świecącej co wieczór pustkami – nawet do tej żony, otoczonej drobnymi dziećmi, 
której widmo wywoływała codziennie swym ochrypłym głosem. Przyzwyczaiła się…”. 
G. Zapolska, Kaśka Kariatyda, Kraków 1977, s. 35. 
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„Do jakiego okrucieństwa doprowadza ludzi przyzwyczajenie” (SB 76), 
a w Wizycie w Newgate „»Siła przyzwyczajenia« – to w ustach każdego 
człowieka powiedzenie utarte i banalne” (SB 121). Wiąże się ono z codzien-
nością rytualnych czynności – powtarzających się nieuchronnie. Można by 
powiedzieć, że Dickens wartościuje zdarzenia i zjawiska jako niezmienne, 
mało oryginalne, powtarzające się. Tak jakby Londyn nie miał do zapropo-
nowania nowości, jakby jego pejzaż tworzony przez ludzi zamiast prawu 
ruchu i zmiany zachowań (zmiany mentalnej, towarzyskiej, emocjonalnej), 
podlegał jedynie następstwom wynikającym z nieświadomej bieganiny. 
Tyle że Dickens nic nie pisze o możliwościach korzystania z rezerwuaru 
kulturowego miasta. Pokazuje jedynie codzienność i doświadczenia ludzi 
trawersujących po ulicach czy brukach w celu pokazania stałej dominanty 
ich codziennego trybu życia. Jedynie niedzielne oglądanie siebie w oczach 
innych i innych w sobie jest odstępstwem od rutyny powszedniości, bo mi-
janie w tym dniu tych samych twarzy ma inny charakter. Tę mentalność 
londyńczyków ujawniają również miniatury Virginii Woolf oraz powieści 
z monologami wewnętrznymi bohaterek, zwłaszcza Pani Dalloway, obrazu-
jąca narracyjnie jeden dzień z życia kobiety: 13 czerwca 1923 roku. Podobny 
pomysł znajdziemy u Jamesa Joyce’a, który 16 czerwca – na pamiątkę jego 
spotkania z przyszłą żoną – uczynił dniem wędrówki głównych postaci 
Ulissesa po Dublinie – wędrówki nie tyle po artefaktach i symbolicznych 
miejscach „przemian” świadomości bohaterów (choć bedekery Dublina 
wykorzystywał autor pilnie, pisząc dzieło)21, ile – jak w przypadku Peters-
burga Dostojewskiego (głównie ze Zbrodni i kary i Biesów) czy Warszawy 
Prusa – po meandrach i labiryntach świadomości, po zaułkach przestrzeni, 
którą widzą oczy bohatera. To z perspektywy bohaterów widać w każdym 
z tych przypadków miasto. To, co zobaczą i wycinkowo ujmą oczy pod-
miotu, zostaje zapisane jako fragment labiryntu i wyznacznik kondycji jed-
nostek, co więcej – wyróżnik ich stanu emocjonalnego. Dlatego w tekstach 
o mieście często na krajobraz dosłowny, ten widziany, nakłada się krajo-
braz stereotypów miejskich, językowego obrazu świata bohaterów, którzy 

21 Celowo zestawiam te dwie powieści jako kontekst porównawczy, bo już David Daiches 
wskazuje podobieństwo strukturalne i fabularne oraz (choć na innym poziomie inten-
sywności i jakości ukształtowane) w zakresie techniki pisarskiej Woolf i Joyce’a, tworząc 
interpretacyjne i wnikliwe hierarchie znaków tekstowych i powiązań między bohaterami 
powieści Woolf. Zob. D. Daiches, Virginia Woolf, [w:] tenże, The Novel and the Modern 
World, Chicago and London 1960, s. 203–207. Podobnych zestawień formalno-struktural-
nych: narracyjnych i fabularnych, ujawniających zarówno różnorodność i osobność, jak 
i zbieżność powieści Pani Dalloway i Ulissesa, dokonuje Wiesław Juszczak. Zob. W. Jusz-
czak, Zasłona w rajskie ptaki albo O graniach „okresu powieści”, Warszawa 1981, zwł. s. 94–99. 
Zob. także: B. Blackstone, Virginia Woolf: A Commentary, London 1972; R. Humphrey, 
Stream of Consciousness in the Modern Novel, Berkeley–Los Angeles 1954. 



Dawid Maria Osiński 226

widzą specyficzne i charakterystyczne przestrzenie, dostrzegają to, co chcą 
bądź muszą zobaczyć, często przypadkowo, błądząc. Ulice, bruki i zaułki 
miast widzianych i opisanych to takie przestrzenie, które są odbiciem stanu 
świadomości bohaterów czy projekcją, nałożoną na obraz właściwy, nigdy 
neutralny, ale zawsze – jak twierdził Zola – przetransponowany przez ta-
lent i temperament artysty (tu: widzącego). 

W Porankach na ulicach Londynu panowie w średnim wieku, wędru-
jąc ulicami, rozmyślają jedynie nad sprawami biurowymi. Nie tracą czasu 
na powitania, rozmowę, mają w cenie każdą minutę, którą mogą spożytko-
wać na pracę. Czas w mieście (co już dawno udowodnili antropologowie 
z Aronem Guriewiczem na czele) rządzi się swoimi prawami, odmierzany 
jest skrupulatnie, ponieważ jest w cenie. Dlatego dla Dickensa (podobnie 
jak dla „drobiazgowego” Prusa czy późnej Orzeszkowej) liczenie czasu 
to dominanta i wyznacznik nowoczesnego trybu życia. 

Koło południa wygląd ulic i przechodnie zmieniają się. Dickens inaczej 
(wydaje się, że stereotypowo) niż dużo później czyni to Nietzsche w Tako rze-
cze Zaratustra – specjalną rangę przyznaje czasowi południa. Wtedy wkracza 
się nie tylko w „upał, zgiełk i ożywienie” (SB 45), lecz także w esencję „ru-
chu”, zmiany, która tylko pozornie powoduje wyciszenie, bo tak naprawdę 
rozpoczyna cykl miejskich przyspieszeń publiczności zapełniającej ulice: 
„Ulice zalega wartki, różnorodny tłum ludzi, wesołych i zatroskanych, bo-
gatych i biednych, pracowitych i rozpróżniaczonych” (SB 45). 

Trzecią „fazą” widzenia ulic Londynu jest wieczór (tak jest rewerso-
wo ustawiony wobec poprzedniego obrazek Wieczór na ulicach Londynu). 
Pozwala on zobaczyć więcej, pełniej, prawdziwie, by – jak ironicznie skon-
statuje narrator – „podziwiać ulice Londynu w ich pełnej chwale” (SB 46). 
Dopiero ponury i słotny wieczór zimowy ze zmywającym brud uliczny 
deszczykiem sprawia, że „w powietrzu ściele się leniwa, ciężka, spowi-
jająca wszystko mgła, w której latarnie gazowe zdają się świecić jaśniej, 
a rzęsiście oświetlone wystawy, przez kontrast z panującymi wokół ciem-
nościami, wydają się jeszcze wspanialsze” (SB 46). Tu spotykają się panie 
Walker i Macklin, które po pogawędce na temat pogody i dobroczynnym 
działaniu herbaty zadają sobie stereotypowe pytania. Fatyczność funkcji 
komunikacyjnej wyraźnie Dickens podkreśla. Uwyraźnia bowiem powierz-
chowne i konwencjonalne pozy mieszkanek Londynu, zamykających się 
w swoich domach i czekających „aż do dziewiątej” na roznosiciela piwa. 
Również inni mieszkańcy i sprzedający stają się wieczorem rezydentami 
prywatnych, ciasnych i najczęściej ciemnych przestrzeni. 

Dickens po raz kolejny posługuje się kategorią melancholii w opisie 
fizjonomii miejskiej i charakteru przeżywania miasta przez swoich bo-
haterów. Zwrócenie uwagi na melancholię jako figurę „ukrycia” i nie-
możności stabilizuje rozchwiany i niedający się opisać wcześniejszy rytm 
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codzienności i dnia. Cień Saturna i noc jako możliwość działania i zmiany 
ujawniają, że pod ich osłoną (melancholii i nocy jako żałoby) dzieją się 
zjawiska przedziwne, makabryczne, tajemnicze (jak to wielokrotnie poka-
zywał Dickens w późniejszych powieściach, bazujących na rozpoznaniach 
ze Szkiców, będących – jak szkice, obrazy, opowiadania dla Prusa, Kra-
szewskiego, Joyce’a – lustrem ich późniejszej twórczości, hipertekstem, nad 
którym nadbudują późniejsze obrazy miejskie w powieściach i do którego 
będą się w swoich licznych wariantach i powrotach do „tekstu miejskie-
go”22 odwoływać). 

Wieczór londyński ogranicza liczbę mieszkańców na ulicach: „Wałę-
sając się przez cały dzień po ulicy mrowie ludzkie szybko znika i ciszę 
nocną zakłócają już tylko odgłosy kłótni i złorzeczeń, dobiegające z wnę-
trza szynków” (SB 49). Sceny ulicznego życia w mieście obrazują nocne 
i poranne powroty publiczności teatralnej błotnistymi ulicami do domów, 
stajennych do swoich zajazdów, publiczności z mniej renomowanych lokali 
– do licznych restauracji. Narracja Dickensa w Szkicach Boza jest nastawio-
na na wrażenia zmysłowe, miejską audiosferę i wzrokocentryczną presję 
mnożących się scen i zjawisk. „Słychać” tu bowiem intensywne śpiewy 
i zamawianie kolejek dżinu, koniaku czy kwaterek porteru w barach, czuć 
woń cygar. Artyści z nonszalancją i wyniosłością mijają swoją publiczność 
i czytelników. Dickens podkreśla powtarzalność tych scen i miejskiego ję-
zyka ulicy – języka póz, gestów, zachowań. Ma świadomość, że charakter 
szkicu z jednej strony nie odda wielobarwności i rozmaitości owej scenerii 
nocnej, ale z drugiej strony właśnie szkicowość, wycinkowość i mikrowy-
miar umożliwiają całościowy ogląd menażerii ludzkich zachowań, dlatego 
puentuje tę strategię widzenia i opisywania następująco: „Ale ponieważ 
o p i s y w a n i e  i c h  wszystkich [scen – D.M.O.], choćby pobieżnie, z a -
j ę ł o b y  d u ż y  i  g r u b y  t o m, a lektura ta, aczkolwiek pouczająca, nie 
byłaby przyjemna – s k ł a d a m y  u k ł o n  i  z a p u s z c z a m y  k u r t y n ę” 
(SB 51; podkr. – D.M.O.). 

Londyn Dickensa uwiecznia również nieistniejącą już (bo całkowicie 
przebudowaną) dzielnicę Seven Dials, słynny w latach 30. XIX wieku zaułek 
Londynu nieopodal Covent Garden, na który składało się siedem ciemnych, 
krętych, „trujących” (SB 53) i razem zbiegających się ulic ze stojącą na środ-
ku placu dorycką kolumną z sześcioma tarczami zegarowymi. To „króle-
stwo pieśni i poezji, pierwszych płomiennych przemówień” (SB 52). Tylko 
w tym zaułku można znaleźć „gmatwaninę krętych uliczek i zakamarków 
oraz równie doskonałe przemieszanie Anglików z Irlandczykami” (SB 53). 

22 Formułą „tekstu miejskiego” posługuję się na wzór „tekstu Petersburskiego” za Topo-
rowem. Zob. W. Toporow, Miasto i mit. tłum. i wstęp B. Żyłko, Gdańsk 2000, zwł. rozdz. 
Petersburg i tekst Petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu� 
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To przestrzeń, w której obcy czy przybysz (choć Dickens traktuje te po-
jęcia synonimicznie, zestawiając je w pojęcia równorzędne, jakby bycie 
przybyszem zawsze skazywało na obcość i nieznajomość geograficzną, 
na swoistą dysgeografię przestrzenną) doświadcza silnych i różnorodnych 
wrażeń „pobudzających ciekawość i przykuwających uwagę na czas dłuż-
szy” (SB 53). W tej przestrzeni, z której zatęchłości próbują się po jakimś 
czasie „leniwie” wydobywać grupy ludzi, wszystko zadziwia przybyszów 
i obserwatora. Wyznacznikiem tego miejsca są kramy handlowe, na któ-
rych można przebierać w galimatiasie osobliwości (skoro ten umożliwiają 
z kolei stali bywalcy i przygodne typy ludzkie) – zarówno tandetnych fal-
syfikatów, quasi-antycznych przedmiotów, jak i obiektów drogocennych, 
choć zniszczonych. Nędzne składy starzyzny służą raczej jako schroniska 
i przechowalnie dla biedaków, ale to one „dopełniają obrazu »spokojnego 
życia« owego zakątka” (SB 56), w którym dominują bójki, napady, a normą 
okazuje się maltretowanie przez sklepikarza swojej rodziny. 

Przeciwieństwem obskurnego zakątka Seven Dials jest ulica Mon-
mouth, która staje się jedyną możliwą przestrzenią medytacji i dostojnej 
powolności oraz budzi respekt swą tradycją (a tradycja okazuje się kom-
ponentem definiującym charakter Dickensowskiej nowoczesności miej-
skiej – podobnie jak w Wilnie Kraszewskiego). Co ważne – buduje Dic-
kens stereotypowe widzenie żydowskości jako nieodłącznego mentalnego 
i fizjonomicznego komponentu miasta23. Stereotyp rudego Żyda-szachraja 
(podobnie jak garderobianego Żyda z rudą czupryną w szkicu Amatorskie 
teatry) wzmacnia opis: „Ulica Monmouth jest czcigodna ze względu na swą 
starożytność, a jednocześnie zasługuje na szacunek z racji swojej użytecz-
ności. Ulicą Holywell gardzimy. Rudowłosych i rudobrodych Żydów, któ-
rzy przemocą wciągają klientów do swych brudnych domów i nie pytając 
o zgodę gwałtem wsadzają na nich jakieś ubiory – wręcz nie znosimy” 
(SB 58). Co ciekawe, londyńscy Żydzi Dickensa są – jak w biblijnych opo-
wieściach – rudzi. Jakby rudość elżbietan i wiktorian miała być zastąpiona 
diagnozą rudości żydowskiej jako synonimu i wyznacznika zła i kłamstwa. 

Siłę wyrazu tego fragmentu wzmacnia dodatkowo liczba mnoga, swoisty 
pluralis maiestaticus (którego używa w szkicach również Kraszewski). Pełni 
ona dwie funkcje: podnosi i uwydatnia przekaz, ale też uniwersalizuje wi-
dzenie, jawnie stereotypizuje i skazuje na wykluczenie z przestrzeni ulicy.

23 Stereotyp Żyda i żydowskości jako rewersowy charakter narodowości polskiej to sta-
ły element „opisu” charakteru miejskiego i mentalnego, choć różnorodnie ujawniany 
i waloryzowany, widoczny jest (jako pewna stała tematyczna) w powieściach o mieście, 
zwłaszcza u Prusa w Lalce, w Ziemi obiecanej Reymonta, powieściach Zapolskiej ze słynną 
sceną zjadania królika przez Żyda z cyrku w Kaśce Kariatydzie (1888, II wyd.), u Bałuckie-
go w Żydówce (1870), we wczesnych zapisach Kraszewskiego o charakterze wspomnień 
i szkiców czy z jego powieści Żyd (1866).
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Patrząc na formę wspomnieniowych, pamiętnikarskich i dzienniko-
wych zapisów Kraszewskiego, czytelnik odnosi wrażenie, że pisarz do-
wartościowuje fragmentaryzm (fragment, katalog, wyliczenie, wyciągi, 
wyimki), mimo budowanej skrupulatnie ciągłości opowieści i narracji. 
Dlatego Kraszewski przekracza wyznaczniki tradycyjnego pamiętnika 
czy dziennika, wkładając w jego ramy różnorodne gatunkowo elementy 
służące ujawnieniu specyfiki języków rzeczywistości, które próbuje zapi-
sać, a które stanowią i konstytuują jego podmiotowość. Cechują te zapisy 
różne typy wyliczeń, związane z doświadczeniem widzenia, próbą zapi-
sania artefaktów, czynnościami codziennymi. Stąd nastawienie na kolek-
cje myśli, zdarzeń, miejsc, ludzi, zachowań. Sam Kraszewski w późnym 
zapisie z Nocy bezsennych (które Bogdan Mazan odczytuje jako kolekcję 
życia pisarza24) namawia: „Wy, którzy się życiem nudzicie, którzy czas 
zabijacie, którzy nie wiecie, co robić z sobą i z czasem, spróbujcie zacho-
rować na manią zbierania czegokolwiek”25. Wyliczenie staje się w pamięt-
nikach podstawową kategorią znaczącą, określającą zbiór przedziwności 
– fizjonomii miast, ludzi, zjawisk, fizjonomii własnej, klasyfikowanych 
artefaktów, przełomowych momentów w historii, zapisów rozmów, fin-
gowanych i podsłuchanych scenek z życia, obrazów i szkiców menażerii 
ludzkiej w różnych odsłonach jej obecności. „Ja” Kraszewskiego, będące 
eksploratorem różnych miejsc na mapie kultury, właśnie mapie kultury 
dziewiętnastowiecznej wyznacza swoiste miejsce. Tworzy bowiem własną, 
alternatywną mapę czytania i obrazowania dziejów, ale również własnych 
wspomnień. Zapiski z Wilna stanowią najciekawszy przykład zachodze-
nia na siebie relacji prywatne–publiczne26. Są rejestrem zdarzeń, opisem 
impresyjności miasta i mieszkańców, kroniką historycznych wypadków. 
Artefakty zostają wypunktowane, nazwane i przywołane jako ważne miej-
sca na mapie tekstu wileńskiego. 

Wspomnienie z Wilna rozpoczyna się refleksją nad handlem księgar-
skim i statusem czytających: „Wilno nie ma żadnego magazynu, bo do ma-
gazynu trzeba klisze sprowadzać z daleka, bo do magazynu trzeba tro-
chę odwagi, bo magazyn nareście jest nowością!” (P 82), a kończy smutną 

24 B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002, rozdz. 
Zjawisko osobne. Ahaswerus polski według „Nocy bezsennych” Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
podrozdz. 2.5 (Kolekcja – „ludzkich zbiorów los”). 

25 J.I. Kraszewski, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972 [BN, seria I, nr 207], s. 34. 
Wszystkie podawane w tekście głównym cytaty pochodzą z tego wydania. Po cytacie 
w tekście podaję skrót P oraz numer strony cytowanej.

26 O kształtowaniu się tej relacji pisałem obszerniej w artykule Światy prywatnego i publicz-
nego zapisu. „Pamiętniki” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski. Poeta i światy, red. 
T. Budrewicz, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Toruń 2012, s. 37–67. Korzystam w niniejszym 
artykule z wcześniejszych wniosków i rozpoznań.
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konstatacją o tym, że „Litwa żyje brzuchem, nie głową” (P 86). Pamiętniki 
Kraszewskiego oddają charakter wędrówek po ulicach miasta, wędrówek 
z ludźmi i podczas samotnego namysłu nad miastem, w zwolnionej per-
spektywie i zatrzymaniu, jeśli to tylko możliwe, a kilkakrotnie postuluje 
autor tę konieczność. Stają się same wędrówką po mapie kultury i myśli. 
Zapisy autobiograficzne Kraszewskiego oprócz stylu katalogowego na-
stawionego na enumerację rzeczywistości cechują częste formuły zwrotu 
do czytelnika. Mają one wpisaną instancję czytelniczą, ale projektują rów-
nież możliwość widzenia, ostrzegają, każą zwrócić uwagę na konkretne 
zjawiska czy artefakty. Jako elementy równoważne wymienia się tu pa-
miątki materialne i kolekcję doświadczeń, wrażeń związanych ze wspo-
mnieniami i rezerwuarem pamięci.

Kraszewski, kiedy zwraca się do swego potencjalnego odbiorcy, uży-
wa często liczby mnogiej w celu potraktowania siebie jako jednego z wie-
lu obserwatorów miasta i uczestników miejskiej przestrzeni. Chce rów-
nież zagarnąć swego widza do uczestnictwa w doświadczaniu wędrówki 
po mieście: „Ruszajmy jeszcze!” (P 66), „Zjeżdżamy z góry” (P 75), „Zmor-
dowaliście się podrożą” (P 75), „Czy widzisz tam na górze stojący gołęb-
nik i stary dom wielki, czarny…” (P 73), „Zacznijmy wspomnienia nasze 
od kościołów i obieżmy znaczniejsze przynajmniej” (P 98), „Przejdźmy 
to miasto, szukając w nim pamiątek i wspomnień, przebieżmy je przypomi-
nając dawne jego dzieje. Zacznijmy od Ostrej Bramy i Lidzkiego gościńca” 
(P 143). Wskazuje na organizację przestrzeni (niżej, wyżej, znowu, trochę 
dalej, niedaleko): 

Wjeżdżasz ulicą, która się poczyna od kościoła Aniołów Stróżów. […] Po prawej ręce 
od wjazdu, zbliżając się ku miastu, może cię zastanowią cztery starsze od sąsiadów swych, 
cieniste kasztany przed wystawą drewnianego domku Huberta. Tuśmy mieszkali, tuśmy się 
uczyli, tu marzyli o bożym świecie, na któren wychylić się tak pilno nam było. Poszedłszy 
nieco dalej, na lewo skromny obaczysz kościołek, przed tobą już miasteczko. (P 161–162)

Liczne zaimki deiktyczne („tędy”, „tu”, „to”, „tam”), których frekwen-
cja jest imponująca w kilku kolejnych choćby akapitach, pełnią funkcję 
odwołania do przestrzeni znanej i namacalnej, która jest w zasięgu ręki. 
Można by też oczywiście powiedzieć, że skoro zapis pamiętnikarski cyto-
wany poniżej dokonuje się z perspektywy jedynie kilku lat czy nawet rów-
nolegle z doświadczaniem tej przestrzeni, Kraszewski może ufać pamię-
ci i przywołaniu obrazów. Jak w kadrze zmieniającego się dagerotypu27, 
Kraszewski podkreśla momentalność i zmienność doświadczania świata 
z perspektywy nagle odżywających wspomnień: 

27 W dzienniku z 1850 roku (9 listopada) zapisze: „Daguerotyp odbija, tworząc kolorami, elek-
tryczność nosi myśli ludzkie, a człowiek tak się temu dziwi, jakby przed 800 laty” (P 247). 
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Tędy chory już Aleksander wjeżdżał […]. Tędy, słabszy jeszcze, powracał […]. Schyl-
my głowę, to Ostra Brama. […] Tu w czasie oblężenia drzwi żelazne upadły na święto-
kradców Szwedów […]. Tu się stał niejeden cud […]. Oto monaster i cerkiew […]. Oto 
dom kupców ruskich […]. Wychodzim ku ratuszowi, pełne wspomnień miejsce. Rynek. 
Tu ścięto pierwszych męczenników franciszkanów, tu stracono Daniłę Myszackiego […], 
tu padło tylu zdrajców i łotrów. Spójrzmy, ziemia się jednak nie rumieni i topole tak 
rosną wesoło, jak gdyby nigdy krwi kropla nie zrosiła tej ziemi. A jednak stał tu pręgierz 
i szubienica, pamiętne procesją Brzostowskiego, bo i to wspomnieć trzeba. Tu niedaleko 
porwał się Tupeka […] widzisz ten dom niepoczesny? Tam była Piacionka, tam na prawo 
wieża kościołka Ś. Mikołaja, zakładu ks. Ostrogskich, sławny i pamiętny oblężeniem pałac 
Chodkiewiczów, gdzieś tutaj także była cerkiew Bogarodzicy, której dziś nie pozostało 
śladu. Oto Kardynalia […] widzisz wysoką wieżę, ogromne gmachy? […] Tu wielki nasz 
Skarga sławny odebrał policzek […]. Tu akademicy napadli na pogrzeb […] co pamiątek, 
co faktów, ledwie je pochwytać można. Ileż to tu razy Batorego, Zygmunta, Władysła-
wa, Kazimierza triumfalnymi łuki, deklamacjami, mowami, dialogi, ogniami sztucznymi 
witał zakon jezuitów! Tędy szła procesja z chorągwią […]. Oto ulica Zamkowa, ale nie 
wiedzie już do Zamku. Ileż to razy Zygmunta Augusta orszak dworzan przeprowadzał 
tędy z Elżbietą, z Barbarą. Tędy na wieczny spoczynek ukochana raz ostatni przyjechała 
małżonka […]. Tu tegoż Zygmunta, Paweł […] wstrzymał […]. Tu Swintoroha, tu była 
pogańska świątynia, tu płonęły stosy wielkich książąt, tu palił się znicz, tu pierwszy 
krzyż nad miastem zatknięty, tu usiadł pierwszy biskup litewski. Tam, na górze, trzy 
krzyże napominają o męczeństwie franciszkanów, dalej nadwalona wieżyczka przywodzi 
na pamięć ateusza Bekiesza. […] To góra Turza, na niej może śnił Giedymin o przyszłej 
wielkości swojej stolicy. (P 143–147)

Elementy miasta ujawniają często tragiczne losy ludzi wielkich, ma-
krohistorię widzianą z perspektywy „mikro” – uczestnika miasta, który 
dokonuje uaktualnienia historii. Taka strategia ujawniania „tu i teraz” 
doświadczenia ma charakter wycinkowej, kalejdoskopowej relacji. Rys 
historyczny, a także etnograficzny charakter przywołanych wspomnień 
– ujawniają, że tylko przywołane i werbalizowane czynne (żywe) uczest-
nictwo w niej konkretnych (żywych) ludzi nadaje jej wartość i wydoby-
wa ją twórczo. Uaktualnienie historii to mówienie o jej przełomowych 
momentach, by dzięki reinterpretacji zapisywać je, stanowić i nadawać 
im status. 

Zwroty do czytelnika i wielość zaimków deiktycznych wyznaczają bieg 
lektury, zatrzymują w kadrze wycinki wiecznie zmieniającej się rzeczywi-
stości, ale pełnią również funkcję fatyczną. Podtrzymują kontakt. Określają 
konieczność i ważność przywołanych zdarzeń. Wartościują intencjonalnie 
widzenie świata. Skazują na ogląd wyprofilowany, z perspektywy tego, 
co Kraszewski chce pokazać i na co zwrócić uwagę.

Dickens z kolei, choć podkreśla, że mieszkańcy ulicy Monmouth sta-
nowią odrębną klasę ludzi (SB 58), to jednak osobne miejsce w tej odrębno-
ści wyznacza Żydom. Fizjonomie mieszkańców ulicy i ich ubiór określają 
rytm i sposób ich życia, „jak gdyby przed naszymi oczyma leżała jego 
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[człowieka – D.M.O] autobiografia, wykaligrafowana wielkimi literami 
na zwojach pergaminu” (SB 60). Ci ludzie pachną „próżniaczym wałęsa-
niem się” (SB 61). I jak skonstatuje dalej narrator szkicu – nie musimy sobie 
nawet wyobrażać tego typu stroju, bo go widzimy, jest nadobecny, wbija 
się w oczy i pamięć. Ważne to stwierdzenie ze względu na siłę i potencję 
reprezentacji jako wspólnej i dostępnej odbiorcom predyspozycji widzenia 
i klasyfikowania, jako ramy, dzięki której można waloryzować i w sposób 
zbliżony widzieć (to znaczy wyobrażać sobie we własnym idiolekcie) ten 
element rzeczywistości. 

Dickens, podobnie jak równolegle w swych zapisach Kraszewski, 
zwraca uwagę, że ulice Londynu (podobnie jak ulice wileńskie Kraszew-
skiego) zapełniają amatorskie teatry (taki tytuł nosi jeden ze szkiców). 
Na występ (choćby Ryszarda III Szekspira) mogą przyjść nędzarze, biedne 
dzieci, „grube Żydówki” (SB 71) oraz inne osobliwości ulicy miejskiej, 
które stanowią resztę publiczności. Ta „pstra mieszanina oszukanych 
i oszustów” (SB 71) nie narzeka na woń stęchlizny bijącą z podłóg teatru, 
nie narzeka na złe oświetlenie czy wąskie korytarzyki pod sceną. W Lon-
dynie Dickensa wiadomo, że wszystkie oficjalne bankiety są imprezami 
niezwykle zabawnymi, dorożkarze wiozą zawsze nie tam, gdzie trzeba 
(zamiast na Great Queen – do siedziby Związku Wolnomularzy), wy-
dłużając trasę, by więcej zarobić (podobnie dzieje się w Po co przyjechali? 
z tomu Szkice warszawskie Prusa), handel w szynkach jest „kapryśny jak 
kometa” (SB 101), a swoista epidemia handlowa ogarnia coraz większą 
klientelę. Najlepiej obrazuje to przestrzeń brudnego i nędznego szynku 
Wronie Gniazdo. Otaczają go walące się domy z powybijanymi szybami, 
każdy pokój odnajmowany jest innej rodzinie lub kilku rodzinom, pija-
nym lokatorom w łachmanach. Ale wystarczy obrócić się w tej przestrzeni 
i wyjść za róg szynku, by doświadczyć zmiany: 

Wszystko tonie w świetle i blasku. Gwar ulicznych głosów dobiega z wnętrza wspa-
niałego lokalu położonego u zbiegu dwóch ulic. Wesoły budynek, fantazyjnie zdobione 
parapety, święcąca tarcza zegara, wielkie lustrzane szyby obramowane gipsowymi roze-
tami i potoki światła padającego z bogato złoconych palników gazowych – wszystko to, 
w porównaniu z ciemnościami i brudem, które dopiero co opuściliśmy, sprawia wrażenie 
oślepiające. (SB 104) 

W Newgate razem z obserwatorem zwiedza się więzienia, podgląda 
specyfikę systemu penitencjarnego ówczesnego Londynu i charakter ar-
chitektoniczny więzień. W dyżurce na Old Bailey w pokoju kancelaryj-
nym na półce stoją odlewy głów i twarzy dwóch słynnych morderców 
– Bishopa i Williamsa (SB 123), opisane z dokładnością, której nie powsty-
dziłby się autor Geniuszu i obłąkania – Cesare Lombroso. „Fizjognomia” 
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więzienia oddana zostaje w szkicu z iście reporterską drobiazgowością: 
z dokładnym opisem czworokątnych oddziałów budynków podzielonych 
na brukowane dziedzińce oraz więźniów, a zwłaszcza więźniarek ocze-
kujących na wyrok i „ostateczność” (której opisu i specyfiki nie mogła 
nie znać Konopnicka, kiedy pisała Obrazki więzienne i Za kratą). Repor-
tażowość narracji Dickensa, narracja „prowadząca” – jak jej charakter 
określa piszący (SB 124), podobnie jak później u Konopnickiej narracja 
„uczestnicząca”, umożliwia śledzenie przestrzeni niejako równolegle z jej 
rejestrowaniem. Ujawnia również medium narratora, który poddaje re-
fleksji rys miasta:

[…] spieszymy podzielić się z naszymi czytelnikami wynikiem, w nadziei (opartej 
raczej na charakterze samego tematu niż na zarozumiałej ocenie własnych talentów nar-
ratorskich), że opis ten wzbudzi zapewne pewne zainteresowanie. Musimy jeszcze tylko 
zaznaczyć na wstępie, że nie zamierzamy dręczyć czytelnika danymi statystycznymi z wię-
zienia […]. (SB 122)

Dickens wyraźnie podkreśla również charakter Londynu. Brytyjską sto-
licę określają pewne cechy stałe, na przykład różnorodność niezmiennych 
typów ludzi budujących pejzaż miasta, owych sylwetek: kupców, dystyn-
gowanych nędzarzy spotykanych najczęściej w dzielnicy Inns of Court czy 
na Holborn, artystów, straganiarzy, prostytutek, złodziei, biednych dzieci 
wykorzystywanych do ciężkiej pracy, oszustów (w stylu Horacego Spar-
kinsa, który okazał się w rzeczywistości nie zagadkowym, filozoficznym, 
pełnym romantyzmu i metafizyczności dżentelmenem, ale sprzedawcą 
w drugorzędnym sklepie, młodszym udziałowcem – Samuelem Smithem) 
czy drobnomieszczańskich plotkarek (w stylu pani Józefowej Porter, przed 
którą instaluje się w oknach żaluzje, by nie umożliwiać jej uprawiania „ła-
komego” voyeuryzmu), a przede wszystkim „szarego tłumu”. 

Tą ostatnią wartościującą kategorią posługuje się Dickens w Przedstawi-
cielu niehandlowym, kiedy porównuje jakość i charakter tłumu londyńskie-
go i paryskiego. O ile dla Zapolskiej Lwów (nieoficjalna „polska” stolica 
Galicji) to miasto żółte (chore i gnijące, o schizofrenicznych relacjach mię-
dzyludzkich, inaczej jednak niż żółta Warszawa plotki i choroby „grup” 
społecznych Prusa), o tyle Londyn Dickensa jako stolica okazuje się dużo 
bardziej szary niż większe miasta europejskie: Paryż, Bordeaux, Frankfurt, 
Mediolan, Genewa, czy amerykańskie: Nowy Jork, Boston, Filadelfia. Ale 
szarzyzna Londynu wybija się również w kontekście brytyjskich miast: 
Edynburga, Aberdeen, Exeter, Liverpoolu czy nawet Bury St. Edmunds. 
Po przyjeździe z innego miasta do stolicy Anglii doznaje się bowiem uczu-
cia rozczarowania z powodu ubóstwa i szarzyzny – zarówno za dnia, jak 
i w świetle latarni gazowych: 
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Tłum londyński przedstawia się szaro. Niewątpliwie winien jest temu w pew-
nym stopniu brak urozmaicenia w postaci charakterystycznych strojów ulicy. […] lon-
dyński tłum nosi piętno szarzyzny, czego nie sposób dopatrzyć się na ulicach Paryża. 
[…] w Londynie […] nigdy zaś człowiek nie potrafi zdać sobie sprawy, jak dalece nie-
wygodna i śmieszna jest jakaś moda, póki nie ujrzy jej w jej najniższym przeobrażeniu. 
(PN 307–308)

Tylko w Londynie jednak można spotkać pewne typy ludzi, które – jak 
pisze Dickens w Dystyngowanym nędzarzu – „przynależą wyłącznie do stoli-
cy. Widuje się je codziennie na ulicach Londynu, lecz nikt nigdy nie spotkał 
ich na prowincji” (SB 149). Tylko tu możliwe jest, by matka skazała swoje 
córki na prostytucję uliczną (Karetka więzienna), ale większym dramatem 
okazuje się przyzwolenie na taki proceder i traktowanie go jako natural-
nego zjawiska, do którego się przywyka, który traktuje się jako element 
miejskiego (stołecznego) pejzażu ulicznego i który nie budzi „już żadnych 
refleksji” (SB 156). 

Dziewiętnastowieczny wieczór na ulicach miasta  
– Woolf z Jamesem w tle

Virginia Woolf w całej swej twórczości poddaje refleksji kulturowość, 
intelektualność i codzienność londyńskiego doświadczenia miasta przez 
filtr językowego obrazu świata i wyobrażeń swoich bohaterów. Zarówno 
jej postacie, jak i sama pisarka (jak wielokrotnie wskazują jej dzienniki 
Chwile istnienia) są na Londyn i londyńskość skazani. Nie mogą się uwol-
nić od Londynu, który z jednej strony daje im poczucie niezależności, 
z drugiej zaś skazuje na ograniczenia, uwięzienie (w rolach, konwencjach, 
znajomościach) i przymus. Ten kojarzy się z osaczeniem, patriarchalny-
mi zasadami (dostrzeganymi nawet w społeczności Bloomsberry), pre-
sją leczenia. Swoiste „umieranie w mieście”, wizyty i spacery Clarissy 
Dalloway po ulicach Londynu, na których odnajduje za pośrednictwem 
Septimusa Smitha dawne ślady traumy wojennej i zawiedzionych nadziei 
– to symptomy uwięzienia.

Jednak Londyn – a raczej widoki Londynu – pokazują również, czym 
jest doświadczanie przez bohaterów i samą pisarkę miasta portowego. Szki-
ce Widoki Londynu28 pisane były jako eseje wiosną 1931 roku, publikowane 
co dwa miesiące od grudnia 1931 roku, kiedy pozycja artystyczna Woolf 
była już ustabilizowana. Patrzy tu pisarka na Londyn z własnej specyficz-

28 V. Woolf, Widoki Londynu, tłum. M. Lavergne, Warszawa 2009. Wszystkie podawane 
w tekście głównym cytaty pochodzą z tego wydania. Po cytacie w tekście podaję skrót 
WL i numer strony cytowanej.
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nej perspektywy, ale również przez medium oczu wielkich londyńczyków, 
poetów czytających Londyn, przez frazy poematów określających struktu-
rę oraz charakter osobności miasta, przez pryzmat doświadczeń polityków 
oraz bywalców miejskich doków, zaułków i portu. Widoki te przypominają 
scenki rodzajowe ilustrujące spotkania przedziwnych postaci w konkretnej 
londyńskiej przestrzeni.

Narracja Woolf niepozbawiona jest silnych emocjonalnych komen-
tarzy, wartościowania ukrytego w samym języku, oceniającego zarówno 
charakter architektury (który świadczy o mentalności londyńczyków), jak 
i zachowania czy możliwości stojące przed mieszkańcami stolicy. 

Woolf obserwuje pilnie to, jak zachowuje się i czym żyje Londyn. 
Oczywiście czyni to równie wnikliwie w swoich powieściach, w Pani 
Dalloway (1925) oraz Nocy i dniu (1919), kiedy z perspektywy piątki bo-
haterów ujawnia społeczną satyrę na edwardiańską stolicę Anglii. Lon-
dyn to przede wszystkim miasto portowe, „prawie nie ma statku na mo-
rzu, który z czasem nie przypływa rzucić kotwicy w porcie Londynu” 
(WL 5–6). Ta okoliczność przyciąga jakimś nieznanym, „nieodpartym” 
prądem. Portowość Londynu daje jednak poczucie dziwnego zakotwi-
czenia. Zacumowane statki „leżą pojmane, jak podniebne i skrzydlate 
istoty, które dały się schwytać za nogę i uwięzić, spętane, na suchym 
lądzie” (WL 7). Ale przejście przez port w głąb stolicy razi posępnym 
widokiem. Brzegi rzeki wyglądają obskurnie. Ląd staje się „płaskim i mu-
listym błotem” (WL 7), zniszczone składy określają niejako i etykietują 
Londyn, są bowiem pierwszym pejzażem dla przybywających do miasta 
od strony morza. 

Wędrówki w głąb miasta, zgodnie z prądem rzeki, ujawniają, że to mia-
sto pełne odpadów:

Barki pełne starych wiader, brzytew, ogonów ryb, gazet i popiołu – wszystkiego, co zo-
stawiamy na talerzach i wyrzucamy do kubłów […]. Długie wysypiska kopcą i dymią; 
są schronieniem dla niezliczonych szczurów i porastają bujną szorstką trawą, i wydzielają 
drażniący piaszczysty odór od pięćdziesięciu lat. (WL 9)

Dopiero w okolicy Tower Bridge „dominacja miasta zaczyna być 
odczuwalna” (WL 10). Tu architektura gęstnieje, staje się coraz bardziej 
nakierowana na wertykalność. Nie ma tu już płaskich krajobrazów, 
które odsłaniają bezkres zatoki oraz obskurność i chorobliwe wyzie-
wy śmietniska miejskiego (stołecznego), na które zwraca uwagę Prus 
w drobiazgu Pod szychtami (1874), pierwszym tekście otwierającym Szki-
ce warszawskie� 
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Między Woolf i Joycem – dziewiętnastowieczne południe 
na ulicach miasta: Prus i Baudelaire. Wtręt 

Tekst Pod szychtami29 ujawnia kłopoty młodego pisarza z opisem rze-
czywistości – lewego brzegu Wisły z placykiem-sadzawką przy ulicy Do-
brej. To jeden z pierwszych szkiców Prusa, nie licząc równolegle pisanych 
humorystycznych pastiszy i gier z poetyką klasycystyczno-romantyczną 
w „Musze”, wykorzystany później jako element fabularny w Lalce w scenie 
spaceru Wokulskiego po Powiślu z jego słynnym „cierpię, więc jestem” 
i zmianą perspektywy widzenia, którą Prus wzmacnia użyciem mowy po-
zornie zależnej. Ale zanim zacznie się druk prasowy Lalki, Prus już 33 lata 
wcześniej wie, że język nie jest medium przezroczystym. Nie da się opisać 
wielobarwności świata i jego migawek, używając jednej konwencji este-
tycznej i stylistycznej. Dlatego żeby pokazać plac pod szychtami, obskurny 
i przerażający, w którym łączą się śmietnik, kanał i filtry – źródło wody 
dla „chorej” Warszawy – trzeba zastosować konwencję fragmentu, per-
spektywiczności widzenia, zmiany stylu mówienia. Wypróbować należy 
również strategie narracyjne pozwalające przekraczać wyrazistość styli-
styczną (estetyczną), zmieniać tonację tekstowej konstrukcji rzeczywistości, 
by uwypuklić ułomność i niewystarczalność „jednego” typu obrazowania 
świata w języku. 

Po wielu latach od momentu publikacji Pod szychtami w Szkicach war-
szawskich na łamach Kronik tygodniowych, pisząc o różnicy statusu miasta 
i wsi, możliwości widzenia miasta przez przechodniów wyrywkowo i za-
wsze z innej perspektywy wynikającej z nadobecności swoiście nietwórcze-
go (nienaturalnego warszawskiego – w przeciwieństwie do doświadczenia 
nałęczowskiego) ruchu w mieście, wyzna autor ironicznie w 291. numerze 
Kronik (z 21 października 1900 roku):

[…] zeszły mi się jeden we wspomnieniu, drugi w rzeczywistości – dwa widoki: war-
szawski i nałęczowski.

W Warszawie mam przed oknem dom chorobliwej barwy, niżej – ulicę szarą, 
na niej paru stróżów, jednostajny sznur przechodniów i jeszcze jednostajniejszy, nie 
milknący, turkot dorożek. Tu zaś widzę z okna różnobarwny dywan z kwiatów, na nim 
zbudowaną z roślin oliwkowego koloru wazę, w której palą się jaskrawymi płomie-
niami czerwone lilie. Za płonącą wazą leży sadzawka z wodą tego koloru co Ren pod 
Szafhuzą, a na drugim brzegu wznosi się ogromna topola nadwiślańska, mająca z pra-
wej i lewej strony gromadkę lip, niby kasztelanka fraucymer. Za nimi widać inne drzewa 
parku, a dalej ciemny las.

29 B. Prus, Pod szychtami, [w:] tenże, Drobiazgi. Pisma, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1948, 
t. III. Wszystkie podawane w tekście głównym cytaty pochodzą z tego wydania. Po cy-
tacie w tekście podaję skrót PSZ oraz numer strony cytowanej.
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– Ależ to wszystko jest martwe! – zawoła czytelnik. – Ogień lilii czerwonych nie świeci 
i nie grzeje, ta zaś kasztelanka i jej fraucymer nie żyją, nie myślą, nie przemawiają do naj-
bardziej sentymentalnego serca.

Tu jest błąd. Cała bowiem natura żyje, rusza się i przemawia, prawda, że na swój spo-
sób, ale wyraźnie. Zrozumieć ją łatwo; trzeba tylko poświęcić jej odrobinę uwagi, mniejszą 
aniżeli kurierkowym ogłoszeniom30�

Obróbka skrawaniem, „łatanie narracji” i próba scalenia obrazów 
podglądanej rzeczywistości w języku dokonują się na wzór codziennego 
działania bohaterki Maciejowej, która, siedząc na belce (szychcie) „łata… 
ach! jak łata swój kraciasty, watowany kaftanik. Łata i klnie, klnie a wy-
śpiewuje, aż ryby uszu nastawiają” (PSZ 5). Prus wykorzystuje tu w celu 
zasygnalizowania wielu możliwości widzenia co najmniej kilka konwencji 
stylistycznych, składających się na pięć całostek tekstowych. Rozpoczyna 
od typowych dla mieszkańców Powiśla (żebraków, kupców, robotników) 
gwarowych określeń („Aj! rzęsisteż to kobiecisko nasza pani Maciejowa 
spod szychtów, aj, siarczyste! choć bez żadnej pretensji odziane. Gębę ma, 
bo ma, jak cielęca wątróbka — na łbie czepiec, żeby się go rak nie chwycił 
— na grzbiecie koszulinę, chlaśniętą od ramienia do ramienia, a spódni-
cę… ach!… schowaj się w kąt, piękna Heleno… – PSZ 5) i ludowej przy-
śpiewki („Oj hojna, hojna, hojna pod Pińczowem wojna, Wszystkie krowy 
jałowice, tylko jedna dojna!… Hu!… ha!…”, PSZ 5). Następnie ingeruje 
neutralny obserwator (narrator), wypowiadający – jak francuscy naturaliści 
i fizjonomiści – konkretne informacje na temat wycinka tej warszawskiej 
rzeczywistości: 

Między ulicą Dobrą i nadwiślańskim wałem, między parkanem wodociągu i uliczką 
Leszczyńską, rozwala się plac obszerny jak Ogród Krasińskich, pusty jak wszystkie place 
i złożony z dwu kondygnacji. Niższa z nich ma postać doliny, wyższa zaś tworzy rodzaj 
płaskowzgórza, patrzącego ku Wiśle spadzistą i pogiętą ścianą.

Gdy woda przybiera, a na środku rzeki zamiast łopat piaskarzy pracują siecie ryba-
ków — wówczas dolina staje się jeziorkiem, przy którym strome brzegi placu wyższego 
formują, obok wodociągu, rodzaj przylądka i półwyspu. W tej epoce zbiega się tu gromada 
obdartych uliczników, z których jedni grają w guziki, inni pływają po sadzawce na jakimś 
kawałku deski lub belki, a jeszcze inni, wśród uroczystego milczenia, poszukują robaków 
na przynętę.

W miarę opadania Wisły sadzawka staje się bagnem, błotem, a wreszcie zupełnie 
wysycha. (PSZ 5–6)

Status narratora-podglądacza tej rzeczywistości to również status 
aforysty, filozofa miejskiego, ironicznie zwracającego się również do by-
walców Ogrodu Saskiego (których prześmiewcze zachowania i nieudane 

30 B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1966, t. 16, s. 497.
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pozy „warszawskości” obnaża Prus w osobnym szkicu Ogród Saski, za-
mieszczonym również w Szkicach warszawskich), nieznających fizjonomii 
miasta, zwłaszcza nadwiślańskiej osady, która – jak wiadomo z epilogu 
szkicu – jest podobna do cmentarzyska. Słupy telegraficzne nie są ikoną 
wieku pary i elektryczności, ale przypominają obserwującemu szubienice. 
Oczywiście kryptopatriotyczny charakter tego obrazu jest nader czytelny31 
– to z tego miejsca 10 lat wcześniej szli na stracenie na stokach Cytadeli bo-
haterowie powstania, tu rozgrywały się nadwiślańskie dramaty powstań-
cze. Narrator szkicu w kolejnej całostce swego scalania rzeczywistości 
i próby jej ujęcia w języku wyzna:

Rzeczy, podobnie jak ludzie, mają swoje cmentarzyska, do których należy plac przy 
ulicy Dobrej, będący jednym z jeneralnych śmietników miasta. […] Najwstrętniejsze kupy 
różnorodnych szczątków wypierają się nawzajem tworząc pstry dywan, nad którym pływa 
obmierzła woń padliny i spośród dziur którego listki nędznej, skrofulicznej trawy wydzie-
rają się do słońca, jakby błagając go o ratunek przeciw haniebnemu sąsiedztwu.

Szpetny widok; lecz — o! wykwintny przechodniu z Saskiego Ogrodu, nie wzruszaj 
tak ramionami!… Zakazany ten zakątek w porze właściwej ciska pioruny, z których nieje-
den na twoją własną głowę może upaść. Tu bowiem przy tym placu szkaradnym, z którego 
po promieniach słonecznych pełzną ku górze zdradzieckie miazmaty, tu wpośród tego 
gnojowiska, leży krynica miasta: dwa filtry wodociągów, a także… studnia ściekowa.

Kanał, śmietnik i filtry — oryginalna trójca! która z jednej strony objaśnia nam nie-
zwykłą śmiertelność Warszawy, z drugiej zaś nasuwa pytanie: po co człowiek żyje na tym 
świecie? Czy po to, aby służyć za ogniwo między kanałem a filtrem?… (PSZ 6–7)

Prus już jako początkujący autor szkiców ma świadomość, że język 
jest zbyt ubogi, jego konwencje niewystarczające, by opisać złożoność 
nawet tak mikrowymiarowej przestrzeni – być może dlatego na długo 
przed powieścią o wielkich pytaniach epoki decyduje się na szkic i frag-
mentaryczność perspektywy. Tu punkty widzenia rzeczywistości, zależne 
od zmiany języka opisu, potwierdzają, że ulice i zaułki ulicy Dobrej nie dają 
się posklejać w całość. Heterogeniczne elementy estetyczne mogą jednak 
stanowić konglomerat różnorodności, bo taki charakter mają język wyra-
żania i ludzkie uczestnictwo w życiu, skazane na selektywność widzenia 
i doświadczania. 

W szkicu Na Saskiej Kępie32 pokazuje Prus z kolei symultaniczność 
zdarzeń, by uwyraźnić sposoby odbierania rzeczywistości nadwiślańskiej 
przez różnorodne indywidua próbujące (jak wykwintny pan Karol, sta-

31 Na temat możliwości odczytań kryptopatriotycznych zawartych w miniaturach Prusa 
zwracała m.in. uwagę Barbara Bobrowska. Zob. taż, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004.

32 B. Prus, Na Saskiej Kępie, [w:] tenże, Drobiazgi…, dz. cyt. Wszystkie podawane w tekście 
głównym cytaty pochodzą z tego wydania. Po cytacie w tekście podaję skrót NSK oraz 
numer strony cytowanej.
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rający się „rozproszyć ich [ludzi – D.M.O.] niepojętą melancholią swoim 
niezrównanym dowcipem” – NSK 61, ochoczy i starający się o „ponętną” 
pannę Manię pan Adolf czy rodzice panny Mani) płynąć wokół tłumu tra-
wersującego Wisłę, wokół mnóstwa czółen i żagli – wiślańskimi gondolami 
do ówczesnej wsi „Saska Kęmpa”:

Oto stacja pierwsza. Chałupa w dnie świąteczne zmieniająca się na salon, a zbudowana 
dla ochronienia od częstych powodzi na pagórku. Około bramy dwóch bardzo zemocjo-
wanych przyjaciół trzymają w objęciach trzeciego, na obliczu którego maluje się wielkie 
zniechęcenie do świata i znikomych rozkoszy.

[…] Stacja druga. Na huśtawce dwie damy kołyszą się bardzo wstydliwie i gorzko 
narzekają na wiatr, który zawsze i wszędzie myśli tylko o zakłopotaniu płci pięknej. Na ka-
ruzeli kręci się kilkoro dzieci i mężczyzna w pewnym wieku […].

Stacja trzecia. Słychać przyjemny głos fletu, wspomaganego przez trąbę śpiewającą 
tylko dwoma basowymi tonami. Okna sali zapełnione są gośćmi, którzy nie bez uczucia 
lekkiej zazdrości podziwiają zręczność pląsających tancerzy. (NSK 58–59)

Tę równoległość doświadczeń oddaje narrator (komentator) z dozą 
właściwych sobie humoru i ironii jako wykładników oceniających nie-
zbieżność elementów świata prześwitującego – jak w Paryskim splinie Bau-
delaire’a – zza podszewki rzeczywistości. Ironię Baudelaire’a (bliską ironii 
Schlegla czy Novalisa) można by sytuować jako odpowiedź na transcen-
dentalizm Kanta, a rzeczywistość traktować jako doświadczenie niemoż-
liwego i nieskończonego. Baudelaire oczywiście trafnie rozpoznał taki typ 
myślenia. Od czasów refleksji Schleglów wiadomo było bowiem, że za-
leżności między sferą zjawisk a rzeczą samą w sobie nie da się opisać 
i pojąć, a poeta zawsze skazany jest na konstruowanie świata tekstowego 
z korpusu języka oraz wybieranie z określonego – skończonego słowni-
ka pojęć i znaczeń. Podobnie myślał Baudelaire, pisząc Paryski splin. Akty 
konstruowania rzeczywistości ujawniają, że skoro sfera zjawisk powtarza 
się, można ją poddać ironicznemu dystansowi. Ten ironiczny dystans kon-
struuje rzeczywistość, a zaburzenie konstrukcji wskazuje na zaburzenie 
nieskończoności, wolności (często za cenę relatywizmu). Dzięki aktowi 
twórczej (poetyckiej) ingerencji widać pęknięty charakter świata z jego 
ironią zdarzeń i czasu. Baudelaire w Paryskim splinie pokazuje, że na po-
wierzchni tego pozornie pękniętego świata – osobliwości, galerników 
wrażliwości, staruszek (podobnych do staruch z malarstwa Goi), włóczę-
gów, flâneurów, uliczników, kupców, żartownisiów, błaznów, wdów, pa-
nien Skalpel, dzikusek i kobieciątek, a nade wszystko tłumów – zawsze 
są pewne ślady konkretnych przedmiotów, drobiazgów życia codzienne-
go. To one wskazują na możliwość widzenia zgrzytów i wewnętrznych 
pęknięć w doświadczaniu rzeczywistości, nie tylko świata ulicy, zaułku, 
bruków. Żartowniś (z poematu o tym tytule) jest skazany w tym ulicznym 
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podglądactwie cepeliowej rzeczywistości, ujawniającej „występek fanfaro-
nady”33 i tandety, na „oficjalny obłęd wielkiego miasta, zdolny pomieszać 
rozum najbardziej zatwardziałemu samotnikowi” (PS 12). W poemacie 
O pierwszej w nocy potrzeba samotności i uwolnienia się od ukłonów dwu-
dziestu osób, z których piętnastu właściwie się nie zna, skutkuje apostrofą 
do „ohydnego miasta” (PS 29) i westchnieniem ulgi: „Skończyła się tyrania 
ludzkiej twarzy” (PS 29). Ale z drugiej strony wiadomo, że doświadczenie 
samotności jest tylko pozorne, na ulicach miasta tyrania cudzych oczu się 
nie kończy. Tu „nie każdy potrafi pławić się w wielkomiejskim tłumie” 
(PS 35), bo to wymaga specyficznej umiejętności niwelacji, docenienia sa-
motności, rozkoszowania się sztuką (Tłumy). 

Choć tłum i samotność okazują się pojęciami równoważnymi, elementy 
stały i zmienny (umożliwiający dostrzeżenie piękna w ulotności i momen-
talności) są i w sztuce, i życiu sprzężone i zależne od siebie. I to one wespół 
określają granice nowoczesności (owej Baudelaire’owskiej modernité) jako 
doświadczenia i umiejętności doświadczania. Myślenie Baudelaire’a o no-
woczesności, na którą składają się elementy stałe i zmienne, jest zbieżne 
z myśleniem Kraszewskiego o nowoczesnym mieście jako konglomeracie 
przeszłości i zmieniającej się teraźniejszości (jak pisze o tym we wspo-
mnieniach w późnych latach 30. XIX wieku). Samotność i tłum okazują się 
dla myślącego artysty pojęciami synonimicznymi: „Kto nie umie zaludnić 
samotności, nie umie także być sam pośród tłumu” (PS 35). Świat paryskich 
zaułków i bruków Baudelaire’a oznacza doświadczenie twórczej nudy i de-
kadencji oraz relatywizmu poznawczego. Nuda i dekadencja współtworzą 
dandysowski świat voyeura, który stopniowo rozpoznaje tajniki kontaktu 
z metafizyką miasta – jej nieopisywalnością, twórczym chaosem rzeczywi-
stości i smutkiem jako jedynym pewnikiem pozwalającym dystansować się 
od tłumu. Dla Baudelaire’a – jak zauważa w znakomitej monografii poety 
Jean-Paul Sartre – „podobnie jak dla epikurejczyka, liczy się tylko świat”34� 
I na tę specyficzną duchowość (jako fakt poetycki) poety i miasta Sartre 
będzie zwracał uwagę, czytając Kwiaty zła czy Race, podobnie jak na Baude-
laire’owskie poszukiwanie „niepłodności”35 w kamiennym świecie miasta 
(Gdziekolwiek poza ten świat). 

Baudelaire’a nie interesują miejskie (paryskie) artefakty, nie zapisu-
je historycznej tkanki miasta i procesu jej powstawania, nie ma tu miejsca 
na miasto jako przestrzeń czy pejzaż urbanistyczny lub architektoniczny. 

33 Ch. Baudelaire, Paryski splin, tłum. i komentarzem opatrzył R. Engelking, Gdańsk 2008, 
s. 30. Wszystkie cytaty w tekście głównym pochodzą z tego wydania. Po cytacie w tekście 
podaję skrót PS oraz numer strony cytowanej. 

34 J.-P. Sartre, Baudelaire, tłum. K. Jarosz, Kraków 2007, s. 122. 
35 Tamże, s. 75. 
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Pokazany jest jednak pejzaż mentalny, wiążący się z kulturowym i socjolo-
gicznym (a także emocjonalnym) przeobrażeniem form komunikacji miej-
skiej. To miasto podsłuchanych rozmów, głosów, plotki, języka złodziei. 
Paryż Baudelaire’a nie ma w sobie nic z tajemnicy (rozumianej w znaczeniu 
skrywania czegokolwiek, jak to miało miejsce w klasycznej propozycji Euge-
niusza Sue), jest przerażającą przestrzenią pustki i wypalenia, z której trzeba 
uciec – choćby „poza świat”, jak mówi XLVIII poemat cyklu. Ale tajemnice 
Paryża polegają na wydobyciu takiego potencjału miejskości i języków ulicy, 
by właśnie poprzez język i w języku – poprzez skrót, ironię, aforyzm jako 
strukturę definiującą niedefiniowalne i otwierającą na wielość możliwości 
interpretacyjnych – wydobyć owych tajemnic sens. Baudelaire’owski Paryż 
to miasto flâneura, będące – jak twierdzi Walter Benjamin – nie ojczyzną, 
ale sceną36. To miasto jako emblemat starożytności – jak dowodzi Benjamin 
– w przeciwieństwie do tłumów jako znaku nowoczesności37� 

Artyści gardzą tu filistrami. Daje się to usłyszeć o zmierzchu, który 
„podnieca obłąkanych” (PS 74), a „buzujące latarnie” (PS 76) uświada-
miają, że człowiek nie może żyć własnym rytmem z symboliczną lampą 
Lukrecjusza w dłoni, ale – żyjąc w nowoczesnej metropolii – żyje w świe-
tle sztucznej żarówki (w sztucznych rajach i cieplarniach, o których pisał 
zarówno Baudelaire, jak i Maeterlinck). Podpisałby się pod tym autor Ozi-
miny, który miał świadomość, że twarda, ale biblioteczna wiedza nic nie 
mówi o potoku życia ulicznego, czemu dał wyraz w IV części powieści (nie 
bez znaczenia z akcją trwającą tylko osiemnaście godzin). Dlatego jedynym 
sposobem otwierającym na wielość miejskich doświadczeń jest wybór sta-
nu nietrzeźwości (Upijajcie się): „Żeby nie być udręczonymi niewolnikami 
Czasu, upijajcie się; upijajcie się bez przerwy! Winem, poezją albo cnotą, 
wedle upodobania” (PS 122). 

Między miastami. Londyńskie ulice Woolf  
i dublińskie wojaże Joyce’a

Woolf pokazuje, że im bliżej serca Londynu, tym „niebo wydaje się 
pełne cięższych, bardziej fioletowych chmur” (WL 10) i coraz intensywniej 
można miasto usłyszeć. Londyńska Tower okazuje się zarazem węzłem, 
kluczem i centrum (WL 10) londyńskiego „mrówczego działania” (WL 10). 
Ale jednocześnie miasto wokół Tower określa się mianem centrum „mar-
twej rozpaczy” (WL 10). Dachy Londynu widać dopiero przez ściany skła-
dów portowych, jakby nie można było ich zobaczyć od wewnątrz, stojąc 

36 W. Benjamin, Pasaże…, s. 383. 
37 Tamże, s. 383. 
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w centrum miasta. Może to miasto nie ma centrum? Może daje się oglądać 
i podsłuchiwać dopiero z dystansu, jak zdaje się sugerować wymowa „wi-
doków”? Woolf ujawnia w szkicu-eseju Londyński port, że język angielski 
dostosowuje się do potrzeb handlu, słowa tworzą się wokół nowych nazw, 
którymi koniecznie należy się posługiwać, by uczestniczyć w procede-
rze finansowym i by miasto mogło funkcjonować i żyć – czerpiąc zasoby 
z handlu portowego. Inny status ma port w jednym z poematów Baude-
laire’a (Port) – to miejsce czarowne „dla duszy strudzonej walkami życia” 
(PS 138). Tu można doznać arystokratycznej rozkoszy spokoju, kontemplo-
wać siebie, a także tych, którzy odpływają i wracają, można nabierać siły 
i ochoty do wiecznego podróżowania. Harmonia portu wywołuje bowiem 
harmonię i spokój duszy, a ponadto piękno. Port dla Baudelaire’a to miej-
sce dla ciekawych świata i życia, a przede wszystkim siebie. 

Oxford Street – choć nie jest „najbardziej dystyngowaną arterią Lon-
dynu” (WL 20), to dzielnica, w której wszystkiego jest za dużo, toteż nie 
można zapanować nad mnogością możliwości, jakie rysują się przed by-
walcami tej przestrzeni; jest tu „zbyt wiele” okazji, wyprzedaży, możli-
wości wyboru. Ale zachód słońca umożliwia inne spojrzenie na Marble 
Arch, tu zachód słońca jest niejako przypisany i permanentny. Okolicę 
tę określają jarmarczność i krzykliwość, które są w swej konwencji fascy-
nujące (WL 20): „Ulica jest jak żwirowane łożysko rzeki, gdzie kamienie 
stale omywa bystry strumień. Wszystko lśni i błyszczy” (WL 20). Spoty-
kają się tu podejrzani iluzjoniści z kupcami, straganiarzami, nabywcami 
tandetnych często towarów na aukcjach ulicznych. Oxford Street brakuje 
wyrafinowania: 

To lęgowisko, cieplarnia sensacji. Wydaje się, że z chodnika wyrastają okropne trage-
die; rozwody aktorek, samobójstwa milionerów wydarzają się tutaj z częstotliwością, która 
jest nieznana na surowszych chodnikach dzielnic mieszkalnych. Wiadomości zmieniają 
się szybciej niż w każdej innej części Londynu. […] Umysł staje się lepką tabliczką, która 
przyjmuje odciski, a Oxford Street przesuwa po niej nieustanną taśmę zmieniających się 
widoków, dźwięków, ruchu. (WL 21–22)

Wszystko jest tu płynne, a widoki tej „płynnej rzeczywistości” przy-
pominają puzzle, co więcej – ich narracyjne konstruowanie przypomina 
układanie czy zlepianie puzzli. Obrazkowość miejska określa charakter 
percepcji, predyspozycji do uczestnictwa w rzeczywistości. Jak w Pod 
szychtami Prusa, fragmentaryczność widzenia i opisu scenerii nie może 
posłużyć się jedną wyrazistą konwencją – widok tej części Londynu 
możliwy jest do obserwacji jedynie w kawałkach. A metonimiczność 
i synekdochiczność obrazowania potwierdza, że rzeczywistość kulturo-
wą, społeczną i architektoniczną określają jedynie części doświadczenia, 
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które zaledwie wskazują, jak ta niescalona całość wygląda, skoro Woolf 
pisze: „Układanka nigdy się nie składa w całość, jakkolwiek długo byśmy 
patrzyli” (WL 22). 

Pałace przy Oxford Street przypominają liche domy (WL 24), sama 
ulica staje się dzielnicą robotników z kilofami. Londyn jednak skupia 
w wymiarze architektonicznym przemijalność i nietrwałość – solidne do-
stojne konstrukcje nie pokazują siły trwania miasta, lecz jego ulotność 
i momentalność: „Urok współczesnego Londynu polega na tym, że nie 
buduje się go na trwanie; buduje się go na przemijanie” (WL 25). Taka kon-
strukcja londyńskiej architektoniki wiąże się z przemijalnością angielskiej 
szlachty, głównego zamawiającego i rezydującego w domach Londynu. 
Szlachty odchodzącej w przeszłość, której okres prosperity i świetność 
rodów dawno minęły lub mijają właśnie – jak Baudelaire’owski Paryż, 
który się zmienia, ale trwa w „smutku […] glorii” (Łabędź). Burzenie i od-
budowywanie to ciągły proces, sprzężony i waloryzujący miejski pejzaż. 
W Londynie nie buduje się dla potomnych i przyszłości. Burzenie i odbu-
dowywanie wiążą się z mentalnością ludzi – niepewnych, nastawionych 
na ciągłą zmianę swojego statusu. Szlachta osiemnastowieczna i ludzie 
epoki elżbietańskiej wymyślili architekturę propagującą „neseser, pary-
ską suknię, tanie pończochy i słoik soli do kąpieli” (WL 26). Ich domy 
to ruina. Sama istota trwałości pozostała tu programowo zaprzepaszczona 
i wyeliminowana z przestrzennego i kulturowego funkcjonowania. Każdy 
moralista epoki, tradycjonalista, który wypowiada się w kwestii statusu 
londyńczyków i londyńskości, musi widzieć ten upadek i jedynie ślady 
dawnej glorii miejskiej. Ponadto musi usłyszeć różnorodność Londynu, 
owe uliczne „niespójne głosy” (WL 27). Określenie to wskazuje na niemoż-
ność ujęcia fenomenu miejskości, jej antropologiczny nieład, chaos i upa-
dek wartości, ale przede wszystkim obrazów – widoków Londynu. Dla-
tego moralistom – wedle sugestii pisarki – narzekającym na stan kondycji 
kulturowej i stan londyńskiej menażerii, wybierających się na wędrówkę 
ulicą Oxford  Street, musi patronować myśl o konieczności słyszenia nie-
spójnych głosów ulicy (które biograficznie uwikła samą pisarkę i jej boha-
terki – w poetyce strumienia świadomości i symultaniczności widoków, 
obrazów, scen). Jest ono wyróżnikiem możliwości poznawczych i audios-
fery ulicy Londynu. Londyńskie głosy Oxford Street to głosy robotników, 
urzędników, kobiet z klasy średniej, złodziejek: 

Tysiąc takich głosów zawsze krzyczy donośnie na Oxford Street. Wszystkie są pełne 
napięcia, wszystkie rzeczywiste, wszystkie do znalezienia ujścia ponagla presja zarobienia 
na życie, znalezienia noclegu, utrzymania się w jakiś sposób na powierzchni tej posuwającej 
się skokami, niebacznej, bezlitosnej fali ulicy. (WL 28)
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Z drugiej strony w rzeczywistości naznaczonej upadkiem ważne miej-
sce zajmują domy wielkich ludzi (z eseju o takim tytule) – Dickensa, John-
sona, Carlyle’a, Keatsa. Zakupione dla narodu, zachowane w całości, nie 
posiadają często artystycznego smaku, ale prowokują kolekcjonowanie po-
dobnych elementów wystroju i zdobywanie przedmiotów „w typie”, wpi-
sujących się w „poetykę” danej epoki czy stylistykę dziewiętnastowieczną. 
Wnikliwej obserwacji podda Woolf dom Carlyle’ów przy Cheyne Row 5 
czy domy Keatsa. Godzina spędzona w takim wnętrzu daje bowiem wię-
cej niż czytanie biografii artysty. Zajrzenie do mikroświata codzienności, 
a także poznanie strzępów i śladów materialnych minionego, uczy wię-
cej, pozwala namacalnie doświadczać tradycji. Z tych domów patrzy się 
na Londyn i widzi jego specyficzne ukształtowanie; widok z okna to bio-
graficzny kontekst i osocze pracy twórczej. 

Widok z okna domu Keatsa pozwala widzieć i słyszeć Londyn jako 
całość: „Londyn stłoczony i unerwiony, i zwarty, z jego dominującymi ko-
pułami, ze stróżującymi katedrami; jego kominy i wieże; jego żurawie i ga-
zometry; i nieustający dym, którego nigdy nie rozwiewa żadna wiosna ani 
jesień” (WL 38). Można stąd czytać warstwy Londynu, a ta palimpsestowa 
lektura struktury miasta zawsze musi mieć w sobie cechy niedookreślenia 
i niedokładności, skoro nigdy tu nie mija mgła, dym nieustannie zasłania 
miejskość (niczym pył oprószający Wandę w Warszawie z Oziminy Beren-
ta). Mgła i dym Londynu stają się nieodłącznym atrybutem jego istnienia, 
a widzenie miasta zawsze jest zapośredniczone przez dym i mgłę. Dopiero 
poza obrzeżami można dostrzec śpiewające ptaki i rozwijającą się naturę 
– jakby na nią nie było miejsca w mieście (podobnie zaznaczy nieobecność 
wiosny i lata w Ziemi obiecanej Reymont, kiedy akcję powieści o łódzkim 
błocie i Łodzi-polipie przeniesie do Kurowa). 

Nawet górująca nad Londynem katedra św. Pawła, pęczniejąca „z da-
leka niczym wielka szara bańka” (WL 41), nie przyczyni się do zmiany 
perspektywy (Opactwa i katedry) widzenia miasta z horyzontalnej na wer-
tykalną. Londyn, mimo że posiada katedry, nie posiada ducha religijności 
i metafizyki pozwalającej wychylać się poza wektor przestrzeni horyzon-
talnej (mówiąc słowami Żywych kamieni Berenta – londyńczycy, jak Skoczka 
i Goliard, urządzają sobie ruch taneczny w obrębie rynku i „murów miej-
skich”, w których brakuje jednak sacrum). Londyn Woolf to obszar ambi-
walencji: „jest w końcu miastem grobów. Ale jednak Londyn jest miastem 
pełnego przypływu i wyścigu ludzkiego życia” (WL 48–49). To przestrzeń, 
w której uwyraźnia się majestatyczność grobowców. To miasto z kamienia 
i miasto kamienne, jak powiedzieliby Reymont (pokazujący całą Piotrkow-
ską jako wielki grobowiec finansjery łódzkiej, gdzie kamienice, zwłasz-
cza te widziane podczas pochodu pogrzebowego Bucholca, przypominają 
grobowce) czy Richard Sennett (odwołujący się do metaforyki miasta jako 
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ciała i kamienia, uważający, że przestrzeń miasta kształtuje się głównie za 
sprawą tego, jak człowiek percypuje własną somatyczność38, pokazujący 
łączliwość kulturowych możliwości opisu miasta w perspektywie socjo-
logii miejskości, którą z kolei znakomicie obrazują trudne i wymuszone 
relacje międzyludzkie w Dublińczykach Jamesa Joyce’a). 

Dublińczycy Joyce’a (1914)39 zaczęli powstawać już w trakcie pracy 
nad Stefanem bohaterem, w latach 1904–1907, ale – jak twierdzi biograf 
pisarza Arturo Marcelo Pascual – z ich opublikowaniem miał pisarz dużo 
kłopotów, bo tematyka opowiadań zniechęcała wydawców40. W tomie 
pojawia się menażeria zgorzkniałych typów, podłych i leniwych, ja-
kich autor znał z autopsji jako mieszkaniec Dublina (i którzy zmusili 
go do emigracji z miasta). Opowiadania te są nierównoważne, można je 
– zgodnie z sugestią Pascuala – podzielić na cztery grupy odpowiadające 
fazom życia człowieka i jego związków z rodziną i miastem41. Joyce po-
kazuje przetrącone decorum rodzinności i miejskości, społeczny rozkład 
i marazm mieszkańców, ponadto powolne umieranie (ostatnie, najdłuż-
sze opowiadanie nosi tytuł Zmarli). 

Interesują go ludzie chorzy na Dublin i samych siebie. Naturalistycz-
na narracja Joyce’a okazuje się ramą dla doświadczeń poszukującego 
podmiotu. W sposobie konstruowania małych form narracyjnych (opo-
wiadań) pozostaje pisarz z jednej strony przy powściągliwym, bezoso-
bowym rejestrowaniu wrażeń, z innej zaś – pojawiają się tu ważne dla 
późniejszych rozstrzygnięć zalążki strumienia świadomości (zastosowa-
nego wyraziście dużo wcześniej przez Eduarda Dujardena w powieści 
Wawrzyny już ścięto). Pierwociny tej techniki można by tu określić nie 
tyle jako proces poznawczej i językowej świadomości, chaotyczny, sy-
multaniczny proces twórczej jaźni zapisującej okruchy miejskich wrażeń, 
ile jako zmaganie z miastem niecałkowitym, niescalonym, a możliwym 
do opowiedzenia (skonstruowania) jedynie w okruchach, strzępach, wy-
biórczych historiach rodzinnych i towarzyskich. To proces narracyjny 
konstruujący miasto jako matrycę tekstową i fabularną, którą można jedy-
nie podglądać z różnych stron, nie mogąc oddać jej pełni. Z jednej strony 
zwięzłość i skrupulatność (której nie powstydziłby się Zola), z drugiej 
– powściągliwość i budowanie napięcia, dystans poznawczy i narracyjny, 
niedomówienia, niedomknięcia, epifanie narracji, która zostawia czytel-
nika w pół drogi w rozpoznawaniu sensu tekstu. Przejście od realizmu 

38 R. Sennett, dz. cyt., s. 291. 
39 J. Joyce, Dublińczycy, tłum. Z. Batko, Kraków 2005. Wszystkie podawane w tekście głów-

nym cytaty pochodzą z tego wydania. Po cytacie w tekście podaję skrót D oraz numer 
strony cytowanej.

40 Zob. J.M. Pascual, Człowiek i twórca. James Joyce, tłum. M. Mróz, Warszawa 2007, s. 68–69. 
41 Tamże s. 68. 
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do symbolizmu, na które zwracał uwagę David Daiches42 (omawiający 
strategie fabularne korpusu opowiadań Joyce’a i powieści pisarza), nie 
tyle może polegać na zmianie profilu narracji od Dublińczyków do Ulissesa 
i Finnenganów trenu, ile na przekroczeniu formuły realizmu w obrębie 
jednego korpusu tekstów. A tę poetykę cechują swoista powściągliwość, 
przemilczenie, absencyjność narracyjna i wyraziste tworzenie nowych 
struktur narracyjnych, bliskich już późniejszym strategiom pokazywania 
rzeczywistości z perspektywy podmiotu wiodącego i punktów widzenia 
bohaterów, które układają się w pasaże i strumienie świadomości będące 
wyróżnikami epifaniczności modernistycznej prozy Joyce’a. 

Joyce pokazuje ślady życia domów i ludzi przy ulicy North Richmond; 
przywołuje historię prywatną (materialną) domu zmarłego księdza ze sto-
sami papierzysk i książek porozrzucanych w pokojach zalatujących pleśnią. 
Dublin Joyce’a to przymglony rezerwuar ulicznych latarni. To przestrzeń, 
w której ciszę przerywają uliczne wrzaski chłopców czujących się królami 
życia i penetrujących zaułki uliczne w ferworze zabaw, by zobaczyć, jak 
chłoszcze się skazańca.

[…] docieraliśmy aż do pogrążonych w ciemnościach, obficie zroszonych wodą ogro-
dów, w których unosiła się woń śmietników, i biegliśmy dalej, do ciemnych cuchnących stajni, 
gdzie woźnica czyścił i czesał zgrzebłem konia, albo wydobywał z uprzęży muzykę. (D 24)

Dublin Joyce’a (jak Lwów Zapolskiej z jej szkiców Przez moje okno 
– zwłaszcza z lat 1910–1912, i epistolografii z lat 1904–1921) to miasto pod-
słuchane i podsłuchiwane. To również miasto sensoryczne, gdzie czuje 
się odór miejskiego brudu, miasto kipiących śmietników, w których jeden 
z bohaterów chowa się przed cieniem wuja, to miasto wilgotne i mokre 
– jak w miniaturach wspomnieniowych o Dublinie, Galway czy Limerick 
Heinricha Bölla z Dziennika irlandzkiego (Irisches Tagebuch, 1957). To miasto 
poddane presji muzyczności ulicznej, jarmarcznej fanfaronady, śpiewające 
różnymi głosami. Tutaj chodzi się

[…] rzęsiście oświetlonymi ulicami, popychani przez pijaków i targujące się kobiety, 
wśród przekleństw robotników, przenikliwych nawoływań chłopów sklepowych pilnujących 
beczek ze świńską głowizną, nosowych zawodzeń ulicznych grajków wyśpiewujących po-
pularne ballady o Jeremiaszu O’Donovanie lub o naszej biednej, uciśnionej ojczyźnie. (D 25)

Dublin Joyce’a pokazany jest właśnie z perspektywy bohatera, ukła-
dającego sobie plan miasta w świadomości weryfikującej i filtrującej 
przestrzenne obrazy. Doznanie miejskości – muzyczności, zmysłowości 

42 D. Daiches, „Dubliners”, [w:] tenże, The Novel and the Modern World, Chicago and London 
1960, s. 66. 
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i namacalności elementów ulic oraz zaułków miasta – stymuluje do wy-
powiedzenia jego charakteru. Bohaterowie Arabii czy Eveline nieustannie 
wyglądają za okna dublińskich domów, by widzieć ogrody, zaułki, tłumy 
przechodniów czy, jak Eveline, wdychająca zapach zakurzonego kretonu 
zasłony okiennej – pojedynczych przechodniów. Tu miejskości i przechod-
niów uczy się każdy powoli, śledząc ich kroki, przypatrując się im (jak Eve-
line, którą intryguje postać przechodnia mieszkającego w ostatnim domu 
jej ulicy). Rama okienna staje się swego rodzaju alibi, miejscem dającym 
poczucie bezpieczeństwa. 

Ulice Dublina (zwłaszcza Rutland Square) mają zmienną fakturę (Dwaj 
dżentelmeni), nieustannie pokryte są szarym zmierzchem (nawet w sierp-
niu), który spływa na miasto: 

[…] wszędzie snuło się niczym wspomnienie lata łagodne, ciepłe powietrze. Żalu-
zje sklepów były opuszczone z okazji niedzielnego wytchnienia, ulice zaroiły się wielo-
barwnym, rozbawionym tłumem. Podobnie do rozjarzonych pereł uliczne latarnie rzucały 
ze szczytów swych wysokich słupów blask na żywą materię o zmiennej fakturze, barwie 
i odcieniu […]. (D 42)

Dublin Joyce’a to miasto wieczoru. Nawet pralnia z opowiadania Gli-
na nosi nazwę Wieczorny Dublin (D 87). W niedzielne letnie dni wierni 
podążają do kościoła (Pensjonaty) w powadze i monotonii, z książeczkami 
w „urękawiczonych dłoniach” (D 55). W tym mieście wieści o romansie 
mogą szybko się rozejść, jak przypuszcza narrator Pensjonatów, bowiem 
„Dublin to takie małe miasto: wszyscy tu wszystkich znają” (D 57). 

Dziewiętnastowieczna noc na ulicach miasta. Zakończenie

Szkic „uliczny” wpłynął niewątpliwie na dalszą „wielką” twórczość 
większości wymienionych pisarzy – Dickensa, Kraszewskiego, Prusa, 
Joyce’a. Stał się również konieczną formą sprawdzania prawideł „sztuki” 
reprezentacji w wybranych tekstach diagnozujących szeroko rozumianą 
dziewiętnastowieczność, nie tylko w jej zarodku w latach 30., 40., czy nawet 
70. XIX wieku, lecz także w jej końcowej fazie – na początku XX wieku (ca-
sus widoków Londynu Woolf i jej wcześniejszych obrazów Londynu w po-
wieściach). Uliczna miniatura kształciła bowiem warsztat pisarza, a dla 
Baudelaire’a i Woolf okazała się dodatkowo spotkaniem z epifanią ulicy 
i epifanią języka. Za René Girardem można powtórzyć to, co znawca filozo-
fii mitu powiedział w Prawdzie powieściowej i kłamstwie romantycznym (1961) 
w związku z Proustem: „Powieściopisarz nie jest realistą przedmiotu, lecz 
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realistą pragnienia”43. Szkice (obrazki, obrazy, widoki, małe poematy pro-
zą, opowiadania) jako swoista „scena pierwotna” i dojrzałe lustro twórczo-
ści pozwalały pisarzom dziewiętnastowieczności odnajdować łączliwość 
między miniaturą jako swoistym epifaniczym „tropem”44 tekstowej obec-
ności a śladami epifanii w dojrzałej powieści (oczywiście poza wyborami 
artystycznymi Baudelaire’a), której istota w XIX wieku, wiążąca się z moż-
liwością ujmowania prawideł historii, prowadziła często do „konstrukcji 
świata autarkicznego”45�

Większość omówionych tu tekstów ujawniała specyfikę ulicy jako sen-
sorium wrażeń, poddając ją zmianie widzenia w zależności od usytuowania 
podpatrywacza, obserwatora, uczestnika bądź po prostu widza (w każdym 
z tych przypadków narratora tekstu) przy całej świadomości takiej jed-
noznacznej kwalifikacji. Zmiany te możliwe są do uchwycenia dzięki po-
dejrzliwości i nieufności wobec zapisywania i katalogowania figur, zjawisk 
i elementów przestrzeni. Ważne, że wszyscy twórcy, przy całej świado-
mości różnicy, stosują podobną poetykę i „szkołę” myślenia – mierząc się 
z prawidłami realizmu, przekraczając je i modyfikując twórczo. I dopiero 
wówczas efekty ich namysłu (jakkolwiek wynikające z różnych przyczyn: 
nadmiaru wrażeń i koncentracji podmiotu na sobie samym, negatywnej 
oceny rzeczywistości czy rozwoju cywilizacyjnego, mentalnych bądź jedy-
nie zewnętrznych ograniczeń zapisu z powodu cenzury) ujawniają różne 
drogi wyjścia i opisu języka ulicy w tekście, który – mówiąc za Bachitnem 
– absorbuje i zbiera różne, cudze głosy z ulicy. 

Granice swoistego szkicu (obrazka, obrazu, małego poematu prozą, 
opowiadania) jako małej formy narracyjnej w przywołanych realizacjach 
tekstowych wypełnione zostały przez różnorodne techniki narracyjne 
i środki zapisu zmierzające do pokazania właśnie szkicowości, migotli-
wości rzeczywistości (poddawanej również procesowi symbolizacji i ale-
goryzacji). Proces wypełnienia treści (potencji) techniką punktów widzenia, 
perspektywizmu (zapisy Dickensa, Kraszewskiego, Baudelaire’a, Prusa, 
Woolf, Joyce’a) czy elementami techniki strumienia świadomości (wi-
docznymi marginalnie w strategii opisu języka ulicy u Joyce’a czy Woolf) 
uświadamia, jak pojemny jest szkic. Strategie pisarskie prowadziły do tego, 

43 R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, tłum. K. Kot, Warszawa 2001, s. 85. 
44 Celowo używam w innym kontekście znaczeniowym formuły (kategorii) tropu (śladu 

rzeczywistości) oraz pojęcia „figuralnej (retorycznej) reprezentacji” przyswojonego li-
teraturoznawstu przez Ryszarda Nycza. Zob. R. Nycz, Tezy o mimetyczności, [w:] tenże, 
Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 247; tenże, Litera-
tura jako trop rzeczywistości: poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, 
s. 10–11. 

45 R. Barthes, Stopień zero pisania, [w:] tenże, Stopień zero pisania oraz Nowe eseje krytyczne, 
tłum. K. Kit, Warszawa 2009, s. 37. 
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by pokazać różnorodny i wielokształtny obraz i fenomen ulicy jako prze-
strzeni poddawanej uznakowieniu, naświetlanej w zależności od możli-
wości percepcyjnych widza/narratora (który musi odnaleźć również status 
swojego „ja” w rzeczywistości tekstowej), ujawnianego jako medium pod-
dające w wątpliwość różnorodne języki i znaki ulicznych światów. Dlatego 
też – choć wszyscy pisarze czasami wskazują na konkretne ulice (prawidła 
szkicu), to wiedzą i próbują (różnorodnie) pokazać, że ulicy jako takiej 
(jako artefaktu) poza głosami nie ma. Ona żyje dopiero wtedy, kiedy mówi 
wieloma głosami i daje się literacko zobrazować jako swoisty „żywy obraz” 
miejski. A zadaniem pisarza jest zebrać te głosy, obrobić, nadać im kształt 
i narracyjną siłę, mimo granic wyrażania i nazywania. Wielokrotnie język 
ulicy, a tym samy język miasta, pozostaje więc niewysłowiony46, bo samo 
niewysłowienie określa język, skazując tym samym świadomych tego faktu 
pisarzy na kryzys czy niemożliwość reprezentacji, stąd stosowanie róż-
norodnych zabiegów narracyjnej „niemocy”, wykorzystywanie w tekście 
mechanizmów utrwalających obecność kategorii estetycznych podtrzymu-
jących dystans (ironia) czy technik punktów widzenia i perspektywiczności 
doświadczania, symultaniczności głosów i obrazów. 

Fragmentaryczność i wycinkowość szkiców czy małych form narracyj-
nych oddaje swoistą niegotowość świata. Stanowi też wprawkę do tego, 
by w późniejszej, „dojrzałej” powieściowej twórczości wykorzystać chwyty 
perspektywy demonstrujące niemożliwość spotkania z wirem miejskości, 
z tajemnicami ulic, bulwarów, szynków, suteren czy językiem bruku (jak 
to widać doskonale w powieściach Zapolskiej, zarówno tych pokazujących 
modernistyczny Lwów czy Kraków, jak i tych ujawniających warszawską 
i paryską przestrzeń miasta jako nieustannej zmiany).

Choć celowo zestawiłem odległe od siebie teksty, to kryteria wyboru 
– jakimi są: szkicowość, powstanie we wczesnej fazie twórczości autora 
(poza poematami prozą Baudelaire’a i szkicami-esejami Woolf), swoiste 
doświadczenie stołeczności oraz konieczność widzenia ulicy miejskiej 
z perspektywy jej bywalca (mieszkańca miasta, o którym się pisze47) 
– uzasadniają wybór. Egzemplifikacje tekstowe tworzą również, jak są-
dzę, niezwykle pojemny obraz „języka” ulicy – ważny i fundamentalny 
dla dziewiętnastowiecznych pytań o możliwości i granice języka w ogóle 

46 Takiemu myśleniu patronowało również przedsięwzięcie badaczy „szkoły białostockiej” 
w książce Miasto słów. Studia z historii literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, red. 
E. Paczoska, Białystok 1990. 

47 Dlatego – pisząc ze świadomością dużego uproszczenia i dyskusyjności twierdzenia 
– trudno byłoby, przy uwzględnieniu wyżej wymienionych wyróżników doboru, do tej 
grupy zaliczyć choćby Szkice włoskie Świętochowskiego, teksty publicystyczne (mające 
charakter szkiców) Zapolskiej (która była na Lwów skazana) czy publicystykę Lama 
z Galicji. 
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(nie tylko ulicy jako motywu, toposu czy przestrzeni obrazowania tek-
stowego). Ponadto szukanie języka opisu i kłopoty pisarza z reprezenta-
cją stanowią o specyfice literackiej dziewiętnastowieczności jako formacji 
kulturowej podlegającej presji podobnych pytań i wątpliwości. A pytania 
i wątpliwości tekstowe oraz egzystencjalne – stawiane przez mieszkańców 
europejskich stolic – pozwalają na stworzenie wspólnej mapy ulicznej, jaka 
właśnie poprzez tunele tekstowe umożliwia spotkanie dziewiętnastowiecz-
nych pisarzy, dla których stołeczność determinuje doświadczenie poznaw-
cze i okazuje się często, dzięki pierwszym literackim próbom spotkania 
z jej fenomenem, lustrem dalszych diagnoz. Różnorodne strategie pisarskie 
były więc próbą ujęcia „języka ulicy” – bardzo często z perspektywy niszy 
miejskości: zaułków, zakamarków, ciemnych ulic – w ramy słowa i odda-
nia ulicznej heterogeniczności. Były próbą diagnozy struktur obyczajo-
wo-społeczno-kulturowych, zarówno osobniczych, jak i wspólnotowych, 
które należą – każda z osobna i wszystkie wspólnie – do tych samych, choć 
zawsze innych – ulic.



O miejskim zwierzęciu…
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Magiczne miejsca  
w powieści Józefa Weyssenhoffa
Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego

Dla ludzi, którzy nigdy nie założyli rodziny, a los pozwolił im cieszyć 
się przyzwoitymi dochodami, podróż staje się często najdogodniejszą for-
mą spędzania czasu. Bywa niezwykle atrakcyjnym sposobem poznawania 
świata albo ucieczką od nudy. Podróżując, można zwiedzać muzea i gale-
rie, kolekcjonować pejzaże i niezwykłe wrażenia, odkrywać świat na nowo 
albo sprawdzać informacje zawarte w bedekerach, a także spotykać inte-
resujących ludzi. Oczywiście, motywów do podejmowania podróży mo-
glibyśmy wskazać znacznie więcej: obowiązek, przyjemność, ciekawość, 
wreszcie nadzieja na znalezienie czegoś nieokreślonego, ale bez wątpienia 
koniecznego dla naszego szczęścia.

Bohatera debiutanckiej, a zarazem bestsellerowej powieści Józefa Wey-
ssenhoffa oglądamy w nieustannym ruchu. Nie potrafi usiedzieć w jednym 
miejscu, nawet tak wspaniałym jak Paryż albo Monte Carlo. Rozkoszując 
się turystycznymi atrakcjami, już myśli o wyprawie do Lublina, do War-
szawy, a nawet do Cisowa – może w interesach, a może po to tylko, by 
gromadzić i uzupełniać materiał do wielkiego dzieła, o którym wiemy nie 
za dużo. Jeśli to traktat filozoficzny, to na pewno napisany po francusku, 
a jeśli tylko pewien praktyczny wzór postępowania, to rzecz jasna mani-
festowany z perspektywy kosmopolity, Europejczyka, światowca. W każ-
dym razie zapiski opierają się na porównaniach, które powinny być wciąż 
aktualizowane, bo zmienia się zarówno otaczająca nas rzeczywistość, jak 
i nasze wrażenia.

Cel podróży Podfilipskiego znamy bardzo rzadko, a jeśli już narrator 
o nim wspomina, to wydaje się on albo dosyć niejasny, albo nawet bła-
hy – jak gdyby samo nieustanne przemieszczanie się z miejsca na miejsce 
stanowiło jedyną, a w każdym razie najważniejszą misję życiową pana 
Zygmunta.
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Wspomnieliśmy na wstępie, że chętniej podróżują ci, co nie założyli 
nigdy rodziny. Zapewne jeszcze łatwiej wyruszają w świat ci, co w ogóle 
nie posiadają domu. Wieczny wędrowiec z powieści Weyssenhoffa mieszka 
to tu, to tam. Ma co prawda swój kąt w Cisowie, ale przecież nie uważa 
tego mieszkania za prawdziwy dom. Z wyznania Hansa można wniosko-
wać, że umiera u siebie, w swoim paryskim mieszkaniu. Ale dopiero nie-
długo przed śmiercią „siedział dużo w domu i pisał”1, czyli zachowywał się 
poniekąd nienaturalnie. Bo przez całe życie czuł się doskonale w hotelach 
i salonach, w modnych kasynach i kurortach, na dworcach i w pociągach. 
Tam był naprawdę sobą, a nie w samotności, w zaciszu gabinetu.

Geografia miejsc odwiedzanych przez pana Zygmunta obejmuje loka-
lizacje starannie wyselekcjonowane. Snobistycznie nastawiony podróżnik 
nie dopuszcza działania przypadku – zwykle podróżuje tam, dokąd po-
dróżować wypada. Zdarza się natomiast, że odwiedza miejscowości w za-
sadzie niegodne uwagi. Czasem w interesach, lecz chyba częściej – dla 
przeprowadzenia „terenowych” studiów i wnikliwego porównania, które 
co prawda rewelacji nie przynosi, ale stać się może tematem ożywionej 
pogawędki w następnej podróży.

Wybór celów kolejnych wypraw wiąże się ze ściśle określoną hierar-
chią, u schyłku życia bohatera – raczej już niezmienną. Na szczycie znajdu-
ją się magiczne miejsca, akceptowane na ogół bezkrytycznie, ale z powo-
dów przynajmniej z pozoru wyrafinowanych i gruntownie przemyślanych. 
Tworzą one jak gdyby wzorzec, do którego odnoszone są wszystkie pozo-
stałe. Czytając, że Podfilipski szczególnie ceni sobie Paryż, a nie ma żad-
nego upodobania do Lublina, w pierwszej chwili moglibyśmy pomyśleć, 
że autorowi chodzi o jakąś nową wersję powieści Orzeszkowej, krytyczną 
wobec wyższych sfer. Byłby to wniosek przedwczesny i niesłuszny, bo pa-
dające w utworze argumenty są mimo wszystko warte rozważenia. Dlacze-
go woli on ulicę paryską, a nieprzychylnie ocenia warszawską? Przecież 
nie jest w gruncie rzeczy koneserem architektury ani entuzjastą techniki. 
Ocenia świat z perspektywy sybaryty, co z pewnością pierwsi czytelnicy 
mieli mu za złe, a co dziś przyjmujemy z pewnym zrozumieniem2�

Polska fascynacja Paryżem – właściwie od dwóch wieków niewyga-
sająca – ma w sobie coś zagadkowego i trudnego tak naprawdę do wytłu-
maczenia. Przyczyny historyczne: emigracja, Mickiewicz, Słowacki, Cho-
pin, a w ubiegłym stuleciu „Kultura” Jerzego Giedroycia, na pewno nie 

1 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, wyd. 3, Warszawa 1972, s. 262.
2 Czytając Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, należy chyba nieustannie przypominać 

sobie słowa, które na temat autora wypowiedział ktoś dobrze go znający: „we wszystkim 
niemal przedstawiał czarującą mieszaninę skrajnych nieraz sprzeczności” (A. Grzymała-
-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1962, s. 107).
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odgrywają roli decydującej. Sztuka, kuchnia, moda, język – oczywiście tak, 
ale inne stolice europejskie też oferują niemało atrakcji. Po co Polacy jeżdżą 
ciągle do Paryża i czemu Paryż podoba im się wciąż bardziej niż Londyn, 
Berlin, Monachium, Rzym?

Odpowiedzi bywają rozmaite, ale najczęściej chaotyczne, na pozio-
mie folderów rozdawanych w biurach podróży. Bulwary, kafejki, statki 
na Sekwanie, wieża Eiffla, metro… Przyznajmy, że Podfilipski (ale on jeź-
dził do Paryża na pewno częściej niż przeciętny Polak) zdobyłby się na ar-
gumentację znacznie bardziej oryginalną. 

Przede wszystkim, udajemy się do Paryża z tych samych powodów, 
dla których wybieramy się do teatru albo do opery. W Paryżu jesteśmy 
nie tyle uczestnikami miejskiego życia, co bezinteresownymi widzami 
– uczucie na pewno przyjemne dla kogoś, kto lubi podróżować, zwiedzać 
i podziwiać niezwykłe widoki:

Po drewnianym bruku, na którym kół nie słychać, toczy się wciąż głuchy grzmot 
podków końskich, ludzkiej mowy, nawoływań, śmiechów; szepty same już by stanowiły 
duży głos, gdyby je można było z ogólnej wrzawy wyróżnić. […]

Wolno, z ciągle naprężoną uwagą i cuglami, prowadzą furmani przepyszne konie; 
przejeżdża Alfons Rotszyld, prezydent Rzeczypospolitej, Liane de Pougy i tam jeszcze ktoś 
– aha – król szwedzki. Między morzem krzyżujących się fiakrów, płynących dwoma wstecz-
nymi prądami, reklamowe budy, krzykliwie malowane, i wieloryby tego morza – potworne 
omnibusy, szczelnie zapełnione aż po dachy. Patrzy pan na przechodniów. Jak ubrani! jak 
śpieszą gorączkowo albo jak rozkosznie „flanują”! Oczy kobiet błyszczą – wszystkie oczy 
błyszczą w Paryżu; w powietrzu jest na to jakiś środek, lepszy od belladonny3�

Cóż za wspaniały obraz, skłaniający każdego chyba czytelnika do nie-
zwłocznego kontaktu z biurem podróży sprzedającym wycieczki do Pary-
ża!4 My zwrócimy jednak uwagę nie tyle na piękno francuskiej stolicy, ile 
na mistrzostwo opisu5. W pierwszym akapicie przytoczonego fragmentu 
dominują wrażenia słuchowe – całkiem jak w jednym z epizodów Ulis-
sesa Joyce’a6. Autorzy obu powieści starali się oddać odgłos podkutych 
końskich kopyt i powozu toczącego się po miejskim bruku. Drugi akapit 
wywołuje wrażenie, jakby zapadła wręcz doskonała cisza, niespotykana 

3 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 25.
4 Właściwie już w tym początkowym fragmencie powieści dowiadujemy się dużo na te-

mat poglądów głównego bohatera, który podziwia siłę pieniądza (milioner Rotszyld), 
władzę (prezydent Francji) i swobodę obyczajową (królowa paryskiego półświatka Liane 
de Pougy). Szkoda, że Podfilipski nie wymienił w tym momencie nazwiska aktualnego 
prezydenta, bo pozwoliłoby to ustalić z większą dokładnością czas akcji.

5 Przypomnijmy, że zdaniem autora „po owocach dopiero poznaje się mistrzów słowa” 
– J. Weyssenhoff, Nowy fenomen literacki (Maurycy Maeterlinck i dekadentyzm symboliczny), 
„Biblioteka Warszawska” 1891, t. II, s. 124.

6 Chodzi tu o początek epizodu XI Ulissesa, niekiedy nazywany przez badaczy „fugą”.
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chyba w mieście wielkości Paryża. Jednak taki zabieg podkreśla znaczenie 
niezwykłych obrazów, które całkowicie opanowują uwagę obserwatora. 
Paryska ulica staje się kolejno teatrem, baletem, cyrkiem, nawet ogrodem 
zoologicznym czy też rodzajem bestiarium. Żywa scena uliczna okazuje 
się tak interesująca, że stajemy zdumieni, usiłując niczego nie przeoczyć. 
Ogarnia nas krzepiące uczucie, że to z myślą o takich jak my stworzono 
całe to niesamowite widowisko. 

A gdybyśmy tak spróbowali zamiany ról?
Czy widz może w jednej chwili stać się również aktywnym uczestnikiem 

paryskiego świata? Czy jest to w ogóle możliwe i na jakich zasadach?
Bohater Weyssenhoffa odpowiada z rozbrajającą szczerością: oczywi-

ście tak, pod warunkiem że mamy złoto w kieszeni albo czek na „Crédit 
Lyonnais, najlepszy bank świata”. Bo tylko wówczas otwiera się dla nas 
furtka do lepszego życia. Jakie to właściwie życie? Szczęśliwsze? Godniej-
sze? Mądrzejsze? 

Pan Zygmunt wyśmiałby chyba nasze oczekiwania. Wystarczy, by ży-
cie było wygodniejsze:

Chcę sprowadzić takiego pana, który mieszka w cyrkułach Pól Elizejskich. Piszę mu 
depeszę miejską, un petit bleu. Biuro obok.

Chciałbym coś wiedzieć o nowym wynalazku Edisona, bo ciągle o nim mówią. Mam 
o nim wykład popularny, z doświadczeniami, przy restauracji Café Riche – kilka domów 
stąd.

Jeszcze potrzebna mi jakaś informacja. Pójdę do byle jakiego „salonu redakcji”, otwar-
tego na ulice, gdzie albo przeczytam, albo ustnie się dowiem. Jest ich dosyć na prawo 
i na lewo.

Kupić mam to i to. W promieniu pół kilometra jest do kupienia wszystko, o czym 
kiedykolwiek pomyślałem, i wiele rzeczy, których jeszcze nie znam.

Pójdę potem na obiad: o kilka kroków jest Paillard, najlepsza restauracja świata, albo 
Café Anglaise, albo Joseph – równie dobre.

I wreszcie pójdę sobie na operę, pod której gmachem stoję7�

Czytamy i nie dowierzamy, że Józef Weyssenhoff przez tyle lat uwa-
żany był (i bywa uważany do dziś!) głównie za piewcę polskiego ziemiań-
stwa, pisarza umarłego świata i amatora rustykalnego krajobrazu8. Nie 
dotyczy to na pewno jego debiutanckiej i niestety najlepszej powieści, 
zresztą jedynego chyba arcydzieła9. Bo właśnie w swej pierwszej książce 
– korzystając z bardzo finezyjnego chwytu narracyjnego – autor wyłożył 

7 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 25–26.
8 Zob. np. K.Z. Szymańska, Józef Weyssenhoff. Ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa, Czę-

stochowa 2001, s. 231–232 i in.
9 Sto lat temu krytycy mieli jeszcze co do tego wątpliwości, atakując debiutancką powieść 

Weyssenhoffa a to za skupienie na jednym bohaterze, a to „ścieśnione ramy” utworu, 
względnie niedostatek „uczuć obywatelskich” – owych wad miała być już pozbawiona 
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istotę nowoczesnej zachodniej cywilizacji10. Sam nie wiem, czy to cywili-
zacja XX czy już XXI wieku, w każdym razie w genialnym artystycznym 
skrócie wyliczył pięć fundamentalnych potrzeb współczesnego człowieka. 
Oczywiście, rekwizyty i dekoracje będziemy musieli nieco odświeżyć, ale 
nie zmieniają one sedna sprawy.

Po pierwsze – potrzeba doskonałej szybkiej komunikacji, dziś zaspo-
kajana za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej, 
bo „depesz miejskich” już raczej nie piszemy.

Po drugie – głód informacji. Nie chodzimy już na odczyty i do redakcji 
wielkich dzienników, wystarczają nam internet i telewizja.

Po trzecie – supermarket w pobliżu, marzenie każdego mieszkańca 
naszego globu. Tego rodzaju ciekawość świata zaspokajają również cen-
tra handlowe, a paryska ulica z gmachem Opery na to miano przecież 
zasługuje.

Po czwarte – gastronomia, co prawda dzisiejszy sybaryta wybiera za-
miast Paillarda na przykład McDonalda, Pizzę Hut albo KFC, ale ostatecz-
nie są to tylko szczegóły. Może być nawet chińska czy włoska restauracja, 
byle w zasięgu naszego wzroku.

Po piąte – rozrywka. Oczywiście, aby sprostać nowym czasom, mu-
sielibyśmy zamienić operę na multipleksowe kino, modną dyskotekę albo 
klub, siłownię, pola golfowe.

Szczegóły się zmieniają, bo wszystkie sfery życia, których dotyczy 
refleksja pana Zygmunta Podfilipskiego, podlegają modzie tak jak strój, 
tańce, książki czy muzyka. Niezmienny pozostaje natomiast horyzont ocze-
kiwań – egzystencja wygodna, beztroska, niezakłócona przykrościami, nie-
zmącona cierpieniem, chorobą, biedą, lękiem przed śmiercią, uwikłaniem 
w sprawy, których natychmiastowe rozwiązanie przerasta nasze siły. 

Właśnie dlatego Podfilipski wybiera Paryż, bo „tam albo w Londynie, 
nawet czasem w Berlinie, człowiek czuje się zupełniejszym, bogatszym, 
wyższym”11. To niezwykle charakterystyczne, że dobre samopoczucie 

Sprawa Dołęgi. Zob. np. S. Dobrzycki, Podfilipski i Dołęga, „Przegląd Powszechny” 1903, 
t. LXXVII (s. 339–355) i t. LXXVIII (dokończenie, s.16–32).

10 Kwestia świadomości literackiej Weyssenhoffa stała się przedmiotem sporu, który 
sprowokował E. Skiwski (Potknięcie odbrązowiaczy, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 3). 
Odpowiadał mu T. Żeleński (Boy) (Sprawa satyry w „Podfilipskim”, „Wiadomości Lite-
rackie” 1938, nr 7), akcentując znaczenie artystycznego patronatu Dionizego Henkiela. 
Skiwski jeszcze raz zabrał głos, publikując artykuł Nonsens i nieprawdopodobieństwo o „Pod-
filipskim” („Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 8). Po latach trudno rozstrzygnąć, kto miał 
rację. Wydaje się jednak, że niezwykła kompozycja, stylistyczna perfekcja i narracyjna 
oryginalność utworu nie wyniknęły wyłącznie z inspiracji i dobrych rad udzielanych 
przez przyjaciela. Weyssenhoff wnosił do literatury autentyczną świeżość i impet – cechy, 
jakich brakowało większości ówczesnych prozaików.

11 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 26.



Jan Tomkowski 258

utożsamione zostało tu z pełnią człowieczeństwa! Tak zwykli myśleć 
koszmarni egoiści, choć może w życiowej praktyce trudno byłoby zarzu-
cić bohaterowi Weyssenhoffa kompletny brak jeśli nie altruizmu, to bodaj 
zwykłej przyzwoitości.

Wybiera Paryż, a w ostateczności Berlin12 czy Londyn, ale już nie Włochy, 
które również stanowiły zawsze cel pielgrzymki każdego kulturalnego Polaka. 
Ceniący sobie nowoczesność pan Zygmunt powiada jednak, że Włoch nie 
lubi, a ich „przechwalonych zabytków”13 – nie ceni. Swój pogląd tłumaczy 
modą, choć na dobrą sprawę wydaje się, że Wenecja, Florencja i rzymskie sta-
rożytności znajdują się od bardzo dawna kompletnie „poza modą” – to znaczy 
są modne nieustannie, niezależnie od sezonowych trendów.

Wspomnieliśmy o pięciu warunkach regulujących naszą codzienność, 
dodajmy do nich jeszcze jedną cechę naprawdę nowoczesnego człowieka, 
tym razem mając chyba już naprawdę na myśli „obywatela świata” począt-
ków XXI wieku. Tą cechą jest ruchliwość.

Jeszcze pisząc niemal sto lat temu Narcyza i Złotoustego, Hermann 
 Hesse mógł mieć nadzieję, że vita contemplativa to forma życia odmienna, 
ale niekoniecznie mniej doskonała od vita activa. Akcja powieści rozgrywała 
się co prawda w średniowieczu, ale jej przesłanie wydawało się bez wąt-
pienia współczesne. W dzisiejszych cyfrowych czasach szala przechyliła 
się wyraźnie w stronę tych, co żyją aktywnie, nieustannie penetrując moż-
liwie największe obszary rzeczywistości – niekoniecznie zresztą w sensie 
dosłownym, bo wirtualny kosmos też nieustannie się rozszerza.

Kto żyje na paryskiej ulicy, musi być ruchliwy – w każdym sensie tego 
słowa. Tylko ruchliwość zapewnia nam w XXI wieku powodzenie w in-
teresach, dostęp do informacji, karierę zawodową i artystyczną14. Trzeba 
dysponować wiedzą i talentem, ale też umieć pokazać się z najwłaściwszej 
strony, odpowiednio wykreować swój wizerunek15�

Tego w ojczyźnie Podfilipskiego w końcu XIX wieku jeszcze nie znano. 
Tam, aby poznać człowieka, ciągle posługiwano się staroświecką etyką 
i powoływano na mądrość przysłów, zapewniających o istnieniu w ludz-
kiej duszy niepoznawalnych głębi. Podobnych opinii pan Zygmunt nigdy 

12 Dla samego Weyssenhoffa Berlin był symbolem „panowania pięści i pieniądza”. Zob. 
J. Weyssenhoff, Mój pamiętnik literacki, Poznań 1925, s. 141. Pierwodruk artykułu Berlin: 
„Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 13 (s. 247–248) i nr 14, (s. 267–269).

13 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 19.
14 Natomiast sam Weyssenhoff opowiadał się niekiedy za „lenistwem w służbie sztuki”, być 

może mając na myśli cechującą eseistów „niespieszność”. Na temat związków Żywota 
i myśli… z esejem zob. J. Tomkowski, Wielki talent w kasynie, „Przegląd Polityczny” 2010, 
nr 3 (101), s 170–173.

15 O sposobie „komponowania postaci” w powieści pisze H. Obiezierska, Sztuka powieścio-
pisarska Józefa Weyssenhoffa, Bydgoszcz 1965, s. 46–47.
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nie lubił, bo wiedza tego rodzaju nie przydaje się na paryskiej ulicy. Zbęd-
na jest w ogóle „za granicą”:

Tam sprawy osobiste – cudze – nie zajmują publiczności, która ma co innego do robo-
ty. Człowieka oceniają według jego pozoru, środków i form towarzyskich – i rzadziej się 
mylą niż u nas, gdzie starają się przeniknąć, czy po śmierci ten a ten, ta i ta pójdzie prosto 
do nieba, czy zabawi czas jakiś w czyśćcu16�

Tu oczywiście pan Podfilipski mocno przesadził, bo plotkarski i wścib-
ski Paryż oglądamy w niejednej powieści, i to niezależnie od poziomu li-
terackiego, jaki reprezentuje autor. Nie powinna nas jednak zdumiewać 
tak szczera pochwała powierzchowności, której rzecznikiem okazuje się 
bohater Weyssenhoffa. Mało obchodzi go to, co ukryte, głębokie, nieprze-
niknione. W całym swoim życiu poszukuje najbardziej przyziemnych roz-
koszy, jakie zapewniają dobre dania i wyszukane wina, wieczór w miłym 
towarzystwie, wygrana na wyścigach, niezobowiązujący flirt, partyjka 
w kasynie. 

Czy owej powierzchowności brakuje rzeczywiście na warszawskich 
ulicach? 

Bez wątpienia zmiana miejsca zmienia również nastrój, a nawet psy-
chikę człowieka. Zły humor spada na pana Zygmunta znacznie częściej 
w ojczyźnie niż w Paryżu czy Monte Carlo, gdzie nawet przegrana i strata 
pieniężna nie doprowadzają do rozpaczy. 

Obserwujemy przynajmniej dwukrotnie zachowanie Podfilipskiego 
na warszawskich ulicach. Bez porównania częściej pojawia się on w prze-
strzeniach zamkniętych, we wnętrzach hotelowych czy restauracyjnych, 
w pociągu albo na wyścigach, spełniających tu niejako rolę „salonu na świe-
żym powietrzu”. Jednak te dwa szczegółowo opisane przez narratora spo-
tkania wydają się niezmiernie charakterystyczne. Nie spodziewalibyśmy 
się ujrzeć pana Zygmunta na przykład na Powiślu, w ówczesnych dziel-
nicach nędzy, gdzie – jak wiadomo – zagląda zdesperowany Wokulski. 
Taką wizytę uznałby bohater Weyssenhoffa za absurdalną. Bo w Warsza-
wie szlak jego wędrówki wyznacza oczywiście Trakt Królewski. Gdzie 
indziej nie warto w ogóle się pojawiać.

W Paryżu ulica jest sceną, którą się podziwia. W Warszawie natomiast 
ulica staje się sceną, na której się występuje. Wizyta na wyścigach, zakła-
dy i rywalizacja sportowa zdają się być jedynie pretekstem do ceremonii, 
która zawody hippiczne rozpoczyna i kończy. Chodzi tu o tak zwane cor-
so, czyli przejazd zamożnych, wystrojonych i usadowionych w eleganc-
kich powozach gości. Jedzie się Nowym Światem i Alejami Ujazdowskimi 

16 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 70.
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(nazywanymi jeszcze wówczas „Aleją Ujazdowską”17), mijając kościół 
św. Aleksandra i Książęcą, a także Belweder. Podfilipski czuje się tu może 
nie jak w Paryżu, ale przynajmniej jak w Wiedniu – narrator porównuje 
zresztą Aleje Ujazdowskie do Prateru:

Szereg powozów gęstnieje w miarę zbliżania się do skrętu na pole wyścigów. Wszyst-
ko strojne: powozy, konie i ludzie. Czasem tylko jakaś krzywa jednokonna dorożka lub 
powóz emeryta wyrażający całością niby przypomnienie: memento mori – psują ogólny 
pozór wielkomiejski. Ale całość dobra, sam pan Zygmunt jest zadowolony i w wesołym 
usposobieniu18�

Bohater Weyssenhoffa lubi się podobać, robić dobre wrażenie, pre-
zentować swe nienaganne maniery i doskonałą znajomość przedmiotu, 
choćby nawet w kwestii regulaminowej wagi dżokeja czy przypraw sto-
sowanych przez kucharza. Jednak jeśli pragniemy, by nas zauważano 
i podziwiano, nie możemy popadać w rutynę, czyli występować na pu-
blicznej scenie zbyt często. Okazję do kolejnego popisu dają tym razem 
najważniejsze święta religijne, a dokładnie Wielka Sobota poprzedzają-
ca Wielkanoc. Odwiedza się wówczas warszawskie kościoły i nie tylko 
ogląda groby, ale również składa ofiary. Ten obyczaj, utrwalony choćby 
w Lalce, dobrze znamy19. Wielkanocna kwesta przeobraża się w spotkanie 
towarzyskie, a za sprawą pana Zygmunta staje się również pretekstem 
do manifestacji filozofii będącej jakąś osobliwą syntezą konformizmu, 
epikureizmu i łagodnego sceptycyzmu. Może dlatego bohaterowie za-
jęci dylematami intelektualnymi – choć wbrew zapowiedziom narrato-
ra, metafizyki w nich niewiele – przebywają drogę od kościoła Świętego 
Krzyża do katedry pieszo, nie rozglądając się zbyt dokładnie. Narrator 
odnotowuje jedynie odświętny nastrój, który do pewnego stopnia udziela 
się nawet panu Podfilipskiemu.

Z punktu widzenia Ligęzy nie jest on zresztą zwykłym snobem ani 
kosmopolitą czy bezkrytycznym amatorem cudzoziemszczyzny. Jak się 
zdaje, pan Jacek łagodzi niekiedy zbyt stanowcze wypowiedzi przyjaciela 
i usiłuje nas przekonać, że był on równocześnie warszawianinem i pary-
żaninem, jednakowo przywiązanym do obu miast. Inna sprawa, że Paryż 
podziwiał, a w Warszawie prowadził coś w rodzaju pracy cywilizacyjnej, 
starając się – bezskutecznie zresztą – wprowadzić tu obyczaj godny za-
chodniej cywilizacji, paryską modę, nowoczesny styl. 

Warszawa i Paryż stwarzają okazję do nieustannych porównań 
– i to na każdym polu. Wszystko jedno, czy weźmiemy pod uwagę prasę, 

17 Zob. L.B. Grzeniewski, Warszawa w „Lalce” Prusa, Warszawa 1965, s. 43.
18 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 77.
19 L.B. Grzeniewski, dz. cyt., s. 18–19.
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politykę, kuchnię, modę czy technikę, wszędzie stolica Francji zademon-
struje swoją wyższość, pełną wdzięku i finezji. Dotyczy to również lite-
ratury, choć wydawałoby się oczywiste, że w warunkach ograniczonej 
swobody wypowiedzi i określonych realiach historycznych twórcy pol-
scy siłą rzeczy muszą pisać inaczej niż autorzy francuscy. Jednak z per-
spektywy Podfilipskiego liczą się nie tytuły, gatunki czy nazwiska, lecz 
ogólny duch przenikający całą zachodnią (a zwłaszcza francuską) cywi-
lizację. Cóż takiego nam on przynosi? Humor i oryginalność, a ponadto 
„wytworność, dowcip, zupełny brak przesądów i szkolnych tradycyj”20� 
W sumie – chyba niemało. Jednak zarzuty stawiane przy okazji polskiej li-
teraturze wydają się nieco zbyt ogólnikowe, by słyszeć w nich zapowiedź 
krytyki podejmowanej pół wieku później choćby przez Gombrowicza. 
Prowincjonalizm i zaściankowość ciągle uważane są przez niektórych 
(zwłaszcza „proeuropejskich”) publicystów za grzechy główne naszego 
piśmiennictwa. Czy patronuje im bohater Weyssenhoffa – to oczywiście 
rzecz dyskusyjna. 

Pan Zygmunt zdaje sobie zresztą sprawę, że nie wszyscy mogą miesz-
kać w Paryżu, a nawet w Warszawie. Jakaś część populacji skazana jest 
– zapewne z własnej winy – na spędzanie życia w prowincjonalnych mia-
stach i miasteczkach, w szlacheckich dworkach i na wsi. Są to oczywiście 
ludzie przegrani, którzy zmarnowali swoje życie. Podfilipski bowiem pro-
wincji nie lubi i nawet nie pragnie jej ani poznać, ani zrozumieć. Prowincja 
zaczyna się już w Lublinie. Jak słusznie zauważył Jakub A. Malik: „Lublin 
nie jest miastem, w którym się mieszka, nie jest nigdy miastem stałego 
pobytu. […] Lublin jest tym miastem, do którego się przyjeżdża albo z któ-
rego się wyjeżdża”21�

Towarzyszący swemu przyjacielowi i nauczycielowi Ligęza stara się 
zwrócić uwagę na jakieś pozytywne strony prowincjonalnego miasta, które 
kryje w sobie z jednej strony zabytkowe średniowieczne uliczki, a z drugiej 
zapowiedź nowoczesności – kominy fabryczne, wieże, kolorowe domy. 
Ostatecznie jednak milknie, przekonany, że Lublin w żaden sposób nie 
zaimponuje panu Zygmuntowi22�

Bywa zresztą gorzej, bo już dworek szlachecki odcięty od świata, zda-
niem miłośnika Paryża, w ogóle nie nadaje się do życia! Nie można stąd 

20 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 146.
21 J.A. Malik, Miasto w ukryciu. Lublin w twórczości Józefa Weyssenhoffa. Cztery spostrzeżenia, 

[w:] Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Lublin 2008, s. 65.
22 Tymczasem Lublin w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku powiększył liczbę miesz-

kańców dwukrotnie i rozwijał się wprawdzie powoli, ale systematycznie. O tym, jak 
wyglądało wówczas miasto, przekonać się można, czytając bogato ilustrowany artykuł 
K. Janusa, Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlo-
kalizowanych przy ul. Bernardyńskiej, „Budownictwo i Architektura” 2011, nr 9, s. 121–128.
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wysłać błyskawicznej depeszy, nie można zjeść wytwornej potrawy, brakuje 
aktualnych wiadomości z szerokiego świata, a przede wszystkim nie ma 
na kogo popatrzeć, nie ma też publiczności gotowej podziwiać wytwornego 
bywalca salonów. W takich warunkach Podfilipski popada w nieuchronną 
frustrację i musi wcześniej czy później ratować się ucieczką.

Można by w tej chwili prześledzić po kolei warunki, których Cisów 
nie spełnia, a spełniają rozmaite wiejskie domy na Zachodzie. Cywilizacja 
dotarła tu bowiem w ograniczonym stopniu i choćby dlatego szlachec-
ki dworek nie zapewnia Podfilipskiemu wytchnienia, jakie należy mu się 
po atrakcjach znalezionych w hałaśliwym Paryżu.

Brak komunikacji, technika na poziomie z ubiegłego stulecia, pustka, 
nuda, skromne rozrywki – to wszystko jest na pewno ważne, ale przecież 
nie najważniejsze. Bo chociaż otwarcie pan Zygmunt tego nie przyznaje, 
to chyba najbardziej – i w Cisowie, i w dworku pod Lublinem – przeszka-
dza mu świadomość wykorzenienia. Zarówno gospodarze polowania, 
na którym był gościem, jak i rodzina pana Tomasza, to ludzie „na swoim”, 
przywiązani ogromnie do własnego kawałka ziemi i własnego domu23� 
Można im wytknąć rozmaite śmieszności i niedostatki w urządzeniu go-
spodarstwa, ale nie da się zaprzeczyć, że osiągnęli coś, czego zdobyć się 
Podfilipskiemu jednak nie udało. Bohater Weyssenhoffa odpowiedziałby 
zapewne, że jest u siebie nie na głuchej prowincji, lecz w Paryżu, i że tu zna-
lazł najlepszych przyjaciół i uznanie otoczenia. Ale ponury epilog powieści 
wcale tego nie potwierdza. W samym Paryżu rozesłano – według relacji 
Hansa – 238 zawiadomień o pogrzebie, nie licząc tych wysłanych do War-
szawy! A za trumną podążało tylko sześć osób!

Ta pośmiertna samotność i nieuchronne zapomnienie dziwią nas tym 
bardziej, że pan Zygmunt nigdy nie dążył do izolacji. Nawet w tak czę-
stych podróżach mało obchodziły go zabytki, muzea, pejzaże, znacznie 
bardziej zaś – ludzie, naturalnie starannie dobrani. Trudno byłoby bo-
wiem wyobrazić go sobie obserwującego całe bez wyjątku życie ulicy, 
na przykład studiującego życie szewca, szlifierza, przekupki. Jeśli istotnie 
by to robił, to chyba tylko dla zaszokowania otoczenia. Wszystkie jego 
działania podejmowane z taką energią i niezawodną precyzją przywodzą 
na myśl „kościół międzyludzki” Gombrowicza. Tu również odbywa się 
nieustannie teatr min, pozorów, gestów. Tu dokonywane są nieustanne 
przemieszczenia w hierarchii, jako że trudno wyobrazić społeczeństwo 

23 W tym miejscu warto może przywołać pojęcie „miejsc intymnych”, takich jak dom czy 
miasto rodzinne, należących do sfery naszych prywatnych uczuć. „Społeczna paplanina 
i sformalizowany sposób komunikowania się” nie sprzyjają pielęgnowaniu wrażeń, które 
trudno uczynić publicznymi. Zob. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, 
Warszawa 1987, s. 183–188.
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inaczej niż uczynił to Zaratustra Nietzschego, dowodzący, że samo życie 
spiętrza się w „góry i doliny”. Podfilipskiego interesują wyłącznie góry 
i wyżyny, cała reszta populacji to jakiś mało ważny szczegół w konstruk-
cji całości. Wyjątkiem byłby może „strzelec” Hans – służący, ale i osta-
tecznie chyba przyjaciel?

Jacek Ligęza niejednokrotnie akcentuje nieprzeciętną zręczność, z jaką 
pan Zygmunt zachowuje się w różnych sytuacjach. Nastawiony bardzo 
przychylnie, a często wręcz bezkrytycznie do bohatera swojej opowieści, 
bierze dosyć prostodusznie zwykły cynizm za świadectwo towarzyskiego 
obycia24. Może ma nadzieję, że tylko w stosunku do niego Podfilipski jest 
szczery, że tylko jemu pokazuje swą prawdziwą twarz, a innym – jedynie 
eleganckie maski? Nic na to nie wskazuje. Elastyczność, z jaką traktuje się 
ludzi w zależności od ich pozycji towarzyskiej, to w każdych okoliczno-
ściach dość brzydka cecha charakteru. W dodatku – bardzo rozpowszech-
niona, więc i w tym wypadku trudno posądzić Podfilipskiego o nadmiar 
oryginalności25�

Myślę, że w stosunkach międzyludzkich preferuje on zawsze dystans, 
stanowi przeciwieństwo tych wszystkich, którzy przechodzą szybko i łatwo 
od znajomości do serdecznej przyjaźni. Może dlatego pan Zygmunt czuje się 
tak dobrze na ulicy, gdzie dystans zachować najprościej. Ze wszystkich jego 
kontaktów bije emocjonalny chłód i brak autentycznego zaangażowania. 

Widać to najlepiej w scenie dyskusji literackiej, zakończonej gwał-
townym sporem między Delickim i Kołczanowiczem26. Dopóki polemika 
utrzymuje się w granicach rutynowej paplaniny salonowej, Podfilipski 
jest oczywiście górą. Wypowiada całkowicie niezobowiązujące poglądy, 
bo przecież tak naprawdę los literatury – zarówno polskiej, jak i francuskiej 
– mało go obchodzi! Chce jedynie błyszczeć, roztaczać blask światowca, 
sprawiać wrażenie człowieka najlepiej poinformowanego! Jednak w salo-
nie pojawia się niesamowity „kościsty Litwin” Kołczanowicz – postać jakby 
spod pióra Witolda Gombrowicza! Nie tylko pojawia się, ale zaczyna przy-

24 Jak się okazuje, u początków autorskiego zamysłu tkwi finezyjna gra. „Wsiadłem na noc 
do pociągu z Warszawy do Lublina, a po krótkiej drzemce, skoro dnieć zaczęło, patrzyłem 
na mijające obrazy polskiego poranka, który wydał mi się wyjątkowo piękny. Zacząłem 
notować ołówkiem opis widoków i nastrojów – i pomyślałem, jak te gorące wyrazy wy-
dałyby się śmiesznymi owym typom klubowym, które obserwowałem. W tej chwili usia-
dło naprzeciw mnie widmo Zygmunta Podfilipskiego, a ja się przedzierzgnąłem w tego 
z głupia franta Ligęzę” (J. Weyssenhoff, Mój pamiętnik literacki, s. 11).

25 Jeszcze bardziej krytyczna w stosunku do „filozofii” Podfilipskiego jest M. Czermińska 
– zob. taż, Józef Weyssenhoff, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria V. Literatura 
okresu Młodej Polski, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, t. 3. Kraków 1973, 
s. 485–486.

26 O nazwiskach bohaterów powieści zob. I. Szypowska, Weyssenhoff, Warszawa 1976, s. 56.
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słuchiwać się, a nawet uczestniczyć w dyskusji eleganckich panów. Gdybyż 
Kołczanowicz wystąpił z obroną powieści Orzeszkowej albo Rodziewi-
czówny – byłaby wtedy świetna zabawa… Ale Kołczanowicz zachowuje 
się po gombrowiczowsku. Ani myśli rozmawiać o literaturze! Pragnie „kuć 
w mordę” i to – uwzględniając potężną posturę Litwina – zabawne już nie 
jest. Podfilipski traci grunt pod nogami i nie odzyska go do końca sporu, 
o którym wspominać będzie zresztą bardzo niechętnie.

Przyznać trzeba otwarcie, że pan Zygmunt lubi sprawy, z których 
może łatwo się wycofać. Nie grozi mu zatem ani nieszczęśliwa miłość, ani 
nieudane małżeństwo27, ani bankructwo, ani krach na giełdzie. Umie się 
w życiu urządzić, powiada o nim raz po raz Ligęza. Czy ma rację? I czy 
nie osądza swego przyjaciela zbyt pochopnie, czy zna go wystarczająco 
dobrze? Tę kwestię Weyssenhoff pozostawił całkowicie otwartą.

Na koniec wspomnijmy o jeszcze jednym miejscu, które nie mieści się 
w przedstawionym wcześniej wyliczeniu. Stawiając na szczycie odwie-
dzanych miast Paryż, a na samym dole – wzgardzony podlubelski dworek 
i niewiele wyżej Cisów, pan Podfilipski osiąga pełnię życia dopiero w Mon-
te Carlo! Tutaj podoba mu się wszystko: i towarzystwo, i pejzaż, i emocje 
w kasynie gry. Czyni natychmiast stosowne porównania, z których wyni-
ka, że nie wypada po prostu malować nadwiślańskiego krajobrazu, skoro 
istnieją takie cuda jak Monaco:

Nie dziw, że w tych uprzywilejowanych krajach skupia się i rozrasta cywilizacja. Cze-
go tu brak? – niczego zgoła. Życie najwytworniej urządzone, z całym bogactwem swych 
naturalnych wdzięków, buja tutaj jak ta roślinność, mieni się jak to morze, piętrzy się jak 
te skały. U nas zaś – trudno tego wymagać wobec marnych warunków klimatycznych itd. 
Chociaż i my sami winni, bo mogłoby być lepiej. Dlatego to ja zawsze nawołuję28�

I co po takiej tyradzie? Może usłyszymy za chwilę program naprawy 
Rzeczpospolitej godny Prusa albo przynajmniej Kaliszewskiego? Skądże 
znowu! Następuje zaproszenie na partyjkę do kasyna, gdzie tętni podobno 
„krew świata”. 

Obserwując gorączkę hazardu, Podfilipski – chyba jednak szczerze 
– podziwia wspaniały „rozrost życia” i zwycięstwo cywilizacji29. Może 

27 Stosunek Podfilipskiego do kobiet omawia E. Skorupa, Filozofia o „Falbankach”, czyli kreacje 
kobiet i mężczyzn w powieści Weyssenhoffa Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, [w:] Józef 
Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, s. 144–146.

28 J. Weyssenhoff, Żywot i myśli…, s. 229.
29 Jakkolwiek trudno byłoby sugerować istnienie znaczących podobieństw między autorem 

i bohaterem powieści, trudno jednak oprzeć się pokusie przypomnienia, że obaj lubili 
hazard. „Pasja do hazardu karcianego władała Weyssenhoffem wprost obsesyjnie, niejako 
poza działaniem jego woli i w waśni z jego wartością duchową” (A. Grzymała-Siedlecki, 
Niepospolici ludzie…, s. 112). Opinię tę potwierdza Z. Starowieyska-Morstinowa, Ci, których 



Magiczne miejsca w powieści Józefa Weyssenhoffa 265

żadna z wcześniejszych scen powieści nie demaskowała lepiej wewnętrznej 
pustki bohatera, który potrafi jedynie zdobyć się na pseudointelektualną 
pozę. Ale oczywiście pan Zygmunt jest dzieckiem swego czasu i produk-
tem swego środowiska. To bywalec salonu, który traci już swoje siły żywot-
ne, poszukując ratunku w stopniowym otwarciu na szeroki świat.

W literaturze XIX wieku nie brak powieści obrazujących kontrast mię-
dzy „ulicą” a „salonem”. „Ulica” jest przestrzenią otwartą, dostępną dla 
wszystkich (choć może w niejednakowym stopniu i pod pewnymi warun-
kami). Stosunki międzyludzkie są tu przejrzyste, pozycja społeczna czy-
telna, kategorie decydujące o hierarchii z góry określone. „Salon” to prze-
strzeń zamknięta, teren subtelnej gry ludzi i interesów. Czasami odnosimy 
wrażenie, że nie dokonują się tutaj żadne zmiany, bo o wartości bywalców 
„salonu” decydują urodzenie, tytuły, nazwisko, majątek. W rzeczywistości 
jednak – poczynając co najmniej od XVIII wieku – „salon” coraz częściej 
się otwiera. I jak się zdaje, takie właśnie dynamiczne, otwarte miejsca spo-
tkań ludzi niekoniecznie najlepiej urodzonych zyskują najszerszą popu-
larność i największy wpływ na opinię publiczną. W powieści Weyssen-
hoffa oglądamy głównie salony warszawskie, nieliczne, lecz za to wyraźnie 
zróżnicowane. 

O samym bohaterze trudno byłoby powiedzieć, by odczuwał on kie-
dykolwiek dysonans między „ulicą” a „salonem”. W jednakowym stopniu 
pogardza bowiem brzydkimi, ciasnymi i brudnymi uliczkami30 (zwłaszcza 
jednak polskimi), co drugorzędnymi salonami, gdzie gości raczy się ta-
nim winem i niesmacznymi potrawami, a w dodatku trudno spotkać tam 
interesującego rozmówcę. Wolno więc chyba uznać, że nie tylko „salon” 
i nie tylko „ulica” (zwłaszcza jednak paryska) zasługują w oczach pana 
Zygmunta na miano miejsc magicznych, symboli cywilizacyjnego rozwo-
ju i przestrzeni wprawiających w dobre samopoczucie. Minęły, zapewne 
bezpowrotnie, czasy tradycyjnej świetności, gdy „salon” był jednocześnie 
domem, siedzibą rodu, kolekcją dzieł sztuki i miejscem spotkań towarzy-
skich. Weyssenhoff przekonuje nas, że nadchodzi epoka, w której „salon” 
staje się pojęciem względnym. Funkcję „salonu” spełniać mogą obecnie 
zarówno tor hippiczny31, jak i kasyno, a nawet wynajęty lokal restauracyj-

spotykałam, Kraków 1963, s. 211. Zdecydowanie więcej pisano o fatalnej namiętności po-
wieściopisarza niż o podobnych nałogach stworzonych przez niego postaci. Interesujące 
byłoby na pewno prześledzenie kariery Podfilipskiego przyjmujące za punkt wyjścia 
fakt, iż jest on w gruncie rzeczy urodzonym pokerzystą i swoje towarzyskie sukcesy 
zawdzięcza dobrej znajomości reguł owej karcianej gry. 

30 O rzeczywiście zatrważającym stanie higieny na warszawskich ulicach przełomu XIX 
i XX wieku zob. A. Słomczyński, Warszawskie to i owo, Warszawa 1997, s. 80–84.

31 W tym kontekście krytyczne opinie K.Z. Szymańskiej, (taż, Józef Weyssenhoff…, s. 356–358) 
wydają się chyba nazbyt prostoduszne.
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ny czy przedział pociągu. „Salon” to przecież ludzie, rytuały, przesądy, 
konwencje, a nie – określone miejsca.

Zamiast solidnych drzwi i wiernych lokajów wyrastają jednak najroz-
maitsze bariery i granice, zapory i przeszkody, które umacnia swoją ak-
tywnością również pan Zygmunt. Wszystko do czasu oczywiście, bo pod 
naporem wydarzeń „salon” w tradycyjnym znaczeniu stanie się z miejsca 
świetności jakże niepewnym azylem.

Tę historię opowie już najlepiej Marcel Proust.
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Wyścigi konne, giełda, restauracja.
Przestrzenie nowoczesności w warszawskich 
powieściach Artura Gruszeckiego

Uznawany za jednego z pierwszych socjologów Georg Simmel słusz-
nie zauważa w eseju o Mentalności mieszkańców wielkich miast: „Psycho-
logicznym tłem indywidualności wielkomiejskiej jest natężenie podniet 
nerwowych, wynikające z szybkich, nieustannych zmian zewnętrznych 
i doznań wewnętrznych”1. Zanim ta naukowa konstatacja zostanie sfor-
mułowana na początku dwudziestego stulecia, literatura i sztuka już 
od połowy dziewiętnastego wieku będą odzwierciedlać stan wielko-
miejskiego życia. W niniejszym artykule analizie poddam dwie powieści 
„warszawskie”2 Artura Gruszeckiego: Szachraje i Na wyścigach3. Utwory 
te powstały w niewielkim odstępie czasowym i dotyczą typowo stołecz-
nych instytucji: giełdy (Szachraje) oraz wyścigów konnych (Na wyścigach). 
Ich akcja rozgrywa się na warszawskich ulicach, w parkach, restauracjach 
i klubach. W tej dziewiętnastowiecznej polskiej metropolii bohaterowie 
doznają intensywności życia, owego Simmlowskiego „natężenia podniet 
nerwowych”. 

Czytanie wspomnianych powieści polskiego pisarza w kontekście 
Simmla może być całkiem zasadne. Pisząc w 1895 roku o opowiadaniu 
Ignacego Dąbrowskiego Felka, Gruszecki podsumował:

1 G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] tenże: Most i drzwi. Wybór esejów, 
tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 115, podkr. – G.S.

2 Pojęcie „warszawskich” ma tu podwójną wymowę – ponieważ powstały w war-
szawskim okresie życia i twórczości Gruszeckiego, a po drugie – ich akcja dzieje się 
w Warszawie. 

3 A. Gruszecki, Szachraje. Powieść współczesna, t. 1–2, Warszawa 1899 oraz A. Gruszecki, 
Na wyścigach. Powieść społeczna, t. 1–2, Warszawa 1901. Dalej skrótowa lokalizacja cytatów 
według tych wydań z użyciem skrótów Sz i Nw oraz podaniem numeru tomu (cyfry 
rzymskie) i strony (cyfry arabskie).
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Stolica kraju, z j e j  p e ł n y m ,  n e r w o w y m  ż y c i e m ,  z e  s t r o  j a m i ,  s k l e -
p a m i ,  w y p a d k a m i ,  z  c a ł ą  g o r ą c z k ą  w i e l k o m i e j s k ą  – nie jest ani razu 
zaznaczona w listach4 [podkr. – J.Z.].

Jak nietrudno zauważyć, stylistyka mówienia o mieście jest u polskie-
go pisarza i niemieckiego socjologa zbieżna, a śladów owych zbieżności 
w tkance literackiej da się odnaleźć dużo więcej.

Artur Gruszecki, pisarz zaliczany do drugiego pokolenia pozytywi-
stów, szybko został okrzyknięty wiernym uczniem Zoli5, później zaś doko-
nał swoistego regresu pisarskiego, tak że nie było chyba krytyka, który jego 
twórczości powstającej w pierwszej i drugiej dekadzie XX wieku nie na-
zwałby tendencyjną6. Ciekawe, że na pięćdziesiąt powieści, które uwzglę-
dniono w „Nowym Korbucie”, aż czterdzieści powstało po 1900 roku. 
Na tę kwestię zwróciła uwagę monografistka Gruszeckiego Halina Tchó-
rzewska-Kabata, pisząc:

Rok 1900 w sposób umowny, choć umotywowany dość istotnymi faktami, wyznacza 
tylko czas stopniowego a nie uniknionego przejścia pisarza od programu sztuki wysokoar-
tystycznej, opartej na estetyce realizmu i naturalizmu, do modelu twórczości popularnej, 
rozstrzygającej aktual ne problemy społeczne i polityczne na poziomie publicys tycznych 
sądów i uogólnień oraz przekonań samego pisa rza7�

Tematyka powieści Gruszeckiego jest rzeczywiście imponująca: oprócz 
środowiskowych obrazów grup zawodowych (hutnicy, górnicy, rybacy 
bałtyccy, studenci, robotnicy, urzędnicy, nauczyciele, kolejarze) i ważnych 

4 A. Gruszecki, Studia. Serce ideału [O „Felce” Ignacego Dąbrowskiego], „Prze gląd Tygo-
dniowy” 1895, nr 9, s. 100–102.

5 Taką opinię formułowali jednogłośnie wszyscy niemal krytycy i recenzenci pierwszych 
powieści Gruszeckiego, a potem autorzy różnych syntez. Patrz m.in.: Ad. D. [A. Dygasiń-
ski], Artur Gruszecki-Krety, „Tygodnik Ilustrowany” 1897, s. 936; W. Lutosławski,, Ofiary 
giełdy, „Czas” 1899, nr 179, s. 1–2; w. Prokesch, Z literatury powieściowej, „Nowa Refor-
ma” 1901, nr 56, s.1–2; P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej, Kraków 1898, 
s. 272–273; A. Mazanowski, Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie, „Przegląd Powszech-
ny” 1900, t. 65, s. 368–381; W. Feldman, Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwudziestu, t. 2, 
Lwów 1902, s. 194–195; W. Feldman, Współczesna literatura polska 1864–1923, uzupełnienia 
S. Lam, Lwów 1926. Najbardziej wyrazista jest opinia Potockiego, który w recenzji powie-
ści Dla miliona stwierdza: „Gruszecki nie należy do grona »najmłodszych« pisarzów, tym 
niemniej talent jego daleki jest do końca rozwoju i wierzę, że stworzy jeszcze polskich 
Rougon-Macquartów” (Artur Gruszecki – Dla miliona, „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 29, 
s. 576). 

6 Recenzent „Prawdy” z 1904 r. używa nawet eufemistycznego terminu: powieści „po-
czciwo-tendencyjne”, bez wartości literacko-artystycznej ([brak autora], Artur Gruszecki, 
Pruski huzar, „Prawda” 1904, nr 27, s. 321). 

7 H. Tchórzewska-Kabata, Artur Gruszecki. Teoria i praktyka pisarska wobec naturalizmu, Kra-
ków 1982, s. 221.
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ośrodków życia społecznego (giełda, wyścigi konne, fabryki, cukrownie, 
urzędy i instytucje publiczne) znajdziemy w jego twórczości teksty o me-
chanizmach i nadużyciach w wyborach różnego szczebla (Większością!, 
Kandydat), o emancypacji kobiet (Słomiany ogień, U źródła wiedzy), systemie 
szkolnictwa, problematyce religijnej (Oporni, Mariawita), rewolucji (Na wul-
kanie, Bojownicy), kwestii żydowskiej, działaniach konspiracyjnych pod za-
borami, Legionach Piłsudskiego i pierwszej wojnie światowej (w perspek-
tywie polskiej). Jak słusznie zauważyła monografistka, w dużej mierze 
powieści te są ważne „wyłącznie jako propozycje tematów do literackiego 
opraco wania”8, ale nie można nie docenić, że wiele środowisk zawodo-
wych wprowadził do literatury krajowej właśnie Gruszecki9�

Za takie nowatorskie w rodzimym piśmiennictwie kwestie krytycy, 
współcześni Gruszeckiemu i dzisiejsi10, uznają na pewno obszar giełdy 
i wyścigów konnych. Wspomina o tym Tchórzewska-Kabata, sugerując, 
że zarówno w „powieści o wyścigach”, jak i w „powieści o giełdzie” nie 
ograniczył się Gruszecki do obserwacji środowiskowych, ale wprowadził 
do utworów szereg postaci charakterystycznych tak dla samej instytucji 
wyścigów (dżoke je, angielscy hodowcy koni, właściciele stajni, bileterzy, 
urzędnicy itd.), jak i dla niedzielnych imprez gromadzą cych tłumy war-
szawiaków (np. postać młodej mężatki Janiny, grającej na wyścigach i za-
pożyczającej się bez wiedzy męża) i przybyszów z prowincji. Podobnie 
w Szachrajach, w których pisarz rozszerzył ma ksymalnie obraz giełdy, nie 

8 Tamże, s. 224.
9 Wystarczy wspomnieć chociażby o pierwszeństwie Gruszeckiego w opisaniu środo-

wiska hutniczego (Hutnik – 1898) i rybaków kaszubskich (Tam, gdzie się Wisła kończy… 
– 1903). Patrz: R. Bergel, Rybacy – Kaszubi w powieści polskiej, „Tęcza” 1929, nr 31, s. 13–14. 
Co do Hutnika, jeszcze w latach trzydziestych XX wieku w „Wiadomościach Literac-
kich” rozgorzał spór o pierwszeństwo wprowadzenia hutników do polskiej literatury. 
S. Piołun-Noyszewski w książce o Żeromskim (Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo, młodość, 
Warszawa 1928, s. 350), opierając się na wypowiedziach samego pisarza, zasugerował, 
że pomysł napisania powieści Hutnik Gruszecki jakoby „podebrał” Żeromskiemu. Do po-
lemiki włączyła się córka pisarza A. Gruszecka, obalając ustalenia biografa autora Popio-
łów (A. Gruszecka, „Hutnik” i ,,Ludzie bezdomni”, „Wiadomości Literackie” 1930, nr 46). 

10 W. Bukowiński, Literatura polska. A. Gruszecki „Szachraje”, „Prawda” 1899, nr 25. Krytyk 
wspomina wprawdzie o takich utworach jak Zły interes Zachariasiewicza albo Zyzma 
Sewera, jednak opisywane tam „orgie giełdowe odbywały się gdzieś daleko, na bruku 
wiedeńskim”. I dalej: to Gruszecki „pierwszy zwrócił uwagę na miejscowe objawy epi-
demicznej choroby ażiotażu, której lasecznik […] znalazł w rozpowszechnionym u nas 
zamiłowaniu do hazardu grunt bardzo podatny i przyjazny. Choroba sama, trapiąca nie 
od dziś nasz organizm, miała przed kilku laty swój okres gorączkowy, zapalny, i wtedy 
właśnie pisano o niej i mówiono wiele. W każdym razie autor Szachrajów ujął pierwszy 
w formę powieściową rzeczy, znane dotąd z relacji ustnych, z artykułów i rozpraw dzien-
nikarskich, i wprowadził do beletrystyki naszej ciekawą postać warszawskiego pająka 
giełdowego na wielką skalę […]” (s. 297).
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zawężając pola obserwacji do samego gmachu instytucji, ale prezentując 
poszczególnych graczy, profesjonalnych i amatorów, fabrykantów, dzien-
nikarzy i pomniejszych pracowników kantoru11� 

Omawiając obie interesujące mnie powieści, oprócz dominant natu-
ralistyczno-środowiskowych (taka jest perspektywa badaczki) Tchórzew-
ska-Kabata nie bez racji zauważa moralizatorską wymowę obu utworów, 
szczególnie zaś Na wyścigach:

Przedstawiając i analizując mechanizm wyścigów prze chodzi Gruszecki od początko-
wego obiektywizmu do umie jętnie stopniowanej krytyki, aby poprzez rozwiązanie wątku 
fabularnego, nieprzyjemne dla bohatera, zdecydowanie po tępić szkodliwe społecznie oraz 
destrukcyjne moralnie i psychicznie uleganie hazardowi12� 

Jak zaznaczyłam – jest w takiej perspektywie duża doza słuszności. 
Gruszecki tak konstruuje losy swych bohaterów, początkowo zafascyno-
wanych loteryjnym hazardem na wyścigach warszawskich, by dokonać 
w ich życiu przemiany ideowej. Jeden z nich, Morski, doznaje „utylita-
rystycznego” nawrócenia pod wpływem miłości13. Drugi zaś − Horecki 
– otrzyma dużo dotkliwszą lekcję: pod wpływem niefortunnej obietnicy 
złożonej bogatej pannie zakłada własną stajnię, licząc, że wygrana w jesien-
nych derbach da mu rękę Jadwigi Oratowskiej, jednak podstępne działania 
nieuczciwego rywala do ręki dziewczyny, Brauna, powodują porażkę Ho-
reckiego. Roz wiązanie intrygi powieściowej, jak słusznie zauważa Tchó-
rzewska-Kabata, jest zupełnie nieistotne dla szczegółowego obrazu wyści-
gów: Horecki bez powodzenia pojedynkuje się z Braunem, rozczarowuje 
panną Oratowską, a inwestycja w stajnię i udział w wyścigach zagrażają 
finansowo majątkowi, dotychczas prowadzonemu bez zarzutu i, przede 
wszystkim – bez długów. Wszystko to ma wzmocnić główną tendencję 
powieści: krytyczną ocenę hazardu i spekulacji.

11 Por. H. Tchórzewska-Kabata, dz. cyt., s. 132–133.
12 Tamże, s. 128–129.
13 Zakochany w kuzynce Horeckiego, Henryce, Morski rezygnuje z hulaszczego życia 

w Warszawie i wstępuje do towarzystwa pomocy dla rzemieślniczych synów. Jego prze-
mianę duchową pokazuje Gruszecki w ciekawy sposób – odwiedzający Morskiego Ho-
recki ogląda z niesmakiem rozłożone na stoliku przyjaciela książki i broszury: „Horecki 
wziął ze stolika pierwszą lepszą książkę, chcąc skrócić sobie czas oczekiwania, spojrzał 
na tytuł: Normalna ustawa kas zaliczkowo-oszczędnościowych, odłożył książkę i czytał następ-
ną: Przemysł ludowy w Królestwie, zamknął i tę, nie interesowała go bowiem treść dzieła. 
Zdziwiła go trochę ta zmiana książek, gdyż dawniej leżały na stoliku al bumy z widokami 
miast i wydawnictwa ilustrowane. Patrzył na ściany i znów dojrzał zmianę; w miejsce 
ryciny Wjazdu Ka rola V do Antwerpii Macarta wisiał krajobraz z Mazowsza, płonne pia-
ski, uboga chata, a w głębi las sosnowy. I na po sadzce leżały obecnie chodniki wyrobu 
Kurpiów, zamiast daw niejszych, fabrycznych materiałów, z jednostajnym do znudze nia 
rysunkiem” (Nw II, 20–21).
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Nieco inaczej jest w Szachrajach; tam ewentualna „nauczka” nie jest 
tak oczywista. Główny bohater – bankier Strauchfeld – zdobywa wyma-
rzony milion i sukces w świecie finansowym, a swego syna żeni z młodą 
szlachcianką Karoliną Danborską, realizując w ten sposób swoje ambicje. 
Nie wie jeszcze, że „kupione” małżeństwo Maurycego stanie się przyczyną 
jego tragedii14. Ofiarami giełdowego hazardu, opanowanymi przez ma-
rzenia o szybkim i łatwym wzbogaceniu się, są polscy zubożali szlachcice: 
Małowiejski, Szybiński oraz matka Danborskiej.

Powstała w 1982 roku praca Tchórzewskiej-Kabaty wszystkie najbardziej 
oczywiste kwestie wystarczająco omówiła, a późniejsi badacze właściwie nie 
podejmowali refleksji nad interesującymi mnie tu powieściami. Warto wobec 
tego przyjrzeć się utworom Gruszeckiego pod innym kątem – nie jako prze-
jawom natrętnej moralistyki pisarza-społecznika czy realizacjom poczciwie 
tendencyjnych założeń epoki. Zamierzam te powieści potraktować jako zapis 
rytmu miejskiej nowoczesności, w której giełda, loteria, wyścigi, restauracja 
to przestrzenie pochłaniające człowieka. Taka perspektywa wyzwala od dy-
daktyzmu i pokazuje, jak spostrzeżenia polskiego pisarza bliskie są obrazom 
pisarzy europejskich i tezom ówczesnych socjologów, których wymownym 
przykładem i inspiracją będą dla mnie eseje Georga Simmla.

Definiowanie nowoczesności staje się dla dzisiejszych literaturoznaw-
ców wyzwaniem. Poczynając od refleksji Charles’a Baudelaire’a z Malarza 
życia nowoczesnego, Waltera Benjamina, Georga Simmla, przez współcze-
sne prace Agaty Bielik-Robson, Ryszarda Nycza czy Zygmunta Baumana, 
kształtuje się pewien obraz rozumienia nowoczesnej podmiotowości i do-
świadczenia nowoczesności. Granicę nowoczesności cofa się ku progom 
romantyzmu. Bielik-Robson w Duchu powierzchni stawia tezę, że wypra-
cowana przez romantyków filozofia podmiotowości jest atrakcyjna i aktu-
alna także dla nas, ludzi późnej nowoczesności15. Ideą tej podmiotowości 
jest Heglowska „dusza czująca” – rozumiana jako totalność odczuwania 
przez nadwrażliwą jednostkę. Przyjęcie takiej perspektywy przynosi trzy 
ważkie konsekwencje: akcentuje pojedynczość i jednostkowość, zakłada 
równorzędność ontologiczną między Ja i światem, a także – istotową po-
datność na wpływy. Ta ostatnia okazuje się dla badaczki najistotniejsza: 
życie w świecie nowoczesnym staje się zmaganiem z samostanowieniem, 
odnalezieniem się w nieustannie zmieniających się warunkach zewnętrz-
nych, w kontaktach z innymi ludźmi, w odniesieniu do przepływającego 
strumienia zdarzeń i spostrzeżeń. 

Słowa „zmiana” i „płynność” staną się hasłami tak rozumianej no-
woczesności. Nowoczesność to zmienne formy życia społecznego 

14 Kontynuację losów bohaterów Szachrajów przynosi powieść Nawrócony (1899).
15 A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.
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i indywidualnego, cywilizacyjne pejzaże, technologicznie przekształcone 
środowisko oraz kulturowo i społecznie wymodelowana przyroda. „No-
woczesność to tyle, co niemożność trwania w bezruchu. Być nowoczesnym 
to tyle, co być bez ustanku »na chodzie«. Ruch nie jest bynajmniej sprawą 
wyboru, jak nie jest nią nowoczesność sama”16 – pisał Bauman. Szczegól-
ną formą zapisu doświadczenia nowoczesności stają się wszelkie spotka-
nia z miastem i towarzyszące im gwałtownie przemieniające się wrażenia 
podmiotu. Rzeczywistość jest teatralizowana, co gwarantuje zachowanie 
anonimowości w tłumie, dając wrażenie zanurzenia w nieprzerwanym 
strumieniu zdarzeń i depersonalizacji17� 

Taki aspekt doświadczania miasta odnajdujemy w wielu utworach 
dziewiętnastowiecznych w całej skali ambiwalentnych emocji: od pełnej 
akceptacji do przerażenia i lęku. Pierwszy poeta nowoczesny, Baude laire, 
wyzna: „Nie każdemu jest dane brać kąpiel w wielkomiejskim tłumie: roz-
koszowanie się nim jest sztuką; i tylko ten może łyknąć energii życiowej 
na rachunek rodzaju ludzkiego, w kogo wróżka tchnęła w kołysce pociąg 
do maski i maskarady, nienawiść do własnego domu i pasję podróżo-
wania”18. Bauman zaś doda z przekonaniem: „[…] kiedy mówimy o wa-
runkach życia w mieście, mówimy w istocie o kondycji nowoczesnego 
człowieka”19� 

Już w XIX wieku z doświadczania nowoczesności rodzi się przemyśla-
na koncepcja estetyczna, którą można streścić w formule afirmacji „tego, 
co przemijające” – z takiego rozumienia wyłoni się impresjonizm w malar-
stwie i literaturze20. Ulica staje się sceną, a formą bycia-na-ulicy, bycia-w-tłu-
mie jest maska (maskarada). Gra, scena, aktor – to dziewiętnastowieczne ha-
sła wywoławcze miejskiego życia nowoczesnego. Dlatego też powołaniem 
artysty staje się zapisywanie ulotnej chwili, teraźniejszości, odnalezienie 
gestu, pozy, stroju czy uczesania charakterystycznego dla epoki. 

16 Z. Bauman, O parweniuszu i pariasie, czyli o bohaterach i ofiarach ponowoczesności, [w:] tenże, 
Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 114.

17 Podobne rozumienie pojawia się w rozważaniach Ryszarda Nycza, gdy pisze on o trzech 
wymiarach (sensach) nowoczesności. Ten, który zaprezentowałam powyżej, jest tożsamy 
z trzecim rozumieniem (doświadczeniem) nowoczesności. Por. R. Nycz, O nowoczesności 
jako doświadczeniu, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszew-
ska, Kraków 2006, s. 10–11. 

18 Ch. Baudelaire, Tłumy, [w:] tenże, Paryski splin. Poematy prozą, tłum. i posłowie R. Engel-
king, Łódź 1993, s. 41.

19 Z. Bauman, Szukając schronienia w puszce Pandory, albo lęk, bezpieczeństwo i miasto, [w:] 
tenże, Płynne życie, tłum. T. Kunz, Kraków 2007, s. 110.

20 Zjawisko to, zarówno w odniesieniu do literatury, jak i malarstwa, zostało szeroko omó-
wione przez polskich i obcych badaczy, takich jak D. Knysz-Tomaszewska, P. Hultberg, 
W. Olkusz, Z. Kępiński, J. Malinowski, L. Nochlin, I. Malej, M. Porębski, A. Rossa, B. Ma-
zan, M. Howard i inni. 
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Ryszard Nycz przekonuje, że doświadczenie nowoczesności związane 
jest z wystawieniem człowieka na próby i ciężkie przeżycia. Nowoczesność 
i ideologia postępu narzucają każdemu bytowi weń uwikłanemu aktyw-
ność ukierunkowaną teleologicznie w przyszłość, która zmierza do osiąg-
nięcia zespołu doczesnych celów rozwoju, co ma swoją niemałą cenę: 
podporządkowanie człowieka normom instrumentalnej racjonalności. 
„Pojmowanie własnego losu w kategoriach mikro-projektu, określonego 
poprzez instytucjonalizowane role i sankcjonowane społecznie scenariusze 
zachowań – określa wymiary tego nowego typu doświadczenia w osta-
teczności jako negatywne”21. Podmiot jest tu pojmowany jako instancja ak-
tywna, poddana refleksyjnej samokontroli, przy czym jego działalność jest 
uwarunkowana siecią społecznych, politycznych, dyskursywnych praktyk, 
czego efektem bywa ograniczenie i samokontrola tego, co popędowe i emo-
cjonalne. W konsekwencji doświadczanie nowoczesności to „doświadcze-
nie konfliktu, szoku, przymusu, kontroli, represji, ekskluzji, pozostawiające 
traumatyczne ślady we wrażliwości jednostki”22�

Temat miasta wkracza do historii powieści z Balzakiem i Dickensem23, 
co zauważyła i opisała Anna Martuszewska. Związane to było oczywiście 
z rozwojem ośrodków miejskich w XIX wieku (na ziemiach polskich do-
piero w latach 70. XIX wieku24). Warszawa, którą na początku XIX wieku 
zamieszkiwało około 77 tys. osób, w roku 1865 liczy trzy razy więcej miesz-
kańców − około 244 tys. osób, a pod koniec wieku liczba ta przekracza już 
pół miliona25� 

Jan Detko zauważa, że do rozwoju i rozpowszechnienia literackiego 
zainteresowania miastem przyczyniła się literatura naturalistyczna:

W tych kategoriach należy spojrzeć na temat wielkiego miasta w powieści natura-
listycznej. Wielkie miasto jako spo isty organizm, którego funkcjonowanie uzależnione 
było od działania przeciwstawnych elementów; ogromne skupisko lu dności, w którego 
obrębie zachodziły procesy tak różnorodne, że aż zaskakujące swą krańcowością; miejsce, 
w którym spo tykały się obok siebie bogactwo i nędza, okazałe budowle i ruiny przed-
mieść, cnota i występek, życie bujne i procesy gnicia, sielankowe widoki i wstrząsające 
wyglądem brudne za ułki – jakiś wielki moloch wiecznie nienasycony i pochła niający 

21 R. Nycz, O nowoczesności…, s. 10.
22 Tamże.
23 Patrz: A. Martuszewska, Poetyka przestrzeni miasta w powieści klasycznego realizmu, [w:] 

Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk 1993, s. 79. Pisał o tym także 
m.in. T. Sobieraj, Wizje wielkiego miasta, [w:] tenże, Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii 
polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004, s. 223.

24 E. Kaczyńska, Pejzaż miejski z zaściankiem w tle, Warszawa 1999, s. 9.
25 B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto w historii, w: tychże, Miasto i przestrzeń w perspekty-

wie historycznej, Warszawa 2006, s. 99–101. Autorzy zastrzegają, że są to dane jedynie sza-
cunkowe, gdyż jedyny spis ludności w zaborze rosyjskim przeprowadzono w 1897 roku.
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setki ofiar – wszystko to stanowiło niesłychanie „wdzięczny” materiał dla pisarzy, którzy 
pragnęli uchwycić i oddać w swej twórczości fizjonomię tego jedynego w swo im rodzaju 
organizmu26�

Naturalizm dał tym samym „artystyczną szansę” i innym twórcom, 
nie zawsze bliskim doktrynie Zoli: Prusowi, Dygasińskiemu, Gruszec-
kiemu, Zapolskiej, później zaś Reymontowi i Żeromskiemu, a w ma-
larstwie Gierymskiemu, Witkiewiczowi, Masłowskiemu, Podkowińskiemu 
i Piotrowskiemu. Takie myślenie bliskie było także grupie „Wędrowca” 
i przyświecało podejmowanym przez nią inicjatywom. Jak odnotowuje 
Tchórzewska-Kabata, już w pierwszym roku redagowania „Wędrowca” 
skupiona wokół pisma grupa malarzy i publi cystów postanowiła zrealizo-
wać na jego łamach literacko-graficzny cykl Miasto. Pier wszym odcinkiem 
serii był reportaż Artura Gruszeckiego z ry sunkami Stanisława Masłow-
skiego, zatytułowany Warszawa zanikająca. Przedstawił w nim Gruszecki 
targ za Że lazną Bramą jako swoisty „brzuch Warszawy”27. I chociaż przed-
sięwzięcie nie zostało zrealizowane do końca (badacze sugerują, że z braku 
chętnych au torów), to w latach 1885–1886 dość konsekwentnie zamiesz-
czano prace graficzne, których przy należność do cyklu Miasto zdaje się 
być oczywista28�

Wspominam o tym, żeby podkreślić żywe zainteresowanie Artura Gru-
szeckiego tematyką miejską i miastem jako przestrzenią życia człowieka 
współczesnego – miastem posiadającym wszelkie cechy żywego organi-
zmu. Nie do końca zgodzić się można z dość stanowczym stwierdzeniem 
Tchórzewskiej-Kabaty:

Nie był bowiem au tor Szachrajów szczególnie podatny na architektoniczne uroki 
miasta. Nie kształt materialny, lecz kształt kryją cej się w nim społeczności intereso-
wał go przede wszyst kim. Dlatego brak w powieściach Gruszeckiego naturalistycznej 
fascynacji zespołem urbanistycznym: jego pięk nem jak u Zoli lub jego brzydotą jak 
u Reymonta […] .29

26 J. Detko, Warszawskie utwory Dygasińskiego, „Prace Po lonistyczne” 1976, ser. XXXII, s. 221.
27 Zob. H. Tchórzewska-Kabata, dz. cyt., s. 122. Artykuł Gruszeckiego nawiązuje stylistyką 

do Zolowskiej wizji „brzucha Paryża” – Hal targowych w stolicy Francji. I u polskiego 
pisarza pobrzmiewa organicystyczny charakter wizji. Zob. Age [A. Gruszecki], Warszawa 
zanikająca, „Wędrowiec” 1884, nr 26, s. 306–308.

28 Zalicza się do nich następujące ryciny: Konie warszawskie (również tekst), Żelazna Brama, 
Szczury, Wystawa rolnicza i Szpi tal Ujazdowski (Stanisław Witkiewicz), Solec nad Wisłą i Nad 
Wisłą (Antoni Piotrowski), Targ na ryby za Żelazną Bramą, Tragarz zza Żelaznej Bramy i Targ 
za Żelazną Bramą (Stanisław Masłowski), Wystawa rolnicza, Zapalacz latarni, Ulica Kościelna, 
Na Rybakach, Śmieciarka, Stróż i Kiełbaśnik (rysunki Władysława Podkowińskiego) oraz 
Przekupnie i Z brzegów Wisły (Aleksander Gierymski).

29 H. Tchórzewska-Kabata, dz. cyt., s. 125.
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Może rzeczywiście nie fascynuje się pisarz architektonicznym krajo-
brazem miasta, za to opisy ulic, budynków pojawią się na kartach jego po-
wieści w nieco innej perspektywie – właśnie ruchu i zmienności, i zawsze 
zależą od bohatera-obserwatora i jego stanu wewnętrznego. Z przyjętej 
w tym artykule perspektywy badawczej jest to zapis o wiele cenniejszy. 
Widać to w poniższych przykładach:

Bankier Strauchfeld wyszedł na ulicę, odetchnął głęboko i uśmiechnął się rad z siebie 
i spodziewanych zysków. Na chodniku snuły się tłumy przechodniów, panie ubrane dość 
strojnie przeważały, i cały ten potok ludzi ze strony placu Grzybowskiego dążył do ogrodu 
Saskiego, korzystając z pogody dnia majowego.

Przed bramą ogrodu, od strony Marszałkowskiej pan Strauchfeld wyjął z kieszonki 
zegarek złoty i spojrzał. Do godziny siódmej brakowało 40 minut, postanowił tedy przejść 
do swego kantoru na Krakowskim przez ogród Saski i szedł z falą ludzi, idących jak przy-
stało na miejsce spacerowe z wolna, cieszących się świeżą, jasną zielenią liści kasztanów, 
wierzących, że oddychają powietrzem czystym, wiejskim, zupełnie różnym od wyziewów 
ulicy. (Sz I, 16)

Warszawę widzimy tu głównie oczyma jej sympatyka – Gotlieba 
 Strauchfelda, bankiera marzącego o zarobieniu na giełdzie miliona. Jego 
spojrzenie na miasto zależy od nastroju bohatera, jego powodzenia w in-
teresach. Gdy będzie opuszczał budynek giełdy po dniu inwestycyjnych 
zniżek jego akcji Randal et Comp., na znane sobie ulice spojrzy inaczej:

Rozgorączkowany niepokojem wyszedł. Owiało go wilgotne, ciężkie, przesycone drob-
nym deszczem powietrze przedsionka giełdy. Kałuże brudne rozlewały się na kamiennych 
schodach, oślizłych, pełnych błota naniesionego z ulicy.

Mżył drobny deszcz jesieni, a po brudnych chodnikach Królewskiej ulicy przesuwali 
się szybko przechodnie. Panie ugiąwszy suknie, chroniły kapelusze pod parasole, potrącając 
nimi przechodniów. Mężczyźni w paltach zimowych, zapiętych wysoko, z rękami w kiesze-
niach, wyszukiwali miejsc mniej błotnistych. Szybko przemykali się Żydzi ku Granicznej, 
trzymając wyżej kolan swe brudne, długie chałaty.

Ta atmosfera ulicy, ciężka, brudna, deszczowa, wzmogła tylko uczucie smutku w panu 
Strauchfeldzie. Zdawało mu się, że nawet sama natura płacze i smuci się dzisiejszym kur-
sem Randalów. A gdy spojrzał na nagie konary drzew, na brudno-żółty trawnik ogrodu 
Saskiego; gdy poczuł chlapiące błoto na chodniku, zapragnął tak gorąco uciec od tych smut-
nych wrażeń, iż zdecydował się na wzięcie dorożki do swego kantoru na Krakowskim. 
(Sz II, 83–84)

Obie sceny autor sytuuje w niemal tych samych rejonach: ulica Królew-
ska, Krakowskie Przedmieście, Ogród Saski, jednak w zgodzie z impresjo-
nistyczną nastrojowością nie ostaje się żaden ze stałych elementów pejzażu.

Podobne chwyty pojawią się w powieści o wyścigach. Przybysz z pro-
wincji – szlachcic Horecki ogląda miasto:
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Wrócił do powozu i dał adres.
Zdecydowany, uspokojony, pewny szczęścia, wjechał w Aleję Ujazdowską. Długi 

szereg drzew rzucał w południowym słońcu przejrzysty cień na gładką drogę, a bujna 
roślinność ogrodu botanicznego, świeża zieloność młodego parku, z pałacykami wyod-
rębniającymi upodobania i zamiłowania właścicieli pod względem stylu i ozdób, tworzyły 
obraz harmonijny w kolorycie, tchnący wykwintem i bogactwem miasta.

I Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zachwyciły dziś Horeckiego swoją odrębną, 
charakterystyczną cechą, właściwą całej Warszawie, ową silną indywidualizacją, znajdującą 
swój wyraz w architektonice, stylu, ozdobach, kolorycie poszczególnych budynków.

To nie ów szereg kamienic berlińskich wyciągniętych, jak żołnierze na przeglądzie 
cesarskim, w tych samych mundurach, rynsztunku i hełmach, tu każdy stara się być sobą, 
wyodrębnić się z tłumu, i z każdego zakątka widać, że miasto, rozwijając się, szło równo-
miernie z prądami zachodniej cywilizacji, poprzez wszystkie style architektury, aż do na-
pływowych kopuł… (Nw I, 111)

Jednak percepcja, podobnie jak w Szachrajach, zależy od emocji bohatera:

Umówiwszy się o czas i miejsce spotkania, wyszedł [Horecki – J.Z.] z restauracji, 
a gwar uliczny i szybki, niemal gorączkowy ruch licznych przechodniów wzbudził w nim 
niesmak i niechęć, żył bowiem dziś prawie tylko życiem wewnętrznym, śniąc o jasnej przy-
szłości, dalekiej od błahych i drobnostkowych zabiegów codziennego życia. Z uśmiechem 
politowania i wyższości patrzył na tych ludzi, kłopoczących się o ruble i dla rubla, którzy 
nawet myślą nie wybiegali poza szranki szarego życia. Ten gwar, ten ruch męczył go jednak 
i przed nim schronił się do swego cichego pokoju w hotelu. (Nw I, 97–98)

I nieco dalej:

Jadąc [do willi Oratowskich − J.Z.], nie widział ludzi, domów, życia i ruchu na ulicach, 
zasłuchany w swą miłość, zapatrzony w rozkoszną przyszłość, ocknął się z marzeń, gdy 
powóz stanął. (Nw I, 99)

Kiedy w drugim tomie rozgoryczony Horecki, po kolejnych odwie-
dzinach w willi Jadwigi i jej rodziców, przekonuje się, że ukochana nie 
wróciła jeszcze z wakacji, podąża do hotelu tymi samymi ulicami, ale ich 
obraz będzie nieco inny:

Jechał Alejami Ujazdowskimi, nie patrząc na rojącą się po chodnikach publiczność, 
nie widząc szybko mknących powozów i dorożek, w których siedziały niemłode panie 
z wystrojonymi dziećmi, albo rozpierały się młode, ładne kobiety, uwydatniające w ruchu 
i ubraniu chęć zwrócenia uwagi na siebie, lub wreszcie sztucznie wesoła młodzież z miną 
wzgardliwą dla przechodniów, zarozumiałą wobec jadących dorożkami, ciekawą i usłużną 
wobec powozów prywatnych. (Nw II, 13–14)

Również impresjonistycznej technice podlega samo widzenie miasta 
– to nie architektoniczne struktury – ale ruch i hałas wyznaczają patrzenie, 
a raczej „słyszenie” miasta. Oto przykłady z obu powieści.
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Pan Strauchfeld siadłszy do dorożki dał adres fabryki Randal i Maestrich, usiadł wy-
godnie i snuł dalej swe projekta. Na Krakowskim i Nowym Świecie po szerokich chodni-
kach z trudnością wymijali się przechodnie. […] T u r k o t ,  n a w o ł y w a n i a  d o r o -
ż e k ,  c i c h e  p r z e s u w a n i e  s i ę  k ó ł  g u m o w y c h  p o w o z ó w  p r y w a t n y c h , 
g ł o ś n e  d z w o n i e n i e  t r a m w a j ó w ,  p r z e m y k a n i a  c y k l i s t ó w  z  o s t r y m 
d z w o n e c z k i e m ,  w y k r z y k i  s t r ó ż ó w ,  n a w o ł y w a n i a  s i ę  r o b o t n i k ó w 
zajętych odświeżaniem kamienic i poprawianiem bruków, dwóch czynności nigdy nie koń-
czących się w Warszawie – w s z y s t k o  r a z e m  w y t w a r z a ł o  z  u l i c y  o b r a z 
b a r d z o  b a r w n y ,  z m i e n n y ,  c h a r a k t e r y s t y c z n y ,  j e d y n y  w  s w y m 
r o d z a j u. (Sz I, 58–59; podkr. − J.Z.)

Aleje Ujazdowskie rozświetlone popołudniowym słońcem dnia majowego r o i ł y  s i ę 
od publiczności. Z ubrań, wyrazu twarzy, spojrzeń i ruchów czuć było, że to publiczność 
niedzielna, używająca wczasu, szukająca nie tylko świeższego powietrza, ale żądna zabawy 
i wrażeń, nie zawsze dostępnych w szarych dniach tygodnia.

Na tle zieloności młodego parku, zdobnych ogródków przed pałacykami, w przej-
rzystym a skąpym cieniu świeżego ulistnienia lip, rysowały się wyraźnie barwne suknie 
spacerujących kobiet, ciemne ubrania mężczyzn, kolorowe mundury wojskowych i sukienki 
jaskrawo ubranych dzieci.

W ś r ó d  d u d n i e n i a  p o w o z ó w ,  d z w o n k ó w  t r a m w a j ó w ,  n a w o -
ł y w a n i a  w o ź n i c ó w ,  s ł y c h a ć  b y ł o  n a  s z e r o k i c h  c h o d n i k a c h  u r y -
w a n e ,  k r ó t k i e  r o z m o w y ,  s z e l e s t  j e d w a b n y c h  l u b  k r o c h m a l o n y c h 
s p ó d n i c z e k ,  s z y b k i e  p o z d r o w i e n i a ,  k r z y ż u j ą c e  s i ę  p y t a n i a, a przy 
tym ta niema, a tak wymowna rozmowa oczu. (Nw I, 5; podkr. − J.Z.)

Rozróżnienie między wzrokowym i słuchowym odbiorem rzeczy-
wistości znakomicie w swoim eseju o socjologii zmysłów podsumował 
Simmel: 

Rzeczywistość postrzegamy za wsze w rozbieżnych kategoriach bytu i stawania się, 
one również rządzą tym, co człowiek w ogóle chce i może postrzegać w drugim człowieku. 
Chcemy wiedzieć, jaki ten drugi jest w swej isto cie, co stanowi jego trwałą substancję. Oraz 
− jaki jest w danej chwili, czego chce, co myśli, co mówi. To wyznacza w ogólności podział 
pracy między zmysłami. Jeśli pominąć liczne modyfika cje, widzimy w człowieku to, co jest 
w nim trwałe, w jego twarzy − niczym w przekroju warstw geologicznych − zapisały się 
dzieje jego życia i to, co jest ich podłożem, ponadczasowy posag natu ralny. Wahania wyrazu 
twarzy, postrzegane wzro kowo, nic dorównują pod względem zróżnicowa nia wrażeniom 
słuchowym. S ł u c h e m  c h w y t a m y  m o m e n t a l n e  t r e ś c i ,  z m i e n n y  s t r u -
m i e ń  i s t n i e n i a [podkr. − J.Z.]30� 

„Udźwiękowienie” miejskiej rzeczywistości wywołuje wrażenie płyn-
ności i ruchu miejskiej przestrzeni. Sprzyja intensywniejszemu jej doświad-
czaniu i przeżywaniu.

Dwiema interesującymi nas tu sub-przestrzeniami będą giełda 
i wyścigi konne. Zdaje się, że są to wyspy jeszcze intensywniejszego, 

30 G. Simmel, Socjologia zmysłów, [w:] tenże: Most i drzwi…., s. 194–195.
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przyspieszonego rytmu nowoczesnego życia. Giełda, a jeszcze bardziej 
„konny totalizator”, to miejsca szczególnych ludzkich zgromadzeń – tłu-
mów ogarniętych gorączką pieniądza, nadzieją ich łatwego zdobycia. 
W niemal wszystkich opisach wyścigów dominuje wrażenie tłoku i ści-
sku – pojawia się on bardzo często na stronach powieści, tu ograniczę się 
do dwóch najbardziej wymownych przykładów:

Nie zważano na przyjęte formy grzecznośc, na płeć i wiek, szło o szybkie wydostanie 
biletu z nadzieją wygranej. Na t w a r z a c h  m a l o w a ł o  s i ę  n e r w o w e  n a p r ę -
ż e n i e, wysiłek mó zgu skombinowania szans konia, b ł y s z c z ą c e  o c z y  ś l e d z i ł y 
i n  n y c h, wyczekiwano jakiegoś prognostyku, objawienia, wskazów ki, który koń weźmie? 
Który bilet wygra? Były to wyścigi hazardu z żądzą szybkiego i łatwego zyskania pieniędzy. 
(Nw I, 47; podkr. – J.Z.)

Wjechali w ulicę Polną. Na chodniku i p r z y  k a s a c h  t ł o c z y l i  s i ę  l u d z i e, 
p o p y c h a l i, p r z e c i s k a l i, r o z t r ą c a l i  s i ę, a  w  r u c h a c h  i  t w a r z y  w i d a ć 
b y ł o  p o ś p i e c h, g o r ą c z k o w e  p r a g n i e n i e  d o t a r c i a  d o  o k i e n k a  k a s y.

Powozy posuwały się krok za krokiem, a gdy pierwszy dzwonek zabrzmiał na torze, 
ś c i s k  p r z y  k a s a c h  p o w i ę k s z y ł  s i ę  jeszcze, słychać było o d g r ó ż k i, p r z e -
k l e ń s t w a  i miarowy, głośny rozkaz policjanta, pilnującego porządku.

– Jak ta Warszawa lubi się bawić! – odezwał się drwiąco Horecki. – Patrz, jak się tłoczą, 
mało się nie pobiją o miejsce przy kasie. (Nw II, 38; podkr. − J.Z.) 

Podobnie gwałtowne reakcje towarzyszą każdorazowemu oglądaniu 
gonitw, kiedy to narrator wielokrotnie opisywać będzie emocje tłumów; 
takich opisów jest w obu tomach sporo i są one dość podobne w estetyce, 
dlatego ograniczę się do jednego przykładu:

Zadzwoniono na znak puszczenia koni do startu, i tuż zjawił się z biletami Horecki. 
Poszli w stronę toru.

Publiczność w lożach i na trybunach huczała, s z e m r a ł a, szukając swych miejsc, 
wpatrzona niespokojnie w startowanie, aby z zachowania koni i dżokejów wnioskować 
o biegu, k r y t y k o w a ł a  g ł o ś n o  s t a r t e r a, t o  s y k a j ą c, t o  g w i ż d ż ą c, t o  b i -
j ą c  o k l a s k i.

Starter opuścił chorągiewkę, dzwonek uderzył i bieg się rozpoczął.
Publiczność z oddechem zapartym, z pół otwartymi ustami, z natężonym wzrokiem 

śledziła coraz to zmieniającą się linię galopujących koni, w y d a j ą c  n i e z r o z u m i a -
ł e, g a r d ł o w e  o k r z y k i, w  k t ó r y c h  m i e s z a ł y  s i ę  r ó ż n e  n a z w y  k o n i 
i  d ż o k e j ó w.

Od drugiego zakrętu, gdy walka o pierwszeństwo koni stawała się gorętsza, a kręta 
linia biegu zbliżała ją ku publiczności, roznamiętnienie rosło. J u ż  n i e  g ł u c h y  ł o s k o t 
g ł o s ó w, a l e  w y r a ź n y  w r z a s k  p r z e p o w i a d a ł  z w y c i ę z c ę  k o n i a, m i l k ł 
o n  n a  c h w i l ę, a b y  o g ł o s i ć  n o w e  n a z w i s k o. (Nw II, 42–43; podkr. − J.Z.) 

Wyścigi u Gruszeckiego, podobnie jak miejski ruch, słychać. Ro-
znamiętnienie, niekontrolowane okrzyki czy wrzaski sugerują owo 
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wspomniane już przeze mnie „natężenie podniet zmysłowych”. Jeszcze 
silniej gorączkowy ruch i pośpiech totalizatora i wyścigów oddają dialo-
gi (często, co charakterystyczne, anonimowe) prowadzone na trybunach 
i przy kasach wypłat:

− Górą „Roma”! Weźmie!
Na trzecim zakręcie wysunęła się kurtka żółta.
− „Primus” bierze – zaszumiało na trybunach.
− Brawo „Primus”! – huczały dalsze miejsca.
− „Primus” nie weźmie – szepnęła rozgorączkowana panna Jadwiga – już go bije 

dżokej…
− Pani „Telefon” trzeci – rzucił z lekką ironią Braun.
Zaledwie to wymówił, koń, pociśnięty ostrogami minął „Romę” i dopędzał „Primusa”.
− Brawo „Telefon”! – wołała publiczność
− „Primus”!, „Primus”! – krzyczeli inni.
Dżokeje nie szczędzili razów fiszbinową, bolesną szpicrutą, do krwi kłuli boki koni… 

i zwyciężył o pół głowy „Telefon”.
Ze wszystkich stron zabrzmiały oklaski, gwar rósł, na schodach wzmagał się ścisk 

ciżby, spieszącej po rezultat totalizatora. (Nw I, 18)

Emocje są zawsze demokratyczne – ulega im zarówno zgromadzone 
na tańszych miejscach pospólstwo, jak i bogatsze mieszczaństwo w lo-
żach. Rozumiejąc, że artystyczna proweniencja takiej techniki wywodzi 
się z naturalistycznego prezentyzmu, warto podkreślić wielowymiarowość 
omawianej sceny. Na tle okrzyków rozgorączkowanej anonimowej publiki 
przysłuchujemy się dialogowi pary głównych bohaterów powieści – Jadwi-
gi (ukochanej Horeckiego) i Brauna (rywala do ręki kobiety). Identyczna 
technika zostaje zastosowana w Szachrajach, w scenach giełdowych licytacji 
i poziomów finansowych akcji. 

Równie gorączkowe emocje towarzyszą zgromadzeniom bankierów 
obstawiających na giełdzie warszawskiej. Pierwsza scena powieści rozgry-
wa się nie w budynku państwowej giełdy na Królewskiej, ale w małej salce 
cukierni Weissa, miejscu, w którym decydują się i ustalają losy papierów 
wartościowych i akcji jeszcze przed otwarciem oficjalnych notowań.

Te nazwy akcji tonęły w nerwowej, krzykliwej, namiętnej rozmowie, prowadzonej 
niemal równocześnie, nie tylko przez osoby przy stole głównym: i z kątów salki od małych 
marmurowych stolików powstali goście, i wmieszali swe głosy w ten chór zachrypłych, 
drżących , niecierpliwych, urwanych i przeciągłych tonów. 

Wśród tych kilkudziesięciu ludzi rozgorączkowanych, miotających słowa zagadkowe 
dla niewtajemniczonych w grę giełdową, nieobliczających się z ruchami rąk i ciała, uwijali 
się pokątni ajenci giełdowi, z notesem i ołówkiem w ręku; potrącali, odsuwali, prześlizgiwa-
li się wśród obecnych, wyginając się w prawo i w lewo, rzucając w przechodzie odpowiedzi, 
pytania, żarty i starali się dotrzeć do nawołujących o akcję, która ich interesowała specjalnie 
i obiecywała zarobek za pośrednictwo. (Sz I, 2–3)
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Od samego początku krytyka zauważyła zbieżność Szachrajów z Zo-
lowskim Pieniądzem (1891). Praca porównująca oba utwory mogłaby być 
ciekawym studium, tu zaznaczę tylko, że również powieść francuskiego 
pisarza rozpoczyna się od sceny w złotej sali restauracji Champeaux, gdzie 
bankierzy omawiają przy posiłkach strategie działań handlowych. 

Równie interesujące są wszystkie sceny notowań giełdowych. Szcze-
gólnie barwnie opisuje Gruszecki kolejne porażki Strauchfelda: 

Pan Strauchfeld przybrał maskę człowieka obojętnego, dawał tylko folgę swej złości 
i pasji w odpowiedziach ostrych, krótkich, odmownych, na czynione propozycje. Czuł się 
dziś zdeptany, zmięty, upokorzony. Runął cały lśniący gmach, wypiastowany tak staran-
nie na podstawie Adalbertów, zamiast zysków pożądanych doznał straty: pomysłu, czasu 
i pieniędzy. Jedyną pociechę znajdował w tym, że grał ostrożnie, nie dał się porwać zapa-
łowi […]. Gdyby on miał kapitały do rozporządzenia, gdyby miał wielki kredyt, gdyby raz 
mógł rzucić tyle pieniędzy, aby zrównoważyć ciężar ich pieniędzy… wówczas zwyciężyłby 
on, miałby krocie, miliony i jeszcze miliony, całe góry złota błyszczącego, dźwięcznego, 
rozkosznego… (Sz I, 35–36)

Oczywiście można przychylić się do spostrzeżeń dziewiętnastowiecz-
nych i współczesnych krytyków, traktujących Szachrajów i Na wyścigach 
jako przestrogi piętnujące hazard i gorączkę złota, taki charakter mają 
bowiem sądy ważnych powieściowych postaci: Maurycego Strauchfelda 
w Szachrajach31 i Edwarda Morskiego w Na wyścigach. Jeśli jednak poprze-
staniemy na takim punkcie widzenia, zatrzymamy się na dość oczywistych, 
by nie powiedzieć płytkich konstatacjach. Mimo założeń tendencyjnych 
i dydaktycznych pisarz ukazuje w obu powieściach złożoność i współza-
leżność wielu instytucji nowoczesnego życia. Nie ograniczy się więc Gru-
szecki do prezentowania giełdy i wyścigów na Polach Mokotowskich, ale 
pokaże ich swoiste zaplecze, na jakie wyrasta restauracja. Podobnie jak 
w Zolowskim Pieniądzu, w Warszawie Gruszeckiego w jadłodajniach i klu-
bach załatwia się kwestie biznesowe. Dlatego w obu powieściach mamy 
mnóstwo opisów scen restauracyjnych.

Jeden ze współczesnych poradników biznesowych (których obecnie 
na rynku księgarskim jest mnóstwo), napisany przez amerykańskiego 

31 Maurycy w rozmowie z Karoliną Danborską, swą przyszłą żoną, nie zważając na obec-
ność ojca, powie: „Na giełdzie gromadzą się ludzie tylko w celu zyskania złota dla siebie, 
innych celów tam nie ma. Oni muszą mieć sumienie elastyczne, bo tam nie istnieje wybór 
środków, tam każdy środek dobry, aby zapewnił zysk złoty… − zapalał się syn bankiera 
– ich Bóg to złoto, ich sumienie to złoto, ich honor to złoto; oni żyją złotem, oddychają 
złotem, dążą do złota. To jest straszne polowanie na złoto i kto słabszy ten ulegnie” 
(Sz II, 28). Jednak ta ostra ocena nie przeszkodzi bohaterowi czerpać korzyści z pienię-
dzy ojca − w drugiej części powieści, Nawróconym – Karolina i Maurycy żyją w majątku 
kupionym przez Gotlieba. On też opłaca egzystencję jej matki i siostry, które ową opiekę 
„kupiły”, wydając Karolinę za Strauchfelda. 
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marketingowca Keitha Ferrazziego, nosi znaczący w kontekście moich roz-
ważań tytuł Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie32. Na okład-
ce zamieszczono autorskie wyznanie: „Odkryłem, że jedzenie znacznie 
ułatwia rozmowę. Zdałem sobie sprawę, że bieda to nie tylko brak źródeł 
pieniędzy, ale raczej brak kontaktów z ludźmi, którzy mogą ci pomóc zro-
bić coś więcej dla samego siebie.” Gwarantem sukcesu w interesach jest 
zdaniem Ferrazziego „tworzenie sieci relacji międzyludzkich”33. W tym 
budowaniu „sieci” istotne okazuje się zawieranie znajomości przez lunche 
biznesowe. Jak łatwo dowieść, takie praktyki znane były także dziewiętna-
stowiecznikom – nie tylko Simmlowi, jako autorowi Socjologii posiłku34, ale 
także bohaterom z powieści Gruszeckiego. Okazuje się, że życie towarzy-
sko-restauracyjne odgrywa w obu powieściach niebagatelną rolę. 

W utworze Na wyścigach w czasie przerw w gonitwach Horecki z Mor-
skim idą do lokalnego baru. Spotykają tam dwie kobiety, jedna z nich 
to znajoma Edwarda. Nawiązuje się szybka znajomość o dość dziwacznym 
charakterze. Jedna z kobiet – Janina − to ogarnięta hazardem mężatka, w ta-
jemnicy przed mężem wydająca pieniądze przeznaczone na miesięczne 
utrzymanie domu. Widząc rozpacz kobiety, Horecki oferuje jej pożyczkę, 
za którą żąda towarzystwa obu pań; w zasadzie tylko dobre maniery po-
wstrzymują go przed żądaniem innego zadośćuczynienia od zdesperowa-
nej kobiety. Cała czwórka po zakończonych wyścigach objeżdża warszaw-
skie lokale (Sielanka, Podolanka) w poszukiwaniu dżokejów, od których 
można zdobyć wiadomości na temat faworytów w kolejnych gonitwach. 
Środowisko sprowadzanych z Anglii dżokejów odmalowane jest w po-
wieści bardzo krytycznie – pokraczni ludzie kaleczący język polski żyją 
ze świadomością swojej wszechmocy i pozwalają sobie na bezczelne za-
chowanie nawet wobec kobiet. Tak postępuje modny warszawski dżokej, 
Anglik Trift. 

Gruszecki nie opisuje potraw spożywanych przez towarzystwo wra-
cające z wyścigów – mamy wrażenie, że leje się dużo alkoholu. Jednak 
kondycja restauracji, w której Morski i Horecki goszczą Janinę i Manię oraz 
dżokejów, nie pozostawia złudzeń co do jej charakteru i dziejących się tam 
wydarzeń:

W pokoju, umeblowanym tandetnymi meblami, z tandetnymi oleodrukami pół-
nagich kobiet, z lustrem porysowanym różnorodnymi napisami, unosiła się zmieszana 
w o ń  p o t r a w ,  s t a r e g o  t ł u s z c z u  i  z w i e t r z a ł y c h  t r u n k ó w. Zdawało się, 
że z każdego kąta, z fałdów zatłuszczonej kanapy, pokrytej czerwonawą materią, z portier 

32 K. Ferrazzi, Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie, tłum. A. Pietrzak, 
Warszawa 2008.

33 Tamże, s. 24.
34 Tekst znajduje się we wspominanym wyborze esejów Simmla Most i drzwi� 
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zielonkawych przy oknie, wychyla się rozpusta bez obsłonek bezecnym uśmiechem i gdyby 
nie podniecenie zmysłów winem, pobyt w takim gabinecie byłby tylko męką. (Nw I, 64; 
podkr. − J.Z.)

Jeszcze ciekawiej budowanie „biznesowej” (bo przecież chodzi o spo-
dziewany zysk) sieci wygląda w Szachrajach. Jak pisałam wcześniej, niefor-
malna giełda zbiera się w niewielkiej cukierni Weissa – tu zaczyna się akcja 
powieści, tu też parokrotnie Strauchfeld wysyła swoich kantorowiczów, 
aby sprawdzili nastroje inwestorów przed oficjalnymi notowaniami. Po-
dobnie jak w Na wyścigach, opisy jedzenia czy potraw są mniej istotne. Oto 
jak cukiernię widzi narrator w II tomie, gdy Gotlieb wysyła tam na prze-
szpiegi swego zaufanego pracownika. Bohater dostał od pryncypała całe 
10 kopiejek, za które będzie mógł sobie kupić dwie herbaty:

Pan Puder przyszedłszy do cukierni Weissa zastał małą salkę przepełnioną. Z paraso-
lów, z przemokłych paltotów, w gorącym pokoju wznosiły się o p a r y  k w a s k o w a t e, 
k t ó r e  z m i e s z a n e  z  d y m e m  p a p i e r o s ó w  i  c y g a r, z  z a p a c h e m  k a w y 
i  h e r b a t y, z  m d ł y m  r o z k ł a d e m  z e p s u t e g o  t ł u s z c z u  c i a s t e c z e k, 
z  w y d z i e l i n a m i  r o z p a r z o n y c h  k a l o s z y  i  b u t ó w, tworzyły razem atmos-
ferę drażniącą przewody oddechowe i w normalnych warunkach przyprawiłyby przeby-
wających o mdłości i zawroty głowy.

Lecz zebrani należeli do graczy, a dla takich każde otoczenie jest rzeczą podrzędną, 
idzie tylko o zadowolenie namiętności. (Sz II, 88; podkr. − J.Z.) 

Podobnie jak we wcześniejszym cytacie, ważna jest atmosfera miej-
sca, doznania czysto sensualne, a raczej jego miazmaty. Zarówno w Po-
dolance, jak i w lokalu Weissa chodzi przecież tylko o zaspokajanie na-
miętności gry i hazardu. Widać zresztą, że w obu przypadkach stylistyka 
jest dosyć podobna. 

Restauracja to też miejsce załatwiania konkretnych interesów. Jedną 
z lepszych scen powieści (co zgodnie przyznawali współcześni pisarzo-
wi krytycy) zawiera rozdział dwunasty pierwszego tomu. Kantorowicze 
 Strauchfelda, Puder i Schlam, inicjują spotkanie z dziennikarzem Mo-
krzyckim, któremu ich szef chce zlecić napisanie odpowiedniego artykułu 
w celu podbicia ceny akcji. Szeroki gest redaktora nawykłego do proszo-
nych kolacji zderza się w tej scenie z lękliwym skąpstwem pracowników 
Strauchfelda. Przerażeni ilością zamawianych potraw, boją się reakcji swe-
go pryncypała i ewentualnej konieczności opłacenia posiłku dziennika-
rza. Dlatego mimo zachęt Mokrzyckiego nie dołączają się do konsumpcji 
majonezu z łososia i licznych alkoholi. Zdziwiony dziennikarz jowialnie 
wyznaje: „W restauracji nie lubię próżnować, jem, piję i wychodzę za spra-
wami swoimi” (Sz I, 182). Dopiero przyjście Strauchfelda zmienia nieco 
atmosferę. On także, zdumiony żarłocznością towarzysza, wymawiając się 



283Wyścigi konne, giełda, restauracja

późną porą, zamawia tylko dwa jajka na miękko i herbatę. Rozbawiony 
Mokrzycki pije szampana i podczas dobrej zabawy kleci tekst do gazety. 
Strauchfeld, z nieco ciężkim sercem, opłaca restauracyjne fanaberie dzien-
nikarza. Jednak wiemy przecież, że są to podwaliny pod jego przyszły 
sukces, to jego „budowanie sieci”.

Równie udaną partią powieści, także związaną z życiem restaura-
cyjnym, jest rozdział piętnasty opisujący nocną hulankę kantorowiczów 
 Strauchfelda w Eldorado, po pierwszych sukcesach na giełdzie. Jest to lokal 
restauracyjno-klubowy, gdzie klientom przyśpiewują szansonistki, które, 
za odpowiednią opłatą, mogą także towarzyszyć w prywatnych gabine-
tach. Opis tego przybytku jest bardzo sensualistyczny, pełen niepokojących 
odgłosów hałaśliwej zabawy, niewybrednych żartów i piosenek:

Zapach szminki, gazu, potu ludzkiego, piwa, cygar i papierosów, wytwarzał podnieca-
jącą atmosferę, i zdawało się, że w całej sali unosi się pożądanie zabawy za jaką bądź cenę, 
byle łatwej, absorbującej pamięć, oszałamiającej, zasłaniającej jutro, a łechcącej instynkta 
zwierzęce w człowieku.

W lożach, na froncie, rozsiadły się jaskrawo postrojone kobiety, należące po więk-
szej części do grupy szansonistek, przeważnie w głęboko wciętych stanikach, przysłonię-
tych przejrzystą zarzutką, rozchylająca się przy każdym ruchu. Wychylały się, przeginały, 
uśmiechały słodko do towarzyszów w głębi loży, rzucając wkoło wabiące i wiele obiecu-
jące spojrzenia. Było w nich coś z pijanych bachantek, z cynicznego deptania wszelkiej 
przyzwoitości towarzyskiej, chełpienia się z tego zerwania więzów tradycyjnego wstydu 
i skrępowania wobec mężczyzn. Ich spojrzenia, uśmiechy, ruchy rąk i ciała, skierowane 
były tylko w jednym kierunku, zwabienia takich, którzy mogą i chcą zapłacić za wszystko 
co jest do sprzedania; a wszystko przynoszą na to targowisko: taniec, rozmowę, śpiew, 
umiejętność podniecenia, pocałunki i pieszczoty. (Sz I, 233–234) 

Równie obrazowe są fragmenty poświęcone występom szansonistek, 
półnagich tancerek, a potem zabawie pijanych kantorowiczów w prywat-
nym gabinecie:

W gabinecie unosiła się woń zepsutych perfum, pomad, potraw, piwa, tłuszczu, co ra-
zem wytwarzało mdłą, kwaskowatą, zatęchłą atmosferę, która dusi, dławi, rozstraja, póki 
podniecenie nie uczyni jej możliwą. (Sz I, 246–247)

Zabawa, zaplanowana jako dzika orgia, kończy się dość groteskowo. 
Zaproszone szansonistki to cudzoziemki (co miało zapewniać egzotykę 
przeżycia), i… pijani kantorowicze po prostu nie potrafią się z nimi po-
rozumieć. Poza tym muszą uiścić rachunek, który nowo wzbogaconym 
mężczyznom wydaje się kolosalny – to całe 92 ruble, które dzielą spra-
wiedliwie między siebie. Jedyną korzyścią jest to, że po długich kłótniach 
i targach płacą sprowadzonemu grajkowi jedynie 30 kopiejek, a nie obie-
canego rubla!
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I tu dochodzimy do meritum niniejszych rozważań. Wyzwaniem 
nowoczesności jest konieczność kształtowania osobowości – bohater 
w mieście (czy − wobec miasta) jest zmuszony do samookreślenia. W obu 
powieściach bohaterowie próbują dokonać tego przez sukcesy finanso-
we: w wypadku Strauchfelda chodzi o realizację jego finansowego „snu 
o potędze”, w wypadku Horeckiego – o zdobycie upragnionej kobiety. 
W zasadzie są to tylko nieco mniej skomplikowane losy Stanisława Wo-
kulskiego, w którego biografii również te dwa pragnienia się sprzęgają. 
Jest to o tyle istotne, że we wszystkich tych sytuacjach najistotniejszą 
rolę odgrywa pieniądz. Okazuje się, że to on stanowi podstawę realizacji 
marzeń i dążeń. Pieniądz stratyfikuje miasto, wyścigi, giełdę, a nawet 
Ogród Saski. Wystarczy skręcić z Krakowskiego Przedmieścia na lewo, 
w kierunku Wisły, by krajobraz widziany z powozu Strauchfelda zmienił 
się diametralnie:

W miejsce wysokich kamienic z gipsowymi ozdobami, stały z prawej strony liche 
parterowe domki przytulone do góry tworzącej naturalny wał od Wisły, marnie kryte, 
z widocznymi śladami wilgoci i brudu. Środkiem ulicy z trudnością ciągnęły rosłe konie 
wozy naładowane żelazem. Po lichych, wąskich chodnikach przesuwali się spracowani, źle 
ubrani ludzie; nad rynsztokami bawiły się bose dzieciaki, a kobiety w kolorowych spód-
nicach śpieszyły nie zważając na wystające kamienie, po pod wysoki parkan, na którym 
zieleniły się ogrody z lewej strony. (Sz I, 59–60)

Podobnie dzieje się na wyścigach:

Od czasu do czasu poszczególne grupy przechodniów stawały, przyglądając się sze-
regom powozów, jadących w kierunku Pola Mokotowskiego.

Powozy, kabriolety, tilbury, dorożki dwukonne, przesuwały się kolejno. Wystrojo-
ne kobiety i mężczyźni w garniturach nieposzlakowanych, ledwie raczyli zwrócić oczy 
na przechodzącą publiczność; r ó ż n i c a  m a j ą t k u  i  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  z a -
z n a c z a ł a  s i ę  w y r a ź n i e. Ubogo i jak gdyby z łaski cierpiane przewijały się tu i ów-
dzie jednokonki, budząc i w przechodniach uśmiech litości. (Nw I, 6–7; podkr. J.Z.)

Jak bowiem słusznie skonstatował Simmel, socjolog pieniądza i jego 
obrotu35:

Wielkie miasta od początku były właściwym terenem rozwoju gospodarki pienięż-
nej. Różno rodność i koncentracja wymiany gospodarczej na daje tu bowiem środkom 
płatniczym ważność, ja kiej nie osiągnęłyby w warunkach daleko mniej intensywnej 
wymiany na wsi36� 

35 Simmel jest autorem monumentalnej pracy Filozofia pieniądza (tłum. i posłowie A. Przy-
łębski, Poznań 1997).

36 G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast…., s. 116–117.
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Wynikają z tego, zdaniem myśliciela, ważkie konsekwencje: gospodar-
ka operująca pieniądzem sprzyja lękowi przed dotknięciem, współczesna 
cywilizacja staje się cywilizacją pośrednictwa, w której nie stykamy się 
z wytwórcą przedmiotu, a jedynie z pośrednikiem w handlu. Zamiast na-
turalnej gospodarki wymiany towarów i usług otrzymujemy gospodarkę 
pośrednictwa:

Ale jedną z głównych przyczyn owego lęku przed dotknięciem widziałbym w go-
spodarce pieniężnej, która wnika coraz głębiej w nasze ży cie i stopniowo niszczy dawniej-
szą gospodarkę naturalną − choć to dzieło zniszczenia jeszcze się nie dopełniło. Pieniądz 
wdziera się między człowieka a człowieka, między człowieka a towar jako instancja po-
średnicząca, jako wspólny mia nownik, do którego sprowadzić trzeba każdą war tość, by 
następnie móc ją tłumaczyć na inną war tość. Odkąd zapanowała gospodarka pieniężna, 
nie stykamy się już z przedmiotami wymiany go spodarczej bezpośrednio, nasze zainte-
resowanie nimi tłumaczy się najpierw w medium pienią dza, homo oeconomicus ma przed 
oczyma nie własne znaczenie przedmiotów, ale ich wartość mierzoną według owej wartości 
pośredniczącej […]. Tak więc pie niądz, im większa jest jego rola, tym skuteczniej oddala 
nas od przedmiotów, bezpośrednie wraże nia, poczucie wartości, zainteresowanie słabną, 
nasz kontakt z przedmiotami jest zakłócony i po strzegamy je już tylko przez medium, które 
prze słania ich pełny, własny, bezpośredni byt37�

I działanie tego czynnika pieniężnego w obszarze wielkiego miasta 
pokazuje Gruszecki w swoich powieściach. Parokrotnie tu cytowana Tchó-
rzewska-Kabata z dużym przekonaniem pisze: „Gruszecki, jak wielu pisarzy 
z Balzakiem i Zolą na czele, zafascynowany był społeczną funkcją pieniądza, 
któ ry, mówiąc banalnie, szczęścia nie daje […]”38. Widać to w licznych po-
wieściach, szczególnie z pierwszego okresu twórczości: Rugiwojscy (1892), 
Tuzy (1896), W starym dworze (1898), Dla miliona (1899), Nawrócony (1899), 
Szachraje (1899) i Na wyścigach (1901)39. Zawsze wizja zdobycia majątku przy-
słania i usprawiedliwia wszelkie nieetyczne, a nawet zbrodnicze czyny (Dla 
miliona). W Tuzach nastąpi swoista deifikacja pieniądza:

„Rubel!”
To słowo, zda się, dzwoniło, żyło, przybierało widoczne kształ ty. Powodowało radość 

lub rozpacz, śmiech lub łzy, da rzyło rozkoszą lub boleścią, ułatwiało lub utrudniało życie 
każdemu, kto zbliżył się do tego bożyszcza oddychającego dymem, parą, potem ludzkim, 
męką zwierząt40� 

Podobne apologie bogactwa i pieniądza znajdziemy także w Szachra-
jach – w kapitalnej scenie, kiedy Strauchfeld kontempluje budynek giełdy:

37 G. Simmel, Estetyka socjologiczna, [w:] tenże: Most i drzwi…, s. 50–51.
38 H. Tchórzewska-Kabata, dz. cyt., s. 119.
39 W nawiasach podaję tytuły pierwodruków prasowych.
40 A. Gruszecki, Tuzy, Kraków 1954, s. 98.
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Przyszedłszy Królewską do ulicy Marszałkowskiej, spostrzegł, że do otwarcia gieł-
dy pozostaje mu 25 minut wolnego czasu. Więc przeszedł na chodnik przeciwległy gieł-
dzie i szedł z wolna w kierunku ulicy Granicznej. Bokiem spoglądał na budynek giełdy, 
którego styl pseudo-klasyczny wydał mu się arcydziełem budownictwa: imponowały mu 
szerokie kamienne schody, wielkie okna i te sześć słupów podtrzymujących przedsionek 
spłaszczonego, wydłużonego zabudowania. Podobnie jak oczy i serce ciągnie ku sobie dom 
rodzinny, takie wrażenie wywierała giełda na pana Strauchfelda; nie mógł od niej oczu 
oderwać, a rozum i uczucie ciągnęły go ku niej nieprzeparcie. Ten szaro-żółty budynek był 
kolebką, mamką, piastunką, wychowawczynią i mistrzynią całego jego życia; w nim złożył 
on wszystkie złote nadzieje, on rozstrzygał wartość jego planów, pomysłów, całej pracy 
jego mózgu i wysiłków woli. […] Tam na tronie siedzi ta niezwalczona potęga świata, którą 
on posiądzie; tam siedzi pieniądz, i przed nim chylą się pokornie wszyscy; pracują w pocie 
czoła flisacy, pieką się przy piecach hutnicy, giną w głębi kopalń górnicy, bo ta królowa 
siedząca na tronie, ten pieniądz, on rośnie, żyje, oddycha, rozwija się tylko potem, krwią, 
łzami, nawet śmiercią tych pracowników na ziemi i pod ziemią. (Sz I, 220–221)

Tak więc wszystko ma swoją cenę, co mocno pobrzmiewa szczególnie 
w Szachrajach – zabawa, jedzenie, powóz czy korzystny artykuł w lokalnej 
prasie. Podejmujący liczne transakcje (mniej lub bardziej uczciwe) homo 
oeconomicus Gotlieb Strauchfeld zdaje się rzucać wyzwanie – losowi i mia-
stu, jak bohaterowie Balzaca i Zoli. W jednej z początkowych scen powieści 
widzimy go spacerującego po Ogrodzie Saskim, kiedy to potrącony zosta-
nie przez spieszącego się przechodnia:

– Będziecie wy inni!
I przed oczyma zabłysnął mu obraz tej chwili, gdy on, bankier Gotlieb Strauchfeld, pan 

milionowy, będzie szedł ulicą, a cały ten tłum rozstąpi się przed nim z pokorą i uznaniem, 
a w około rozlegną się szepty:

− To milioner! Milioner!” (Sz I, 25)

W Mentalności mieszkańców wielkich miast Simmel zauważa, że każdy 
„mieszka niec wielkiego miasta – niezależnie od swych właściwości indywidu-
alnych − musi wyrobić so bie pewien organ ochronny przed wyobcowa niem, 
jakim grozi mu zmienność i niejednorodność środowiska zewnętrznego”41� 
Prowadząc swój wywód dalej, twierdzi, że takim organem jest intelekt, który 
chroni subiektywne życie przed „przemożnym naporem wielkiego miasta”42� 
Intelektualizm będzie się wiązał z rozwojem gospodarki pieniężnej (typowej 
dla wielkomiejskiego życia), z czego myśliciel wywodzi kolejną konstatację:

Gospodarka pieniężna wiąże się zaś najściślej z panowaniem intelektu − łączy je bo-
wiem całkowita rzeczo wość w traktowaniu ludzi i przedmiotów, rzeczo wość formalnej 
sprawiedliwości, której towarzy szy często bezwzględna twardość43�

41 G. Simmel, Mentalność mieszkańców…, s. 116.
42 Tamże.
43 Tamże, s. 116–117.
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Intelektualizm to postawa obronna Strauchfelda, jego sposób na pod-
bój miasta, którego ostatecznie dokonuje, stając się milionerem i spełniając 
swoje najskrytsze marzenia. Nie stanowi on może w ten sposób wzoru 
do naśladowania, ale raczej egzemplifikuje udaną egzystencję w wielko-
miejskiej przestrzeni pieniądza i walki. 

Jest jeszcze jedna uwaga. Jak zauważył nieoceniony Simmel: „Nowo-
czesny umysł staje się coraz bardziej umysłem liczącym”, a co z tego wyni-
ka – „ideałem nauk przyrodniczych jest przekształcenie świata w zadanie 
rachunkowe”44. Ideałowi temu w sferze społecznej odpowiada „rachunko-
wa do kładność życia praktycznego, narzucona przez go spodarkę pienięż-
ną”. Ma to swoje określone konsekwencje:

Dzięki rachunko wej istocie pieniądza do naszego życia wkroczyła precyzja, ścisłe 
określanie podobieństw i różnic, jednoznaczność umów i postanowień – na co ze wnętrznie 
wpłynęło u p o w s z e c h n i e n i e  z e g a r k ó w  k i e s z o n k o w y c h. Istnieją wszakże 
takie uwarun kowania życia wielkomiejskiego, które są zara zem przyczyną i skutkiem tego 
zasadniczego rysu. Stosunki i interesy mieszkańców wielkich miast przy całej ich typowości 
są bardzo różne i skomplikowane. Przede wszystkim nagromadzenie tak wielkiej liczby 
ludzi i tak różnych interesów po woduje, że ich stosunki i zajęcia stapiają się, two rząc wie-
loczłonowy organizm. Bez najdalej po suniętej s k r u p u l a t n o ś c i  i  p u n k t u a l n o ś c i 
obietnic i świadczeń całość przerodziłaby się w chaos nie do rozwikłania45� 

Gdy czyta się Szachrajów Artura Gruszeckiego, zdumiewa nieustanne 
liczenie czasu – zawsze związane ze Strauchfeldem: „To jest już coś. Do-
brze. Idź jeszcze raz i powiedz, że pan Strauchfeld czeka pana buchaltera 
dziś o 7 godzinie w swoim kantorze” (Sz I, 10); „Do godziny siódmej brako-
wało 40 minut, postanowił tedy przejść do swego kantoru na Krakowskim 
przez ogród Saski” (Sz I, 16); „Usiadł i spojrzał na wielki ścienny zegar, 
na którego białym cyferblacie wyraźnie rysowały się wskazówki. Było pięć 
minut po jedenastej” (Sz I, 29); „Zegar wydzwonił kwadrans na dwunastą 
a równocześnie głośny dzwon w przedsionku dał znak, że połowa czasu 
przeznaczonego na transakcje minęła” (Sz I, 32); „Przyszedłszy Królewską 
do ulicy Marszałkowskiej, spostrzegł, że do otwarcia giełdy pozostaje mu 
25 minut wolnego czasu” (Sz I, 220).

We wszystkich przytoczonych fragmentach widać, że sfera czasu, 
punktualności, odliczania związana jest z giełdą i interesami finansowymi. 
Zdaje się, że nie ma w literaturze polskiej drugiej tak precyzyjnie wybijają-
cej godziny i minuty powieści.

Strauchfeld to nasz rodzimy selfmademan – zdobywca, który gotowy 
jest ponieść wszystkie możliwe ofiary, by spełnić swoje pragnienia. Wbrew 

44 Tamże, s. 118.
45 Tamże, s. 118–119, podkr. – J.Z.
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złowieszczemu tytułowi powieści oraz sugestii krytyków46, że powinien 
być sformułowany w liczbie pojedynczej, ponieważ jedynym „szachrajem” 
jest tu właśnie wspomniany bankier-dorobkiewicz, pierwsze spojrzenie 
na Strauchfelda jest zdumiewająco pozytywne:

Na kanapie wyplatanej siedział człowiek lat czterdziestu pięciu, ubrany z widoczną 
elegancją. Włosy mocno szpakowate miał krótko przycięte, a na pełnej twarzy odznaczały 
się ładne, bystre, czarne oczy i wąsy starannie utrzymywane. (Sz, I, 6)

Chociaż Lutosławski chciał w nim widzieć w prostej linii spadkobier-
cę pokątnych finansistów Pająków Junoszy Szaniawskiego, w moim prze-
konaniu tak nie jest. Nie ma Strauchfeld tego uroku i szyku co Saccard 
(Pieniądz), który pozwalał mu uwodzić kobiety z najwyższych kręgów pa-
ryskiego społeczeństwa, ale też nie jest odstręczającym wyzyskiwaczem47� 
Poza tym życzliwym portretem, który został wyżej przytoczony, pojawia 
się inne ciekawe ujęcie bohatera. Otóż sukcesy finansowe na giełdzie pod-
noszą jego atrakcyjność fizyczną:

Pan Strauchfeld aż wypiękniał pod wpływem swego powodzenia. Lepszą miał cerę, 
oczy błyszczały żywiej, usta były gotowe zawsze do uśmiechu, a w swym zachowaniu starał 
się usilnie być bardzo eleganckim, delikatnym, uważnym. (Sz I, 261)

Gdybyśmy chcieli widzieć w Szachrajach jedynie ostrzeżenie przed gieł-
dą i napiętnowanie spekulacji, taka wizja bohatera – naczelnego „szachra-
ja” wydawałaby się dość kuriozalna. Dlatego odchodząc od dawniejszych 
ocen powieści, chcę zaproponować nieco inną interpretację. 

Już pierwsi czytelnicy i komentatorzy Szachrajów zauważyli specyfikę 
tej postaci. Pozwolę sobie na dwa cytaty: 

Nie jest on człowiekiem niemoralnym, złym w pospolitym tego słowa znaczeniu. J e s t 
w z o r o w y m  c z ł o n k i e m  r o d z i n y, d o b r y m  b a r d z o  m ę ż e m  i  o j c e m, nie 
dopuści się bez koniecznej potrzeby czynu, mogącego grozić zatargiem z obowiązującym 

46 Patrz: W. Lutosławski, Ofiary giełdy. Z powodu powieści Artura Gruszeckiego pod tytułem 
„Szachraje”, „Czas” 1899, nr 179, s. 1–2; Rokita [B. Kąsinowski], Kronika literacka, „Dzien-
nik Poznański” 1899, nr 228, s. 2–3; (mre.) [M. Rolle], Notatki literacko-artystyczne, „Gazeta 
Lwowska” 1899, nr 58, s. 3; K. Kaszewski, Literatura, „Gazeta Polska” 1899, nr 139, s. 1; 
x [Z. Wasilewski], Szachraje w Warszawie i gdzie indziej, czyli Guliwer w opresji, „Głos” 1899, 
nr 7, s. 153–155; Con [K. Sterling], Z piśmiennictwa, „Izraelita” 1899, nr 15, s. 163–164; 
j.b., Literatura i sztuka, „Kurier Codzienny” 1899, nr 91, s. 2; W. Bukowiński, Literatura 
polska, „Prawda” 1899, nr 25, s. 297–298; J. M., Notatki literackie, „Rola” 1899, nr 26, s. 431; 
ch. [I. Chrzanowski], Szachraje, „Słowo” 1899, nr 76, s. 1; M. [I. Matuszewski], Artur Gru-
szecki „Szachraje”, „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 22, s. 439–440.

47 Dla odmiany dżokeje, których autor ocenia bardzo krytycznie, są też przedstawieni jako 
szkaradni fizycznie.
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kodeksem karnym, lecz jako bankier i działacz giełdowy ma swą odrębną etykę i jeden cel 
główny […] – pieniądz, do którego dąży […], do którego dojść musi, chociażby drogę jego 
usłały trupy tych, którzy w jego kantorze bankierskim zostawili majątek, honor i spokojny 
byt swoich rodzin48. [podkr. – J.Z.]

Oraz drugi:

[…] w interesach, jest pan Strauchfeld, jak większość Żydów, uczciwym mężem i czu-
łym ojcem w domu. […] Pan Strauchfeld jest niemoralnym, nie tyle z natury, ile z ko-
nieczności. Interes – to interes! Kto chce zrobić majątek, ten musi szachrować – to już taki 
porządek świata49�

Krytycy dość jednoznacznie stwierdzali pewien interesujący rys 
głównego bohatera – jego niezwykłą rodzinną dobroć i życzliwość przy 
zwierzęcej wręcz namiętności do pieniędzy. Strauchfeld, zwany przez 
żonę pieszczotliwie Libusiem, troski bankierskie zostawia za drzwiami 
mieszkania. Z żoną rozmawia o sąsiadach, troska się o niezainteresowa-
nego majątkiem syna, myśli o dobrym ożenku dla swoich dzieci. Domowe 
ciepło prezentuje najpełniej szósty rozdział pierwszego tomu powieści, 
rozpoczynający się od słów:

Pan Strauchfeld zadowolony z przebiegu dnia, pełen różowych nadziei, zapragnął 
wreszcie odpocząć na łonie swej rodziny, zrzucić m a s k ę  b a n k i e r a  i u siebie być sobą. 
[…] Mąż ucałował podaną sobie rękę i z dobrym uśmiechem odpowiedział: 

– Przepraszam was za opóźnienie, ale miałem interes. (Sz I, 79; podkr. – J. Z.)

Niektórzy krytycy traktowali to jako swego rodzaju zgrzyt na wize-
runku bezwzględnego bankiera, inni wręcz przeciwnie − aprobowali obraz 
malujący żywego, nie papierowego osobnika, który w swoich postawach 
jest niejednoznaczny, ma wiele twarzy: publiczną i prywatną.

W rozszyfrowaniu specyficznego charakteru Strauchfelda przychodzi 
z pomocą i inny komentator nowoczesnych lęków – Jerzy Jedlicki. Ana-
lizując powieść wiktoriańską, zauważa, że stworzyła ona marzenie o no-
wym człowieku-zwycięzcy rzeczywistości, ale także przedstawiła w lo-
sach bohaterów zwątpienie dotyczące realizacji tego modelu, strach przed 
okrucieństwem instynktów, rozpoznawanych tak dobrze przez ówczesne 
przyrodoznawstwo, i lęk przed masą50. Bazując na tym wstępnym zało-
żeniu, Ewa Paczoska dochodzi do ciekawych rozstrzygnięć. Antidotum 
na chaotyczny świat zewnętrzny miała być wiktoriańska powieść o miesz-

48 W. Bukowiński, Literatura polska, „Prawda” 1899, nr 25, s. 298.
49 M. [I. Matuszewski], dz. cyt., s. 440.
50 Por. J. Jedlicki, Degeneracja po angielsku, [w:] tenże, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków 

nowoczesności, Warszawa 2000.
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czańskiej scalającej rodzinie51. Bogacąca się w drugiej połowie XIX wieku 
middle class i wyprowadzony stąd wizerunek zaradnego męża dbającego 
o rodzinę stały się ideałem społecznym epoki. 

Zdaniem Paczoskiej działania selfmademana, często wkraczającego 
na drogę awansu społecznego, stają się ulubionym tematem ówczesnej li-
teratury – nie tylko angielskiej, ale i polskiej:

Choć rytm tych zmian jest, oczywiście, inny nad Tamizą i nad Wisłą, ich wektory 
są dość podobne. Tak samo chętnie (i z taką samą uwagą), jak polscy autorzy – Prus, 
Orzeszkowa, Sygietyński, pisarze wiktoriańscy badają sferę „między”, czyli przestrzeń, 
w której się znajdują bohaterowie idący drogą społecznego awansu. Ich ważnym wzo-
rem jest tytułowa postać z powieści Dinah Muloch John Halifax, a także wielu bohaterów 
Charlesa Dickensa52�

Wychodzenie naprzeciw rzeczywistości, bycie „pomiędzy” sferami, 
obszarami, wartościami, są to narracje, jak słusznie zauważa Paczoska, 
oparte na podobnych doświadczeniach „związanych generalnie z rozpo-
znawaniem i diagnozą wyzwań nowoczesności”53. W takiej perspektywie 
da się odczytać i Lalkę, i Rodzinę Połanieckich, i Wysadzonego z siodła – oczy-
wiście bohaterom nie zawsze udaje się sprostać wyzwaniom nowoczesno-
ści, ale nie o sukces jedynie tu chodzi.

Paczoska zauważa, że w narracjach rodzinnych najważniejsze miejsce 
należy do ojca, choć ten pracuje na ogół poza domem, pozostawiając żo-
nie troskę o domową przestrzeń. Pełna oddania postawa wobec rodziny 
staje się ważnym elementem wzorców męskości lansowanych przez takich 
filozofów jak Carlyle, Smiles czy Mill54. Zdaje się, że Gotlieb Strauchfeld 
świetnie wpisuje się w ten stereotyp. Ocalającą od przestrzeni wielkomiej-
skiej jest przestrzeń domu, w której żona przynosi mężowi kapcie i przy-
gotowuje herbatę po dniu pełnym finansowych spekulacji. Nie ma w tym 
żadnego zgrzytu. Umberto Eco jednoznacznie stwierdził:

Mieszczanin nie musi wybierać między altruizmem a egoizmem: jest egoistą w świecie 
zewnętrznym (na giełdzie, wolnym rynku i w koloniach), a dobrym ojcem, wychowawcą 
i filantropem w czterech ścianach swojego domu55�

Nie da się zaprzeczyć, że Gruszecki, jako pisarz „wielotemato-
wy”, mocno osadzony w nurcie aktualnych wydarzeń, jako pierwszy 

51 Zob. E. Paczoska, Nowoczesnej rodziny historie „naturalne”, [w:] taż, Prawdziwy koniec 
XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010, s. 101–117.

52 Tamże, s. 102.
53 Tamże.
54 Zob. tamże, s. 104.
55 U. Eco, Historia piękna, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005, s. 362.
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wprowadzał nowe rewiry wielkiego miasta do literatury. Wyrywając go 
jednak ze stereotypowych odczytań idących w kierunku tendencyjności 
bądź moralizatorstwa, przy całej świadomości braków warsztatowych, 
jakie niewątpliwie mu się zdarzały, starałam się pokazać, że jego powieści 
Na wyścigach i Szachraje daje się umieścić w szeroko rozumianym kontek-
ście nowoczesności. W takiej perspektywie obaj protagoniści powieścio-
wi – Strauchfeld i Horecki, to jednostki próbujące okiełznać rzeczywi-
stość i zrealizować w niej swój własny projekt osobowościowy: projekt 
sukcesu, zwycięstwa nad rzeczywistością. Jak zauważyliśmy, bankier 
z Szachrajów staje się milionerem, podbijając miasto, które stoi przed nim 
otworem. Horecki ponosi klęskę – i finansową (zadłużenie majątku), i pre-
stiżową (klęska w wyścigach), i osobistą (traci Jadwigę). Dawni badacze 
i interpretatorzy powiedzieliby zapewne, że klęska Horeckiego ma wy-
miar dydaktyczny i ma odstraszać potencjalnych graczy i hazardzistów. 
Ale równie uprawniona może być teza, że Horecki, w przeciwieństwie 
do Strauchfelda, nie był dzieckiem miasta, nie potrafił dostosować się 
do jego rytmu i wykorzystać szans, jakie wielkomiejska przestrzeń oferu-
je swoim mieszkańcom.
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Anna Sobiecka 
(Akademia Pomorska w Słupsku)

Paryskimi śladami Gabrieli Zapolskiej

Przedmiotem rozważań staną się paryskie reminiscencje obecne w pu-
blicystyce Gabrieli Zapolskiej z lat 1889–1895. Jak wiadomo, dramatopisarka 
nie zrobiła oszałamiającej kariery w teatralnym Paryżu końca XIX stulecia1� 
Marzyła o Ibsenowskiej Norze granej po francusku w Théâtre Libre André 
Antoine’a2, jednakże ze względu na akcent, którego nie potrafiła się pozbyć 
mimo usilnych starań i długotrwałego procesu kształcenia wymowy, jej pla-
ny związane z zagraniczną karierą, porównywalną do amerykańskiego suk-
cesu Heleny Modrzejewskiej, nie mogły się ziścić. Prawie sześcioletni pobyt 
w Paryżu (lata 1889–1895) okazał się jednak niezwykle ważnym okresem 
w procesie artystycznego dojrzewania Zapolskiej. „Paryski uniwersytet”3 
ukształtował nie tylko jej sposób patrzenia na świat i współczesną sztukę, 
a po części także sposób pisania (głównie w zakresie publicystyki i dzienni-
karstwa), ale wpłynął również na warsztat aktorski i sceniczną wrażliwość4� 
Zbigniew Raszewski jednoznacznie ocenił aktorskie możliwości Zapolskiej, 
które przerwały jej karierę u Antoine’a już po piątym przedstawieniu:

1 O niespełnionej karierze aktorskiej Zapolskiej, a także o jej rozczarowaniach związanych 
z pobytem w Paryżu, pisali wcześniej Zbigniew Raszewski i Tadeusz Peiper. Por. Z. Ra-
szewski, Działalność teatralna G. Zapolskiej, „Pamiętnik Literacki” 1951, z. 1–4, s. 497–557; 
tenże, Paryskimi śladami Zapolskiej, „Pamiętnik Teatralny” 1956, z. 2–3, s. 401–411; T. Peiper, 
Gabriela Zapolska jako aktorka, Kraków 2004.

2 Marzenie o zagraniu Nory po francusku wielokrotnie powraca w paryskich listach Za-
polskiej adresowanych do Adama Wiślickiego. Aktorka pisze nawet o propozycji Anto-
ine’a związanej z wprowadzeniem Domu lalki na afisz Théâtre Libre z początkiem sezonu 
1892/93, choć, jak wiemy, zamierzeń tych nie udało się nigdy zrealizować. Por. G. Za-
polska, Listy, zebrała S. Linowska, t. 1, Warszawa 1970, s. 330–331, 332. Raszewski pisze 
wprost o naiwności Zapolskiej i jej złudzeniach związanych z rolą Nory u Antine’a. Por. 
Z. Raszewski, Paryskimi śladami Zapolskiej…, s. 405.

3 Określenie Raszewskiego. Por. tenże, Paryskimi śladami Zapolskiej, dz. cyt., s. 406.
4 Paryskie sukcesy i niepowodzenia, w tym – przede wszystkim – jej wypowiedzi publi-

cystyczne skupione na sztuce aktorskiej poddaję obserwacji w artykule Gabriela Zapolska 
– aktorka o aktorach, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012, nr 10, s. 201–212.
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Zapolska z pewnością mogłaby dać sobie radę jako aktorka wśród dość miernego 
zespołu Théâtre Libre. Tylko że podstawowy we Francji warunek powodzenia – czysta, 
nieskazitelna recytacja tekstu, przerastał, jak się okazało, jej możliwości lingwistyczne5�

Przeżycia związane z pobytem w Paryżu Zapolska skrupulatnie opi-
sywała i relacjonowała w korespondencjach publikowanych na łamach 
warszawskiej prasy – w „Przeglądzie Tygodniowym” oraz „Kurierze War-
szawskim”6. Odnajdujemy tam liczne ślady topograficznych opisów miasta 
(paryskie zaułki teatralne i inne), a także Paryż zmetaforyzowany (zaułki 
artystyczno-metaforyczne), który staje się punktem odniesienia dla przeżyć 
niespełnionej aktorki. Obie kategorie – paryskie zaułki jako dokument po-
bytu w przestrzeni miasta (miasto konceptualne) oraz paryskie zaułki arty-
styczne jako metafora przeżyć wewnętrznych (miasto doświadczane) – staną 
się podstawą niniejszych rozważań. Kategorie topograficzne rozpatrywane 
będą w kontekście kulturowej teorii literatury i uwzględnianego przez nią 
swoistego zwrotu topograficznego/przestrzennego7. Przypomnieć trzeba, 
iż miasto rozumiane jako swoista metafora kultury znalazło swoje miejsce 
w antropologii literaturoznawczej głównie za sprawą urban studies oraz cul-
tural studies8. Na polskim gruncie badania urbanistyczno-topograficzne po-
dejmowane są między innymi przez Elżbietę Rybicką, autorkę terminu „ge-
opoetyka”, mającego precyzować badania topografii, a więc zapisów miejsc 
obecnych w tekstach kultury9. Jak zauważa Rybicka, doświadczanie miasta 
miało istotne znaczenie dla kształtowania się nowoczesnych XX-wiecznych 
sposobów organizacji wypowiedzi artystycznych: 

O ile literaturę realistyczną i naturalistyczną charakteryzuje zogniskowanie na pro-
blemach relacji miasto – wieś, na społecznych skutkach urbanizacji i industrializacji, […] 

5 Z. Raszewski, Paryskimi śladami Zapolskiej…, s. 406.
6 G. Zapolska, Publicystyka, oprac. J. Czachowska i E. Korzeniewska, cz. 1, Wrocław–War-

szawa 1958, cz. 2, Wrocław–Warszawa 1959, cz. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962. 
Wybrane felietony zostały opublikowane w tomie XVI jej Dzieł wybranych. Por. G. Zapol-
ska, Szkice teatralne, [w:] taż, Dzieła wybrane, t. XVI, wybór i red. J. Skórnicki i T. Weiss, 
Kraków 1958. Paryskie wrażenia znajdują swoje dopełnienie w prywatnej korespondencji 
pisarki z Adamem Wiślickim i Stefanem Laurysiewiczem, która ze względu na swoją od-
rębność gatunkową zostanie wyłączona z niniejszej obserwacji. Por. G. Zapolska, Listy, t. 1.

7 Por. m.in.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, 
R. Nycz, Kraków 2006 i Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. 
T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

8 Współczesne teorie kulturowe w odniesieniu do kategorii miasta przybliża Elżbieta Ry-
bicka. Por. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach 
i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury…, s. 471–490 oraz taż, Zwrot to-
pograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca, [w:] Kulturowa 
teoria literatury 2…, s. 311–343.

9 E. Rybicka, Geopoetyka…, s. 480.
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o tyle w literaturze nowoczesnej miasto funkcjonuje jako wyzwanie wobec tradycyjnych 
sposobów przedstawiania10� 

Tak rozumiana topografia paryskich „śladów” Gabrieli Zapolskiej 
– w tym opisywanych przez nią miejskich zaułków (topografia konceptu-
alna), a zwłaszcza kreacja zaułków symbolicznych (topografia doświad-
czana) – może stać się punktem wyjścia do analizy przemian jej dokonań 
dziennikarskich, w których zauważać będziemy kilka procesów. Stopnio-
wo zmieniać się będzie perspektywa narracyjna, a wraz z nią i przestrzen-
na opisu paryskich ulic, dzielnic, budynków czy wybranych szczegółów 
– od zewnętrznego (panoramicznego) do wewnętrznego punktu widzenia, 
związanego z indywidualnym doświadczeniem narratora-przechodnia11� 
Budowana w ten sposób poetyka percepcyjna (doświadczanie miasta), 
związana ściśle z topografią konceptualną, wzmacniana będzie paraboli-
zacją przestrzeni miejskiej (jej figuralizacja)12. Miasto i jego różnorodne ele-
menty przestrzenne staną się tłem wewnętrznych doświadczeń i przeżyć 
pisarki, głównie jej niespełnionych marzeń o paryskiej karierze aktorskiej. 
I wreszcie, miasto ujmowane będzie przez Zapolską coraz częściej jako 
odrębne dzieło sztuki, co spowoduje nie tylko estetyzację opisu, ale także 
literacką estetyzację przestrzeni miejskiej13� 

Paryska publicystyka Zapolskiej z lat 1889–1895 przynosi opisy kil-
kunastu najbardziej rozpoznawalnych miejsc-symboli stolicy Francji. Ko-
respondentka „Przeglądu Tygodniowego” (rubryka Listy paryskie, a na-
stępnie Listy) i „Kuriera Warszawskiego” opisuje szczegółowo kolejne 
pawilony paryskiej Wystawy Powszechnej z 1889 roku (między innymi: 
pawilon teatralny, pawilon wystawy plastycznej, historii naturalnej, wysta-
wę mody ulokowaną w Pałacu Centralnym, pawilon historii pracy ludzkiej 
umieszczony w Pałacu Sztuk Wyzwolonych czy pawilon maszyn), plac 
Opery, wieżę Eiffla, Pole Marsowe, bazyliki Notre Dame i Sacré-Coeur, Łuk 
Triumfalny, Lasek Buloński, Montmartre, Bastylię oraz szczególnie bliskie 

10 E. Rybicka, Modernizowanie miasta� Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej litera-
turze polskiej, Kraków 2003, s. 9.

11 Elżbieta Rybicka nazywa ten proces zmianą perspektywy narracyjno-przestrzennej 
(od panoramy do przechadzki) i wiąże go ze stosowaną przez pisarzy poetyką percep-
cyjną. Por. tamże, s. 109 i nast. W innym miejscu badaczka nazwie taką konstrukcję pod-
miotu podmiotem nomadycznym. Por. taż, Zwrot topograficzny w badaniach literackich…, 
s. 332–333.

12 Proces parabolizacji miejskiej przestrzeni będzie, zdaniem Rybickiej, budował trzy od-
mienne modele nowoczesnego miasta – fantasmagoryczny, alegoryczny i oniryczny (taż, 
Modernizowanie miasta…, s. 187–227).

13 Owa estetyzacja będzie się wyrażała w specyficznym modelowaniu przestrzeni miejskiej 
przedstawionej w dziele literackim oraz ukształtowaniu wypowiedzi w stylu wysokim. 
Oba procesy Rybicka wiąże z poetyką konstruktywistyczną. Por. tamże, s. 244–247.
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jej sercu budynki teatralne – Théâtre Libre Antoine’a i paryskie sceny bul-
warowe, jak na przykład Théâtre de l’Oeuvre, Folies Bergère (występy 
znanej tancerki Marie Fuller) czy inne popularne sale (np. Elysée Mont-
martre). Opisom miejsc, w których Zapolska pozostaje wierna wybranym 
szczegółom topograficznym (dzielnica, układ i nazwy ulic, placów, alei, 
rzek), towarzyszą najczęściej opisy tłumu wypełniającego poszczególne 
przestrzenie:

Wszystkie te ognie, te blaski bledną wobec wieży! wobec tej wiązanki sztab żelaznych, 
mieniących się sznurami lamp i biegnącej do zawrotnej wysokości, aby wreszcie gdzieś 
u samego stropu niebios, w ciemnych fałdach czarnej nocy zajaśnieć olbrzymią, błękitną 
gwiazdą, ku której miliony głów ludzkich codziennie się podnoszą. I całe masy ludzi jak 
olbrzymie mrowisko krąży wieczorami koło wieży, która z wdziękiem kokietki strojnej 
w brylanty stoi niewzruszona, drwiąc z przepowiedni upadku, zwalenia się w przepaść, 
zapadnięcia podstaw, jak to już jej przepowiadali ci wieczni „malkontenci”, którzy koło 
rzeczy genialnych, wstrząsających światem jak krety koło drzew snuć się muszą. […] Ach 
ten tłum!… Ten tłum różnorodny, różnojęzyczny! różnobarwny! Nie! aby go pojąć, trzeba 
go zobaczyć. Gdy zmrok zapada jak nagle rozlewająca się rzeka, tłum ten wpada przez 
bramy i zalewa Esplanadę, aleję La Bourdonnais, most Jeny, aleję Rapp, ulicę Kairu. Bie-
gnie, krzyczy, śmieje się, cieszy, popycha, oblega bazary wschodnie, restauracje, kawiarnie, 
trawniki, urąga ruinom Tuilleriów bielejących koło wieży Eiffel14�

Szczególnie ciekawie jawi się panorama Paryża widziana ze szczytu 
trzeciej platformy wieży Eiffla. Wrażenia wizualne wzbogacają doznania 
innych zmysłów, dzięki czemu odnosimy wrażenie, iż Paryż staje się na na-
szych oczach żyjącą istotą:

Opisać to wrażenie? Czy to podobna! Jakież pióro zdolne jest przenieść na martwy pa-
pier ten przepych, który się pod moimi stopami rozłożył. Paryż! Ten Paryż Zoli – to zwierzę 
o białym cielsku i zielonych włosach, jak wąż przepotężny owija podstawy wieży. I nie-
zmierzoną przestrzeń zajmuje ten król świata, płaszczem swym, zda się, nieba sięgając. […]

Teraz miasto przybrało zupełnie stalową barwę, słońce znikło za czarną masą wzgórz 
i jeszcze żółtawa jasność pozostała po nim, jakby ostatnie pożegnanie przesyłając ziemi. 
Wszystko zaczyna zlewać się w jednostajną i ciemną barwę. Drzewa jeszcze jak czarne 
plamy odcinają się wśród bieli domów i jasnej barwy dachów. […] Bo oto – jakby za do-
tknięciem różdżki czarodziejskiej Paryż cały płonąć zaczyna. Jest to ocean świetlany, ol-
brzymia fala ognia i błękitnego światła. Elektryczność walczy tu o lepsze z gazem. Białe 
strumienie zalewają żółtą siatkę. I cały Paryż żyje, porusza się, oddycha. Ten ogrom życia, 
jaki go przepełnia, ujawnia się w orgii światła, w tym namiętnym blasku, jaki co noc z jego 
ciała wytryska15�

W ten jeszcze wyraźnie naturalistyczny opis miasta-organizmu stop-
niowo wkrada się nowa strategia narracyjna związana z indywidualnymi 

14 G. Zapolska, Publicystyka, cz. 1, s. 73–75.
15 Tamże, s. 94, 96.
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doświadczeniami narratora-przechodnia. W masie urbanistycznych plam 
– budynków, zabytków, dzielnic, ulic i placów – Zapolska-korespondentka 
dostrzega przestrzenie szczególnie jej bliskie i ważne, jak chociażby urzą-
dzenia techniczne zgromadzone w Pałacu Maszyn, a wytworzone przez 
człowieka i z myślą o człowieku, oraz tłum paryskich nędzarzy, którzy 
wylegają na ulice miasta z okazji defilady w dniu 14 lipca:

Czuję coraz więcej wzrastający zamęt w głowie i szum w uszach, wchodzę na pomost, 
pragnąc spojrzeć z wysokości siedmiu metrów na to państwo geniuszu i pracy ludzkiej. 
Na moście gromadzą się tłumy. Opieram się o poręcz i spoglądam przed siebie. W głębi, 
pod galeriami, powoli zapalają światła, oświecając w ten sposób najmniejszy zakątek Pała-
cu. W świetle tym czernieje tłum maszyn, poruszających się jakby olbrzymie stado przed-
potopowych potworów. Wystawy elektryczne bukietem jasnych blasków występują z tego 
tłumu. […] I budzi się w człowieku chęć płynięcia ciągle po tej zaczarowanej krainie cudów, 
w której ogień i woda, te dwa niszczące żywioły, w ręku ludzkim prostymi robotnikami 
się stały i spętane, pozbawione swej woli, charcząc, jęcząc jak dzikie stepowe rumaki, woli 
człowieka posłuszne być muszą16�

Postrzegany w ten sposób Paryż końca XIX wieku to nowoczesne mia-
sto wielkich sprzeczności. Z jednej strony oglądamy bowiem nowe budyn-
ki, ulice, maszyny, urządzenia i inne wytwory pracy rąk człowieka, czy też 
nowoczesne lampy – dowody postępującego procesu elektryfikacji docie-
rającego nie tylko do centrum stolicy Francji, ale także na jej przedmieścia, 
z drugiej – zaułki nędzy, biedy i ludzkiej bezradności. Ta sama defilada 
z okazji święta 14 lipca, obchodzonego we Francji jako rocznica zdobycia 
Bastylii, a w Paryżu dodatkowo uświetniana wojskową paradą na Polach 
Elizejskich oraz pokazem sztucznych ogni u stóp wieży Eiffla, staje się 
pretekstem do przyjrzenia się całemu niemal przekrojowi społecznemu 
współczesnego Paryża – tysiące elegancko ubranych mieszczan, kompa-
nie żołnierzy w jaskrawych galowych mundurach, gwardziści na koniach, 
dzieci poprzebierane za trójkolorowe „Republiki”, chórzyści i muzykanci 
orkiestr, tłumy robotników oraz chłopów, idących tuż po paradzie na pik-
nik, czy wreszcie żebracy i kalecy, którzy, jak „szarańcza”, w tym jedy-
nym dniu mogą bezkarnie wkroczyć w przestrzeń wielkich bulwarów 
i Pól Elizejskich:

O tym więc, co się wtedy dzieje, nie możecie mieć pojęcia… Co za typy! Co za twa-
rze!… Kataryniarze włóczący ze sobą po sześcioro dzieci na wózkach z katarynką, kobiety 
spowite w łachmany, z twarzami napiętnowanymi jawną rozpustą, noszące po troje dzieci 
na plecach, na rękach, staruszki łokciowej wysokości z chustkami powiązanymi naokoło 
łysych głów na wzór chłopek wołyńskich, kalecy prezentujący swe powykrzywiane ręce 
w otoczeniu włóczkowych kolorowych falbanek. 

16 Tamże, s. 162–163.
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I cała ta nędza szara, straszna, brudna w kolorze i szpetotą odrażająca spada nagle 
w słońcu dnia świątecznego i wyjąc, i piszcząc, śpiewając śrubuje się pomiędzy stoliki 
najwytworniejszych kawiarń, domagając się swego susa z zuchwałym, prawie drwią-
cym spojrzeniem… Głosy ich łączą się z tonami katarynki. I gdzie spojrzeć, pod drze-
wem trójkolorowych flag: nędza! nędza! i nędza! brutalnie rozpościera się wśród tych 
lampionów, latarń japońskich, kokard, estrad, na których błyszczą blachy instrumentów 
orkiestrowych17�

W podobnym tonie opisuje Zapolska swoje dziennikarskie wizyty 
w schroniskach dla bezdomnych, przytuliskach dla starych kobiet i matek 
samotnie wychowujących dzieci oraz w szpitalach dla obłąkanych. Relacje 
z tych ostatnich przestrzeni, stanowiących najczęściej zamknięte dzielnice-
-zaułki kolorowego i migotliwego zazwyczaj Paryża, znacznie odbiegają 
od typowych ujęć urbanistycznych. Stanowią rodzaj spojrzenia w zaka-
marki ludzkiej duszy, stają się zapisem doświadczenia i współodczuwania 
patrzącego, wkraczającego w szpitalne przestrzenie:

W mieście dusz konających – nie ma snu, nie ma spokoju. Salpêtrière’a [największy 
w ówczesnej Europie szpital dla obłąkanych kobiet w paryskiej dzielnicy De l’Hôpital 
– A.S.] nie śpi nigdy… Grób ten żywy czuwa w tajemnicy nocy, czuwa, cierpi, jęczy, wyje 
śmiechem dławionej ręką szaleństwa kobiety. W murach tych olbrzymich, całe miasto two-
rzących, z oczyma szeroko rozwartymi, z pianą rozpaczy na ustach, z włosem sklejonym 
potem śmiertelnej trwogi – czuwają te, które żywe umarły, których nerwy tańczą piekielną 
sarabandę w takt słyszanej jedynie przez nie muzyki, których dusze w rozpaczy rwą się 
w więzach ciała, konają za sztabą żelaznej kraty… Od przestąpienia progu tej dzielnicy 
– dreszcz śmierci przebiega ciało, słowa na ustach więdną, uśmiech zamiera18� 

Podczas opisanej wizyty Zapolska zapewne pierwszy raz zetknęła się 
z obłąkanymi przebywającymi w szpitalnych murach. Szpital porówna-
ny został do przestrzeni zamkniętej za żelaznymi kratami, niemal „żywe-
go grobu”, z którego przez całą noc wydobywają się przerażające krzy-
ki. Te z kolei przypominają dziwną muzykę, niczym „śmiech demona”, 
do dźwięków której swój „bal wariatów” tańczą histeryczki, maniaczki, 
idiotki i epileptyczki:

Na lewo – bal idiotek, epileptyczek, tak zwany – bal mniejszy. Na prawo – bal histery-
czek, wariatek, maniaczek – tak zwany bal większy. Zbliżamy się. Trzy muzyki potężnieją 
– z kobolda chichotu przechodzą w śmiech demona. Na progu – gospodarze w czarnych 
frakach, corrects, odbierają bilety i robią honory domu. Wchodzimy do hali, w której tań-
czą histeryczki i wariatki… Cały wąż dusz chorych, różaniec nędzy kręci się przede mną. 
Zamykam oczy, staram się być silną…19

17 Tamże, s. 250.
18 G. Zapolska, Publicystyka, cz. 2, s. 71.
19 Tamże, s. 73.
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Korespondentka nie potrafi ukryć osobistych przeżyć i emocji, które za-
razem włącza do prezentowanego opisu szpitalnych zaułków. Przechadzkę 
ulicami, skwerami i dzielnicami Paryża zamienia na wędrówkę po szpita-
lu dla obłąkanych, a zarazem symboliczny spacer po zakamarkach chorej 
ludzkiej duszy. W czasie tej nietypowej przechadzki dostrzega nie tylko 
elementy urbanistyczne, ale także, a może przede wszystkim, emocje, ból 
i cierpienie osób zamkniętych za kratami szpitala Salpêtrière’a w paryskiej 
dzielnicy De l’Hôpital. Opis konceptualny staje się zarazem punktem wyj-
ścia do ukazania zaułków symbolicznych, a przestrzenne elementy urba-
nistyczne łączą się w opisie z indywidualnym doświadczeniem opowia-
dającego (topografia doświadczenia).

W podobny sposób zaprezentowana zostaje majestatyczna bazylika 
Sacré-Coeur. Zapolska początkowo skupia się na szczegółach architekto-
nicznych, omawiając bryłę kościoła, jego ołtarz, kolejne kaplice i podzie-
mia, a także widok na Paryż rozpościerający się ze wzgórza, na którym 
stoi potężna świątynia:

Z kamienia Château-Landon zbudowana cała, zewnątrz i wewnątrz, czyni wrażenie 
wielkiej masy marmuru. W formie greckiego krzyża – ma we wnętrzu swoim porywają-
cą potęgę spokojnych świątyń – nie przystrojonych banalnymi i potwornymi dodatkami 
złoconych aniołów i kankowych antypediów. Ci, którzy „nie praktykują”, nie znają kul-
tu – w chwili rozterki duchowej mogą tu znaleźć o zachodzie słońca ciszę opuszczonych 
świątyń, gdzie duch szukający rozwiązania wiecznej zagadki, błądzi i sam z sobą się licząc, 
powoli w odrętwienie zapada20�

Później korespondentka zdaje się zauważać głównie tych, którzy kryją 
się w zakamarkach kościelnych murów, w zaułkach, do których nie do-
cierają promienie słońca i upalne powietrze – paryską biedotę, żebraków, 
ludzi chromych:

Dostrzegam jakąś czarno ubraną, bardzo chudą i bardzo zbiedzoną kobietę. Trzy-
ma się poręczy, staje co chwila… Jest widocznie chora, a jednak pnie się ku górze. Kil-
ka stopni wyżej młody chłopak z wysiłkiem stawia kule i dźwiga się, cały oblany potem 
– zgorączkowany…

Smutni i upośledzeni nie idą, gdzie gwar i wrzask brutalnego tłumu… Szukają ciszy 
cmentarnej, spokoju… Idę za nimi. […] Smutna kobieta i mały kaleka wchodzą po schodach 
rozsuwających się szeroko u podstawy olbrzymich filarów i giną we wnętrzu świątyni21�

Bazylika staje się schronieniem i dla biedoty, i dla opisującego. Ubogim 
daje chwilę wytchnienia od trudów codziennego życia, patrzącemu przy-
nosi refleksję związaną z życiem wielkiego miasta-organizmu, w którym 

20 Tamże, s. 44.
21 Tamże, s. 42–43.
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obok przestrzeni żywych, pulsujących, migotliwych, znajdują się także za-
kamarki ciszy, spokoju, wytchnienia. Kontrast dzielnic, ulic, budynków czy 
nawet przestrzeni zlokalizowanych stosunkowo blisko siebie przeobraża 
się w symboliczną wizję miasta-olbrzyma, w którym życie toczy się według 
ustalonego porządku, wielkość przeplata się z małością, życie ze śmiercią:

Jestem sama prawie ponad tą przepaścią wypełnioną cielskiem miasta-olbrzyma; 
słońce zachodzi powoli, cisza dokoła przenikliwa, mistyczna i tylko z oddali, jakby falą 
powietrzną podrzucane, przepływają pod stopy świątyni niezrozumiałe wycia wydziera-
jące się z łona Paryża, wycia pełne chichotu wariatów, zwierzęcego szału, konserwatywnej 
ciemnoty i urągania gorętszym porywom. 

Wycie to do stóp bazyliki przypada, odbija się od podstaw jej niewzruszonych i znów 
do miasta powraca w jęk już rozpaczliwy przechodząc22�

Zaduma towarzyszy korespondentce także w przechadzkach po pa-
ryskich nekropoliach położonych w dzielnicach Montmartre i Ivry. Dzień 
1 listopada prowokuje do refleksji związanych z różnicami w sposobach 
obchodzenia dnia zadusznego w Polsce i we Francji:

Paryż w Dniu Zadusznym nie rigoluje. Wielki musi być majestat śmierci, kiedy 
te wieczne podłechtane do śmiechu usta w podkowę smutku układa. Cmentarze nie 
są w tym dniu, jak u nas, miejscem iluminacji, ale jakiś smutek poważny, choć z musu 
banalny i niepoetyczny, wśród alei sunie, wlokąc się pod opadającymi gałązkami akacji, 
stojących jak bukiety blade i zziębnięte wzdłuż flizów trotuaru. […] Lecz na cmentarzu 
paryskim rozpaczy bezbrzeżnej nie ma wcale. Spokojnie, cicho idą Francuzi odwiedzać 
swych zmarłych i przyniesionymi szczoteczkami płyty kamieni czyszczą systematycznie 
jak fotele kryte pluszem i ustawione koło kominka w sypialni małżeńskiej. Banalne, biedne 
mogiły banalnych, biednych istot!23

Jednakże to nie piękne nagrobki czy pamięć o wybitnych zmarłych 
wzbudzają największy zachwyt Zapolskiej. Wśród alejek napotyka ona 
biedaka w obszarpanych łachmanach, z brudnymi paznokciami, tulącego 
do siebie skromną wiązankę niebieskich fiołków. Nieoczekiwane spotkanie 
wywołuje zadumę nad małością ludzkiego życia:

Szary był, ciemny, brzydki, cuchnący jak nora na Montmartrze, którą pewnie zamiesz-
kiwał. Szedł nieśmiało – nie dotykając połami bluzy burżuazyjnych wieńców paciorkowych, 
klekoczących w powietrzu. Wreszcie wśród mogił znikł, słaniając się nad najbardziej smut-
nymi, szukając wśród opuszczonych szmatka ziemi, na który fiołki złożyć chciał. Znalazł 
i do ziemi przypadł. Ten chustki nie rozkładał, nie dbając o swe łachmany! Z ziemią się 
zrównał – cały szary jak te zeschłe zielska na grobie sterczące. Nad nim powoli zapadała 
szara także jak jego nędza – jesienna długa noc!24

22 Tamże, s. 43.
23 Tamże, s. 51.
24 Tamże, s. 56.
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Nowoczesne miasto, kolorowe, gwarne i „ożywione”, powraca w opi-
sach związanych nie tylko ze świętami narodowymi, ale także paryskim 
karnawałem, choć – jak zauważa korespondentka – karnawał w stolicy 
Francji trwa nieustannie, co powoduje, iż paryżanie zdają się go nie za-
uważać. Na pewno dostrzegają jego koniec i ludowe święto Mi-Carême, 
które przypada w dniu poprzedzającym środą popielcową. Z tej okazji 
na ulice miasta wylegają tłumy poprzebierane w różnobarwne kostiu-
my, uliczne korowody wozów i platform przewożą artystów teatrzyków 
bulwarowych (Goulue, Môme Fromage, Rayon d’Or, Môme Anisette), 
orkiestry, wreszcie gawiedź z całego miasta.

Efekty związane z opisem sensorycznym, wbudowanym w paryską 
przestrzeń urbanistyczną, stosowane są przez Zapolską także w tych fe-
lietonach, w których powraca ona do przestrzeni i zaułków teatralnych, 
i kiedy jej uwaga koncentruje się na zagadnieniach związanych z te-
atrem i sztuką aktorską25. Opis budynku teatralnego, przestrzeni sceny 
i przestrzeni publiczności schodzi w relacjach Zapolskiej na drugi plan. 
Najważniejsze są opis osobowości i charyzmy Antoine’a, a także cha-
rakterystyka programu teatralnego, który reżyser usiłuje wprowadzać 
w życie przy okazji każdej próby i każdego przedstawienia. Antoine 
porównany zostaje przez Zapolską do wprawnego dyrygenta, któremu 
podporządkowana jest nie tylko orkiestra, ale także przestrzeń wypeł-
niająca salę koncertową, w tym przypadku cały niemal Paryż – miasto 
wielu wybitnych aktorów i równie ciekawych zespołów teatralnych; 
miasto, w którym:

Za lat kilkadziesiąt posąg Antoine’a zaczerni się na jednym z placów Paryża i stać 
tam będzie wieki całe głową przerastając tłumy, spokojny, zwycięski, w słońce odważnie 
wpatrzony…26

Swoją obecność w zespole Théâtre Libre Zapolska skomentowa-
ła zwięźle, choć jak wiemy z ustaleń Zbigniewa Raszewskiego, mocno 
na wyrost27. W liście do Adama Wiślickiego z lutego 1892 roku pisała:

25 Por. A. Sobiecka, Gabriela Zapolska…�
26 G. Zapolska, Publicystyka, t. 2, s. 130.
27 Raszewski skrupulatnie wymienia wszystkie role (pięć!) Zapolskiej u Antoine’a. Sa to: 

rola Pewnej Damy w sztuce H. Fèvre’a l’Étoile rouge, rola normandzkiej chłopki Nounou 
w sztuce Seul A. Guinona, rola rumuńskiej księżnej Ireny Danesco w utworze L. Gram-
monta Simone, rola dziewięćdziesięcioletniej babki w Ahaswerze Heijermansa oraz role 
Matki i Diakonisy w Hanusi G. Hauptmanna. Zob. Z. Raszewski, Paryskimi śladami 
Zapolskiej…
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Co Panu o sobie napiszę? Chyba to, że gram stale w Théâtre Libre. […] Pracuję spokoj-
nie z Antoine’em, który jest wprost genialnym człowiekiem. Gram jednego wieczoru sługę 
– i mówię dwa razy, na drugi wieczór gram jedną z główniejszych ról. Tak się tu robi28�

Z kolei Raszewski podsumował występy aktorki i dramatopisarki 
u Antoine’a następująco:

Z dostępnego nam materiału wynika, że w ciągu trzech sezonów Zapolska wystąpiła 
tylko w czterech przedstawieniach, na ogólną liczbę dwudziestu. Żadna spośród pięciu ról, 
kreowanych w czasie owych przedstawień, nie była rolą najważniejszą. Prawda, że rozwój 
sztuki teatralnej szedł, między innymi, w kierunku obsadzania także i małych ról wybitny-
mi aktorami, ale Zapolska żadnej głównej roli u Antoine’a nie grała. W dwóch rolach zyska-
ła uznanie publiczności. Należy jednak pamiętać, że w obu wypadkach 1) nie przeszkadzała 
jej wymowa cudzoziemska, gdyż chodziło o efekty egzotyczne, 2) w roli księżny Danesco 
akcent spoczywał na kostiumach, 3) pochlebne krytyki były przed występem przygotowy-
wane prywatnymi wizytami29�

W grupie korespondencji wysyłanych do „Przeglądu Tygodniowego” 
i „Kuriera Warszawskiego” na uwagę zasługują również te teksty Gabrieli 
Zapolskiej, w których pisarka poddaje charakterystyce oglądane przez sie-
bie wystawy plastyczne (np. II Wystawa Société Nationale des Beaux Arts 
z 1891 roku w pałacu Champs de Mars). Nie tylko z ogromnym wyczuciem, 
ale i fachowością krytyka sztuki przygląda się pracom znanych paryskich 
impresjonistów i symbolistów – Charles’a Duranda, Maximiliena Luce’a, 
Jules’a Rouffeta, Georges’a Clairina i Gustave’a Gagliardiniego. Choć jak 
zwykle dla Zapolskiej prace plastyczne zgromadzone na wystawie stają 
się jedynie pretekstem do obserwacji tego, co dzieje się wokół. Masy prze-
lewającej się publiczności, która nie do końca rozumie znaczenie obrazów, 
krzyki i wrzaski tłumu towarzyszące procesowi oglądania, wreszcie znie-
cierpliwienie i brak namysłu nad sztuką – wszystko to zdaje się dominować 
w opisie, w którym przeważają efekty akustyczno-wrażeniowe:

Jak kaskada natrętna i na mózg się tłocząca, tak cała fala wystaw zesuwa się nagle 
i brutalnie wabi ku sobie. Wszędzie wiewają spłukane deszczem trójkolorowe flagi, kręcą 
się czarne, zimne, twarde węże turniquetów. Ze zgrzytem ich kół i szmerem rzucanych 
w otwór kasy franków wpływa do środka otwartych sal cała masa ludzi, idących oglądać 
wystawione przedmioty z ogłupiałą miną na rzeź pędzonych cieląt. Po co idą te tłumy 
depcąc się po piętach, wydając wrzaski pawia i nie umiejąc nic więcej wyrzucić z siebie, 
jak owo nieśmiertelne – Tiens, c’est gentil! Przecież nie chęć estetycznych wrażeń spę-
dza te masy pod anemiczno-świetlane kopuły sal wystawowych. Prawdziwe… barany 
Panurge’a!30

28 G. Zapolska, Listy, t. 1, s. 288.
29 Z. Raszewski, Paryskimi śladami Zapolskiej…, s. 526.
30 G. Zapolska, Publicystyka, t. 2, s. 11.
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Wydaje się, iż Zapolska ceniła sobie pracę paryskiego korespondenta 
z jednego powodu. Była wyraźnie zafascynowana nowoczesnością i prze-
pychem stolicy Francji. Pociągała ją możliwość uczestniczenia w życiu te-
atralnym, naukowym oraz społecznym stolicy europejskiej kultury i sztu-
ki. Nie tylko z zainteresowaniem przyglądała się wydarzeniom, ale także 
szczegółowo relacjonowała odbywające się w Paryżu wystawy plastycz-
ne, architektoniczne, historyczne, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, 
spotkania z wybitnymi osobowościami, przedstawicielami nauki, kultury 
i sztuki. Opisy poszczególnych przestrzeni korespondentka wypełniała naj-
częściej portretami-migawkami ludzi przynależących do różnych warstw 
i środowisk paryskiego życia. Jednocześnie usiłowała obserwować różno-
rodne elementy paryskiej geopoetyki, a przede wszystkim to, co mogło 
zainteresować polskiego odbiorcę czytającego prasę. Niełatwy los kore-
spondenta/korespondentki kwitowała słowami:

Proszę więc sobie wyobrazić w tłumie takich bezmyślnych istot mnie, usiłującą robić notat-
ki i chcącą skupić całą uwagę, mnie popychaną, potrącaną, gniecioną na wszystkie strony. Czę-
sto notatka wypadała mi z ręki lub zmuszona byłam przerwać pisanie dla głupiego szczebiotu 
rozlegającego się dokoła. Wierzcie mi, los korespondenta nie jest godzien zazdrości i… chciałam 
już broń złożyć, gdyby nie chęć podzielenia się z wami wrażeniami, jakie odniosłam… 31

Raz jeden Paryż zaskoczył Zapolską i w pewnym sensie przeraził. 
Kiedy pod koniec 1892 roku wybuchła głośna afera finansowo-politycz-
na związana z budową Kanału Panamskiego, akcjonariusze tego przed-
sięwzięcia ponieśli wielomilionowe straty. Procesy sądowe udowodniły 
powiązania między sektorem finansowo-budowlanym a politycznym 
ówczesnej Francji; wielu deputowanych i senatorów, a także ludzi zaan-
gażowanych bezpośrednio w projektowanie i budowę kanału, zostało ska-
zanych. Zapolska zobaczyła wówczas fizjonomię Paryża, jakiego wcześniej 
zdawała się nie dostrzegać – miasta dużych kontrastów, ale jednocześnie 
miasta smutnego, przybitego, nieskorego do śmiechu i zabawy:

Paryż, który się zawsze śmieje ze wszystkiego, nawet z trupów, które się kołysały sto 
lat temu na szubienicach latarń sterczących na błotnistych ścieżkach ulic, Paryż obecnie 
przestał się śmiać i ma fizjonomię starego klowna, któremu zdarto z głowy tupet upstrzony 
złoconą gwiazdą natykaną ludwikami32�

[…] Lecz dziś Paryż ma maskę nagle zasmuconego klowna, to nie jest żałoba po uro-
czystości reprezentantów narodu: jest to rozpacz po utraconych kapitałach i głucha, lecz 
jakaś uparta i straszna nadzieja wejścia w posiadanie tych sum, które majaczyły już w prze-
strzeni jak szare a nieuchwytne, i… na wieki przepadłe cienie33� 

31 G. Zapolska, Publicystyka, t. 1, s. 127.
32 G. Zapolska, Publicystyka, t. 2, , s. 145.
33 Tamże, s. 147.
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* * *
Podsumowując, warto zauważyć, iż wraz z literackimi przejawami 

modernizowania miasta, poddanymi oglądowi przez Elżbietę Rybicką 
– w tym: rozwojem poetyki percepcyjnej, parabolicznej oraz konstruk-
tywistycznej – rodzi się nowoczesny dyskurs urbanistyczny, typowy dla 
literackiej awangardy dwudziestolecia. Twórczość literacka, w tym także 
dziennikarska, Gabrieli Zapolskiej mieści się zasadniczo w nurcie naturali-
stycznym i modernistycznym. Jednakże w jej publicystyce końca XIX i po-
czątku XX stulecia odnajdujemy strategie związane z kategorią moderni-
zowania miasta. Opisy przestrzenne Paryża stają się elementami wyraźnie 
zarysowanej geopoetyki, zmienia się zasadniczo perspektywa narracyjna, 
pojawia się wreszcie nowy typ opisu prowadzonego przez podmiot noma-
dyczny, podmiot-przechodnia, który z perspektywy ulicy opisuje własne 
wrażenia przestrzenne. Motyw wędrówki związany z doświadczeniem 
miasta zarówno w sensie topograficznym (miasto konceptualne), jak i sym-
bolicznym (miasto doświadczane) staje się podstawowym wyznacznikiem 
paryskiej publicystyki Zapolskiej34�

Ewa Korzeniewska, autorka Przedmowy do pierwszego tomu Publicy-
styki Gabrieli Zapolskiej, zwraca uwagę na kilka problemów związanych 
z działalnością dziennikarską autorki Żabusi35. Okres paryski cechuje bo-
wiem szczególna otwartość korespondentki na zagadnienia życia politycz-
nego, społeczno-obyczajowego i kulturalnego. Zapolska stawia pierwsze 
kroki w pracy sprawozdawcy-korespondenta, zdobywa nowe doświad-
czenia, obserwuje wszystko i swoje spostrzeżenia próbuje zamieniać w for-
mę dziennikarskiej relacji. Pisząc, uczy się niełatwej sztuki dziennikarskiej 
„z ołówkiem w ręku”. Początkowo jej korespondencje stanowią typowe 
sprawozdania, a właściwie zlepek informacji z wielu dziedzin życia, w któ-

34 Na marginesie rozważań warto wskazać konieczność uzupełnienia czy też rozszerzenia 
badań na późniejsze dokonania publicystyczne Zapolskiej, już nie paryskie. Taką próbę 
z pewnością stanowią cząstkowe omówienia Jadwigi Czachowskiej, włączone do kolej-
nych tomów Publicystyki Zapolskiej (zob. J. Czachowska, Współpraca Zapolskiej z czasopis-
mami w latach 1881–1897, [w:] G. Zapolska, Publicystyka, cz. 1.; taż, Współpraca Zapolskiej 
z czasopismami w latach 1898–1921, [w:] Publicystyka, cz. 3). Warto także wspomnieć o ar-
tykule Dobrochny Ratajczak, która wędrowność XIX-wiecznego aktora określa wręcz 
modelem jego życia i twórczości (D. Ratajczak, Wędrówka jako model życia i twórczości aktora 
w teatrze polskim XIX wieku, [w:] Z dziejów teatru krakowskiego. Materiały z sesji naukowej 
„Dwieście lat Teatru Starego w Krakowie 1781–1981”, red. J. Michalik, „Zeszyty Nauko-
we UJ. Prace Historycznoliterackie”, Kraków 1985, z. 58, s. 167–193).

35 Por. E. Korzeniewska, Przedmowa, [w:] G. Zapolska, Publicystyka, cz. 1, s. IX–LXXI. Autorka 
szczegółowo opisuje nie tylko przemiany publicystyki francuskiej tego okresu, ale rów-
nież wpływ, jaki wywierał na Zapolską kształtujący się wówczas naturalizm – literacki 
(Émile Zola) i teatralny (André Antoine oraz prowadzony przez niego Théâtre Libre), 
a także impresjonizm i symbolizm. 
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rych nie ma miejsca na rozwinięcie tematu. Stopniowo autorka indywi-
dualizuje je i subiektywizuje. Z biegiem czasu pojawiają się wypowiedzi 
dotyczące zagadnień z jednego tylko zakresu tematycznego, w których 
obok suchego relacjonowania (funkcja informacyjna) obecne są także for-
my wywiadu z rozmówcą, reportaże, w miarę szczegółowe recenzje dzieł 
muzycznych, plastycznych, teatralnych, czy wreszcie samodzielne próby 
oceny twórczości literackiej innych (funkcja estetyczna). Sprawozdania 
i korespondencje nabierają cech opisu artystycznego, wyróżniając się w ten 
sposób na tle polskiej krytyki tego czasu, co Korzeniewska podsumowuje 
następująco:

W Paryżu Zapolska przyswoiła sobie jeszcze jedną rzadką w Polsce umiejętność: oto 
na wzór świetnych dziennikarzy […] zdobyła trudny kunszt artystycznego kształtowania 
swoich artykułów. […] Zapolska pisała z pasją, czasem nie miała racji, kiedy indziej gniew 
doprowadzał ją do przesady, ale w ten sposób w jej artykułach życie ówczesnej Francji 
znalazło prawdziwsze odbicie. Wyraziła bowiem, nie jak obserwator, lecz jak uczestnik, 
nastroje pewnych środowisk artystycznych i wypowiedziała opinie panujące na ulicach 
Paryża36�

„Paryski uniwersytet” przynosi w związku z tym wymierne korzy-
ści, a w dorobku publicystycznym Gabrieli Zapolskiej pojawia się coś, 
co w kontekście kulturowej teorii literatury i zwrotu topograficznego 
można nazwać „geo-publicystyką”, rozumianą jako specyficzny typ 
wypowiedzi, której cechami dominującymi stają się kategorie z zakresu 
geopoetyki, w tym – przede wszystkim – typ narratora-podmiotu noma-
dycznego oraz motyw wędrówki rozpatrywany w sensie topograficznym 
(miasto konceptualne wraz ze swoimi przestrzeniami) oraz symbolicz-
nym (miasto doświadczane przez podmiot). W paryskich koresponden-
cjach Zapolskiej pojawiają się także elementy poetyki percepcyjnej, zwią-
zanej ściśle z topografią konceptualną (doświadczanie miasta, zwłaszcza 
miasta jako nowoczesnego organizmu) oraz elementy parabolizacji 
przestrzeni miejskiej (jej figuralizacja na tle wewnętrznych doświadczeń 
i przeżyć pisarki).

36 Tamże, s. IX–X.





Hanna Ratuszna 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

„Pejzaż wspomnień” – zaułki i ulice Krakowa 
w poezji Maryli Czerkawskiej

Wnętrze ulicy

Walter Benjamin w Ulicy jednokierunkowej1 zwrócił uwagę na fenomen 
miejsca. Ulica staje się dla niego metaforą istnienia i poznania. Jej nastrój, 
zgiełk, ruch, koloryt kształtują styl myślenia, inicjują procesy poznania. Ruch 
myśli jest jednak tylko pozornie „jednokierunkowy” – podmiot poznający 
rzeczywistość znajduje się w środku zdarzeń, gromadzi wspomnienia, nie-
znacznie wychyla się w przyszłość. Świat staje się dla niego przestrzenią 
tworzoną i stwarzającą. Jedną z ważniejszych figur opisujących przestrzeń 
jest wielościan, choć może – ze względu na melancholijną wymowę zbio-
ru – właściwsze byłoby określenie – „rombościan” (por. sztych Albrechta 
Dürera Melancholia I z 1415 roku). Figuratywność przestrzeni – obecność ką-
tów i przewężeń, wielość współwystępujących płaszczyzn – odzwierciedla 
bogactwo i wielopoziomowość refleksji. Opisy Benjamina zawierające wy-
obrażenia miejskich pejzaży to „pasaże”, które zarówno w architekturze, jak 
w muzyce łączą poszczególne „fragmenty”, wydobywają bogactwo znaczeń, 
tonalną głębię. Niekiedy jednak, jak na obrazach de Chirico, „teatralizują” 
przestrzeń (wydarzenia zmieniają się wówczas w przedstawienia). 

W literaturze modernizmu ulice miast tracą najczęściej znaczenie 
„miejsc”, wyznaczają przestrzeń wydziedziczenia, „brudu” (Próchno Wa-
cława Berenta), obcości czy zbrodni (Krzyk Stanisława Przybyszewskiego). 
Zwłaszcza zaułki tworzą obszar, który skrywa nowego bohatera literac-
kiego – proletariat (o ulicach proletariackiego tłumu traktuje m.in. Wiosna 
Juliana Tuwima). 

Miasta można zwiedzać, odkrywać. Podróże artystyczne, naukowe, 
turystyczne kształtują wyobraźnię bohaterów literackich. Eksplorowanie 

1 W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa, tłum. A. Kopacki, Warszawa 1997.
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obcych miejsc, ulic, zaułków inicjuje szereg aktów poznawczych, pozwala 
także… poznać samego siebie. Zgodnie z założeniami filozoficznymi mo-
dernizmu, bohater – „człowiek momentu, chwili” (termin Mariana Stali2), 
przegląda się w świecie (a zatem także w labiryncie ulic i zaułków) niczym 
w lustrze. Okazuje się wówczas, że topografia miasta staje się niespodzie-
wanie odzwierciedleniem sfery duchowej, jaźni. Wędrówka przebiega 
w kierunku wertykalnym (por. Biesy Marii Komornickiej).

U schyłku XIX wieku miasto przegrywa konkurencję z naturą, jest 
„sztucznym, cywilizacyjnym tworem”, w którym człowiek traci swą nie-
powtarzalność, trwoni duchowe bogactwo. W powieściach artystów eu-
ropejskich, np. Thomasa Manna, i polskich, np. Wacława Berenta, ulice 
stanowią paralelę dla dusznych przestrzeni kawiarni i tyngli, w których 
rozgrywają się ludzkie tragedie. Obraz miasta „murszeje” (por. Śmierć 
w Wenecji Manna), rozkłada się, próchnieje, podobnie jak ludzka dusza, 
pierwotnie – po platońsku – górna, dziś jednak upadła. Upadek, degenera-
cja ludzkich dusz staje się tematem najsłynniejszej miejskiej epopei – Ziemi 
obiecanej Władysława Reymonta. Łódź porównana do żywego organizmu 
– obumiera. Procesy gnilne obejmują wszystkie sfery życia społecznego 
– „współczesne” miasto tworzy labirynt ulic i ludzi. Bohaterowie powieści 
poddają się miejskiemu rytmowi spazmatycznych zmian: świetności i re-
cesji, radości i smutku, życia i umierania. Miejski pejzaż mrocznieje, w ten 
sposób dokonuje się pełen bólu i upokorzeń proces reifikacji.

* * *
Maryla Czerkawska jest poetką związaną z regionem bieszczadzkim. 

Urodziła się w 1881 roku w Bezmiechowej, w okolicach Leska, tam też 
spędziła dzieciństwo. Jej twórczość liryczna obejmuje zaledwie kilka to-
mów (m.in. Poezje – 1908, Poezje z 1914–1915 roku – 1915, Zielony cień – 1928, 
Sieci na wietrze – 1931, Ludzie i liście – 1935, Malowanką na szkle – 1939), 
a w każdym z nich dominuje motyw dziewiczej natury bliskiej człowieko-
wi. Niemniej miasto nie jest obce poetce. W 1905 roku Czerkawska wyjeż-
dża na studia do Krakowa (edukacja trwa zaledwie kilka miesięcy – dwa 
semestry). Spotyka tam artystyczną bohemę, nie nawiązuje jednak trwa-
łych przyjaźni i nie wpisuje się swoją twórczością w historię miasta arty-
stów. Wielkim orędownikiem wczesnych wystąpień poetki jest Wilhelm 
Feldman, który dostrzega w jej wierszach „świeżość” i „liryzm”3. Czer-
kawska pozostaje wierna swojemu wyobrażeniu natury, zawsze bliskiej, 
odpowiadającej odczuciom człowieka. Wiersze, pisane aż do późnej sta-

2 M. Stala, „Człowiek z właściwościami” – w kręgu antropologicznej problematyki Młodej Polski, 
[w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995, s. 134.

3 W. Feldman, Współczesna literatura polska, Kraków 1930, s. 400.
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rości (poetka umiera w roku 1973), pozostaną przesycone modernistyczną 
nastrojowością, ujawnią szereg niezwykłych związków człowieka z naturą.

Pejzaż Krakowa, poznany w krótkim okresie studiów, powróci w wier-
szach poetki w innym czasie, wojennej pożogi. Czerkawska znajdzie w mie-
ście schronienie, podejmie pracę w antykwariacie, odnajdzie przyjaźń.

Magię ówczesnego Krakowa, miasta–teatru, można dostrzec w wy-
powiedziach różnych artystów. Tadeusz Boy-Żeleński wspomina niezwy-
kłą aurę towarzyszącą codziennym wydarzeniom, aktorskie gesty i pozy 
mieszkańców:

Nic w tym mieście nie było takie, jak gdzie indziej. […] wszelkie uroczystości odgry-
wały w życiu Krakowa nieproporcjonalnie dużą rolę. Rozwijał się zmysł dekoracyjny. […] 
Przebierano się przy lada sposobności. Jeszcze w dzieciństwie pamiętam paru ludzi, któ-
rzy chodzili stale w kontuszu, przy szabli; inni w czamarach. Mieszczanie kładli insygnia 
cechów lub króla kurkowego, profesorowie togi, sokoli swoje dolmany i pętelki, ludowcy 
sukmany […]…4

Miasto–teatr przyciągało widzów, którzy stawali się równocześnie 
aktorami. Jak pisał Benjamin w Aniele historii: „Miasto rośnie w krajobra-
zach panoram”5. W wierszach Czerkawskiej są to „panoramy wspomnień”. 
Wędrówka po śladach (istnienie zawsze pozostawia ślad) prowadzi ku 
miejscom utraconym.

Kraków z początku nowego stulecia nie był metropolią. Jak pisał Boy-
-Żeleński: „dusił się w obrębie Plant”, był „maleńką mieściną, z której nie 
wiodła droga nigdzie, gdzie życie było dość spętane, aby przywieźć do roz-
paczy, a nie dość, aby zagęścić pasję buntu…”6. Podobny obraz miasta 
dostrzegła Irena Solska, która zanotowała w swoim pamiętniku zdanie: 
„Kraków, biedny Kraków był ciągle taką przechodnią Bramą Floriańską”7� 
Sławna brama byłaby więc miejscem, które łączy dwa światy: świat kulis 
i niezwykły, barwny świat sceny. Każde jednak wyobrażenie wydobywają-
ce aspekt teatralizacji przestrzeni Krakowa ujawnia wszechwładzę tłumu, 
pochód pokoleń, rytm nieustających zmian, zgiełk.

Przyjmując za modernistami wyrazistą w tej epoce opozycję miasto 
– natura, można stwierdzić, że Czerkawska jest „poetką natury”. Miejska 
przestrzeń pojawiająca się w jej twórczości tuż po wydarzeniach wojen-
nych także jest konfrontowana z pejzażami natury utrwalonymi w pamięci 
człowieka „ocalonego z pożogi”. Czerkawska kreuje obraz Krakowa jako 

4 T. Boy-Żeleński, O Wyspiańskim, Kraków 1973, s. 39.
5 W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. K. Krzemieniowa, wybór i oprac. 

H. Orłowski, Poznań 1996, s. 321.
6 T. Boy-Żeleński, Znaszli ten kraj? … i inne wspomnienia, Kraków 1962, s. 204.
7 I. Solska, Pamiętnik, Warszawa 1978, s. 112.
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miasta–kolebki, które – podobnie jak kiedyś Bezmiechowa – stało się dla 
niej miejscem rodzinnym, „gniazdem”. Wędrówka po ulicach i zaułkach 
ma charakter podróży w mroki czasu, wyznaczanej rytmem oddaleń i po-
wrotów do miejsc utraconych. Jest w tej opowieści podobieństwo do lirycz-
nych refleksji Karola Estreichera zawartych w Nie od razu Kraków zbudowa-
no, w których przestrzeń miasta tworzy odrębny habitus:

Teraz dopiero usłyszałem, że grają dzwony wszystkich kościołów krakowskich. Bił 
Pół-Zygmunt na wieży Mariackiej, kołatał Jacek u Dominikanów, Florian na Kleparzu, Boże 
Ciołki na Kazimierzu, dzwony jezuickie na Wesołej i parafialny w Podgórzu8�

Poetka pozostaje wierna tradycji obrazowania, w której dominują na-
strojowość i sugestywność. Las z pierwszych tomów poetyckich wyrasta 
więc w gotyckie wieże kościołów i dzwonnic, konary drzew kształtują łu-
kowate sklepienie katedry. Ulice Krakowa stanowią miejsca pamięci po-
zwalające zachować tożsamość. 

Prezentowany szkic został w całości poświęcony analizie utworów po-
etki, która w licznych wspomnieniach powraca do czasu młodości. Kraków 
zapamiętany z okresu studiów, modernistyczny, pojawia się w obrazach, 
ruinach zniszczonych wojną ulic. Jak w Ulicy jednokierunkowej Benjamina 
– ulica to metafora codzienności, bogactwa myśli, które inicjują wędrówkę 
po tematach. Konstrukcja podmiotu w wierszach Czerkawskiej przywodzi 
na myśl postać flâneura, w której Benjamin, analizując fenomen paryskich 
pasaży, dostrzegał zapowiedź nowoczesnego odbiorcy sztuki, inteligen-
ta prowadzącego swoistą grę ze światem. Poetka konstruuje nieco inną 
perspektywę, jej flâneur żyje pełnią istnienia jedynie we wspomnieniach, 
w mentalnych powrotach (wiersze powstałe w okresie wojny i tuż po jej 
zakończeniu obejmują rozległą perspektywę czasową). Współczesność na-
znaczona doświadczeniem wojny okalecza go, rani duszę, niszczy wysub-
telnione wyobrażenia o człowieku jako twórcy i prawodawcy. Flâneur traci 
zatem duchowe dostojeństwo, codzienność ruin skłania go do melancho-
lijnej zadumy. Ruch, przygodność ustępują miejsca statycznym obrazom, 
zatrzymanym kadrom. 

Poetka ceni wartość odnalezionych miejsc. Ulice i zaułki są w jej utwo-
rach nazwane, rozpoznane. W topografię miasta wpisuje się zatem historia 
„jednostkowego” życia, pierwszych doświadczeń, wzlotów i tragicznych 
wojennych przeżyć. Podobnie jak Benjamin, Czerkawska postrzega świat 
ulic i zaułków w perspektywie mentalnej. W ten sposób ukazane zostaje 
bogactwo przeżyć, duchowe dziedzictwo wywiedzione z nieistniejącego 
już, rodzinnego domu w Bieszczadach.

8 K. Estreicher, Nie od razu Kraków zbudowano, Warszawa 1956, s. 217.
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„Różaniec kościołów…”9

Kraków, miasto–kolebka polskiego modernizmu, w wierszach Czer-
kawskiej zyskuje nieco inne znaczenie, choć wciąż pozostaje miejscem bli-
skim sercu (Wędrówka po chleb). Piękne uliczki (Ulica Sienna) czy kościoły 
(Kościół św. Wojciecha) stają się pozornie „niemymi bohaterami” opowieści 
o świetności przeglądającej się w zwierciadle wieków. Życie, które tętni 
na rogach ulic, bogactwo kolorów wystawianych w dni targowe straganów 
(Wędrówka po chleb) tylko nieznacznie przypominają o trudach wojny. Sam 
moment kapitulacji poetka przedstawiła w wierszu Kraków pewnego dnia 
jako chwilę pełną nagłej ciszy:

Jeszcze z omrocznego zaułka
wypada strzał,
zielony mundur go goni.
Jak wrzody rosną bunkry na załamach ulic.
Za przesuwaną pięścią samochodów
w zanadrza domów wdziera się pustka.

Zasłuchane w wiosenne grzmoty dział
stanęło
z palcem na ustach10�

Jest to wyjątkowy „kadr” w poezji Czerkawskiej, refleksja o woj-
nie przestaje być w nim intymna, jednostkowa. Poetka prezentuje obraz 
działań – przestrzeń nasycona wojennymi rekwizytami wybucha niczym 
pocisk, rozpada się. Nagle jednak przychodzi uspokojenie. Wojna to nie 
tylko śmierć walczących żołnierzy (taki obraz prezentowała Czerkawska 
w wierszach poświęconych legionom11) czy przypadkowych cywili (por. 
Grobowiec królowej Jadwigi), lecz także „forma przestrzeni” (przemawia 
dźwiękami wystrzałów, huczy i… milknie).

W wierszu Grobowiec królowej Jadwigi poetka sięga po motyw skamie-
niałej z żalu Niobe. Spoczywająca na Wawelu królowa staje się orędownicz-
ką wszystkich matek cierpiących po stracie dzieci, a równocześnie patronką 
odzyskanej ojczyzny. Patriotyczny w swej wymowie wiersz powstaje z hi-
storycznych i zarazem artystycznych inspiracji płynących z refleksji nad 
fenomenem wawelskiej krypty. Poetka łączy w nim dwa miejsca: Kraków 

9 M. Czerkawska, Kraków pewnego dnia, [w:] taż, Jałowcowe żniwa. Wiersze wybrane, wstęp 
i wybór J. Kwiatkowski, Warszawa 1972, s. 233. Wszystkie cytowane w artykule wiersze 
Maryli Czerkawskiej pochodzą z tego tomu. 

10 Tamże.
11 M. Czerkawska, Poezje z 1914–1915 roku, Kraków 1915.



Hanna Ratuszna 314

i Warszawę. I jak w utworze Pod Wawelem historyczne wzgórze zostaje 
nazwane domem („Nam dosyć, że nietknięty stoi dom nasz – Wawel, / 
rodzinny dom, przyjacielu”12), tak Warszawa zmieniona w ruiny staje się 
miejscem, po którym mogłaby spacerować królowa Jadwiga („…mógłbyś 
ją spotkać w ruinach Warszawy, / […] gdzie polskim matkom w bólu ska-
mieniałym/ powracałaby łzy”13). Miasta połączyło wspólne doświadczenie 
wojny, bolesna rzeczywistość ruin.

W wierszu Pod Wawelem, który przyjmuje formę lirycznego monologu, 
poetka podejmuje motyw znany z Pierwszej przechadzki Leopolda Staffa 
(„Będziemy stąpać po swych własnych schodach”). W sąsiedztwie wa-
welskiego wzgórza podmiot liryczny wiersza wypowiada się w imieniu 
zbiorowości, formułuje pytanie o sens trudnych doświadczeń:

Czy potrafimy podnieść ostrożnie a żywo
w bezmiernej nędzy ludzkiej okruch dobra niemy,
my, co znamy smak cierpki słowa: sprawiedliwość
i co wiemy tak pewnie już, że nic nie wiemy?14

Waga tych pytań w obliczu doświadczeń i upływającego czasu („Po-
czerniał wspomnień kalejdoskop”15) jest ogromna. Poetka zna cenę wspo-
mnień, zdaje sobie sprawę z istoty konfrontacji zdarzeń (przeszłość – teraź-
niejszość). Postawione w wierszu pytania nie zyskują odpowiedzi. Zostaje 
jednak zaznaczone nieubłagane prawo przemijania:

Pogoda. Liść opada na zwiędłą murawę,
prawa przyrody soki przyszłości rozdzielą – –
Nam dosyć, że nietknięty stoi dom nasz – Wawel,
rodzinny dom przyjacielu16

Zakończenie wiersza, tak bardzo staffowskie, ujawnia harmonię ducha 
podmiotu lirycznego, który jednoczy się w doświadczeniu codzienności 
z innymi, równocześnie jednak próbuje – wzorem stoików – wyciągnąć 
naukę moralną ze zdarzeń, przyjmuje życie, jakim ono jest (odnajduje 
na nowo miejsce dla siebie). Labirynt ulic tworzy mapę duchową, zaułki 
stają się zakątkami myśli. Wędrówka inicjuje zatem proces samopoznania. 

Czerkawska szuka w swojej lirycznej wypowiedzi ocalenia, jej odpo-
wiedź – to stoicka „miara wartości życia”. Ludzka ułomność, tęsknoty, 

12 Taż, Pod Wawelem, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 234. 
13 Taż, Grobowiec królowej Jadwigi, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 235. 
14 Taż, Pod Wawelem, s. 234.
15 Tamże.
16 Tamże.
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przeżyte cierpienia i bolesne poczucie krzywdy oraz pragnienie sprawie-
dliwości splatają się w wierszu Pod Wawelem w jedno sokratejskie: „…wie-
my tak pewnie już, że nic nie wiemy”17� 

Wawel ze wzgórzem staje się symbolicznym miejscem, wyobrażeniem 
domu rodzinnego, śladem istnienia pokoleń. Poczucie wspólnoty jest w ob-
liczu przebytych doświadczeń podstawowe. Podobna refleksja towarzyszy 
obrazom peregrynacji podmiotu lirycznego ulicami Krakowa w wierszu 
Wędrówka po chleb. Fizyczny głód i zmęczenie przezwycięża w utworze nie-
zwykła radość płynąca z faktu samego istnienia. Targowa rzeczywistość, 
kolory i zapachy warzyw, porównywane do wielkich symfonii, malarskich 
dzieł sztuki, stają się impulsem twórczym dla zmęczonej wyobraźni:

…wylotem ulicy Świętego Tomasza
słońce zrzuca z kasztana kulę pomarańczy.
Przez szafirowe cienie spada prosto w ręce,
nad głowami przechodniów rozjarzoną smugą.
Podnoszę ją ku ustom. Wonieje Libanem,
polskim majem, oazą, okrętem, papugą18�

Wyobraźnia, „siostra Pamięci” , niesie ocalenie w zniszczonym przez 
czas świecie. Niezwykle barwne obrazy stanowią w nim przeciwwagę dla 
szarej, poranionej rzeczywistości. Poetka odnajduje w swobodnej grze wy-
obraźni radość. Przedstawiona w wierszu wędrówka przez miasto oka-
zuje się w istocie wyprawą w głąb siebie, próbą poznania (rozpoznania 
w świecie).

Zarówno Liban, polski maj (wspomnienie majówek, świątecznej pory 
i bujnej natury, majowych wydarzeń upamiętnionych w tradycji histo-
rycznej), okręty czy papugi – cała egzotyka, jaką niesie ze sobą kula po-
marańczy, symbolizują bogactwo wyobraźni rodzącej zdarzenia. Mocą 
imaginacji powraca Czerkawska do miejsc i czasów utraconych. Kra-
ków z dumnym Wawelem symbolizującym serce miasta, plątaniną ulic, 
z których każda odsłania nową rzeczywistość (jak słynna ulica Krokodyli 
z opowiadania Schulza), przywołuje wspomnienia rodzinnych miejsc, 
bujnej natury, swobody, radości. Podmiot liryczny pewnym krokiem 
przemierza miasto, tak jak ogród czy las ukazane w pierwszym tomie 
Czerkawskiej – Poezje (1908). Kraków staje się miastem–ogrodem, lasem, 
o którym poetka pisała:

pochyłością Plant
ostrożnie schodzą pnie

17 Tamże.
18 M. Czerkawska, Wędrówka po chleb, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 237–238.
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Jak staruszki
lub kobiety ciężarne19

W wierszu Zaułek Czerkawska powraca do czasów historycznych Kra-
kowa, gdy:

Przejściem wąskim 
zdąża mieszczka20 �

Szczególne znaczenie nadaje miejscom perspektywa oglądu. Spojrze-
nie podmiotu lirycznego nie jest pozbawione ciepła, niekiedy nawet dys-
kretnego humoru:

Mignęło czako 
w pobliżu musi być gospoda21� 

Zaułek jest wówczas miejscem–świadectwem, w którym czas „zapętla 
się” (płynie inaczej). A gdy „milczą żywe kamienie”22, milknie także głos 
poetki.

Miasto odsłania liczne krajobrazy. Jednym z nich jest panorama wzgó-
rza wawelskiego i okolic (por. Wędrówka po chleb, Pod Wawelem, Kraków 
pewnego dnia), inną – wyobrażeniowa projekcja miasta ocalonego we wspo-
mnieniu, przetworzonego w wyobraźni (por. Przemiana, Zaułek). Poetka 
przywołuje w wierszach historyczne postaci (Grobowiec królowej Jadwigi), 
analizuje nazwy ulic (np. Ulica Sienna). Dawność, tradycja, świetność mia-
sta stanowią dla niej niezwykłą wartość. Kraków to miasto „żywych ka-
mieni” – pamiątek, wspomnień. W ich mozaikę wpisuje się życie podmiotu 
lirycznego, który identyfikuje się z miastem, rozumie jego rytm, pamięta 
o trudnej wojennej historii.

Zamierzchłe dzieje 

Splot refleksji autobiograficznej z losami miasta staje się podstawą 
lirycznych obrazów trwałości i przemijania. W grudniu 1945 roku Czer-
kawska pisze wiersz Siwa młodość. Utwór ten, podobnie jak Dusza Ma-
ryli Wolskiej z tomu Dzbanek malin, zawiera interesującą refleksję o tym, 
że starość rzadko niszczy ludzkiego ducha. Jej nieubłaganym procesom 

19 Taż, Na Gródku, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 15. 
20 Taż, Zaułek, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 240. 
21 Tamże.
22 M. Czerkawska, Na Gródku, s. 236.
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podlega jedynie ciało, duch zaś pozostaje taki, jakim „ukształtował go” 
świat. Czerkawska, mimo obecnych w wierszu odwołań do rzeczywistości, 
topografii miasta, pozostaje „poetką duszy”. To modernistyczne określenie 
(pisano w ten sposób o twórczości Bronisławy Ostrowskiej) dość trafnie 
charakteryzuje jej liryczną postawę. Artystka sięga bowiem po własne do-
świadczenia, ukazuje proces budzenia nowej świadomości, duchowego 
rozrachunku z czasem minionym. Fantastyka23 niektórych jej utworów nie 
ma charakteru symbolicznego czy baśniowego. Czerkawska sięga jedynie 
po kostium dawności, odrealnia rzeczywistość, przywołując obrazy z prze-
szłości, (re)konstruuje je jednym spojrzeniem. Sekwencje zdarzeń mode-
lują wówczas wyobrażenia. Scalenie pokawałkowanego świata jest jednak 
możliwe w jednostkowym doświadczeniu, duchowej harmonii, której nie 
zniszczył upływający czas.

Siwa młodość to wiersz autotematyczny. Młodość ujawnia się w posta-
wie wobec świata, w umiejętnym dokonywaniu wyborów, w radości życia, 
twórczości. Podmiot liryczny podkreśla:

…słyszę echa i wsuwam się w łagodną ciszę
rzeczy drobniutkich, spraw prawie dziecięcych24�

Podmiot liryczny to wędrowiec, który przemierza ulice Krakowa 
(„w mgiełce zaułka na Pijarskiej”, „wychodząc Floriańską Bramą”, „Wa-
wel jak mowa ojców”, „Biblioteka Jagiellońska”), doznaje wśród nich wielu 
„olśnień”, z ulicznego gwaru lub przejmującej ciszy czerpie natchnienie. 
Istotne w wytyczonej mapie Krakowa (należy przypomnieć, że jest to także 
„mapa mentalna”) okazują się miejsca związane z tradycją tego miasta, 
z historią Polski.

Wawel powraca w poezji Czerkawskiej wielokrotnie. Jest to miejsce 
szczególne, nazwane „domem rodzinnym” (Pod Wawelem) lub „mową oj-
ców” (Siwa młodość). Zwłaszcza to drugie określenie wydaje się interesu-
jące, niezwykłe. Historia „zamienia się” bowiem w słowa, staje się barw-
ną opowieścią. „Mowa ojców” jest cennym darem tradycji, której nic nie 
jest w stanie zniszczyć. Echa zdarzeń powracają, stają się ważnym ele-
mentem refleksji o duchowości narodu. W wierszach poetki ta myśl jest 
wciąż obecna. W utworze Na Skałce liryczna wędrówka ustanawia dwie 
perspektywy. Podmiot, wędrując uliczkami Krakowa („Gwar Kazimierza 
ścichł - / Podchodzę pod okno celi -”25), pokonuje także przestrzeń wieków: 

23 O młodopolskim pojęciu fantastyki piszę w artykule pt. „Babunia” Antoniego Langego, czyli 
tajemnica starości w fantastyce młodopolskiej, [w:] Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, 
red. A. Stoff i D. Brzostek, Toruń 2005, s. 176.

24 M. Czerkawska, Siwa młodość, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 245. 
25 Taż, Na Skałce, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 250. 
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„Do wiślanego brodu pójdę – przez wieki / poprowadzi mnie Długosz…”26� 
Wędrówka w czasie i przestrzeni pozwala odtworzyć historyczny pejzaż 
starego królewskiego miasta, które okazało się dla poetki miastem rodzin-
nym „z potrzeby serca”.

Miasto przemawia do swoich mieszkańców wieloma głosami. Poetka 
zamienia jednak gwar współczesnej aglomeracji w „głos wieków”. Wiersz 
kończy niezwykły obraz przedstawiający trud średniowiecznego mnicha 
pochylającego się nad Psałterzem królowej Jadwigi. Fantastyczna wizja 
stanowi dopełnienie wędrówki na Skałkę – miejsca niezwykłego, zapisa-
nego w historii narodu. Jest w niej echo dawnej świetności Polski, duma 
z przynależności do narodu, który wydał świętych i bohaterów, jest też 
fascynacja wielkimi postaciami, znana już z wczesnej twórczości poetki.

Na Skałce to także utwór uwzględniający autorską koncepcję czasu, 
Czerkawska pisze:

Zamierzchłe dzieje krążą kołami
ledwie dostrzegam śmigi
coraz szybsze wyrównują tarcze…27 

Nieuchronność wyzwala lęki. U podstaw tej refleksji o dziejach, które 
powrócą, nie skrywa się nietzscheańska idea „wiecznego powrotu”. „Krą-
żące kołami dzieje” to odległa przeszłość, która nie powtórzy się niezmie-
niona (jak u Nietzschego), lecz powróci echem zwycięstw, nastrojem trium-
fu, wiary w dawną moc, będzie zatem źródłem siły dla nowych pokoleń. 
Postać średniowiecznego iluminatora może stanowić interesującą analogię 
do pracy współczesnego poety (choć jest to oczywiście dyskusyjne). „Ilu-
minacja dziejów” i „bogacenie słów” stanowią kuszącą, choć chyba nie 
do końca bliską poetce perspektywę działania.

W utworze Ptaki powraca refleksja autotematyczna. Twórczość jest tu, 
jak w wierszu Siwa młodość, wędrówką, jest zbieraniem, czy – wyłapywa-
niem słów. Słowa niczym ptaki zlatują w jedno miejsce – zapoznaną prze-
strzeń, tworząc obraz. Specyfika tego obrazu każe znów kierować myśli 
ku umiłowanym obszarom. Wizja zachwyca prostotą zdarzeń („Ze wzgórz 
schodziły zadumane krowy / mając zmierzch w oczach, jeszcze ciepłych 
słońcem”28). Landszaft przemawia literacko bogatą kolorystyką (soczysto-
ścią zieleni „stonowanej zmierzchem”, światłem zachodu odbitym w źreni-
cach utrudzonych dniem zwierząt), gamą dźwięków. Wyczuciem przestrze-
ni i głębią nastroju fragment tego wiersza przypomina liryki Czechowicza 

26 Tamże.
27 Tamże.
28 M. Czerkawska, Ptaki, [w:] taż, Jałowcowe żniwa, s. 246. 
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(np. to na skrzypcach). Poetka tworzy nasycony metafizyczną tęsknotą pej-
zaż, który stopniowo staje się niemalże transparentny. Prostota słów kryje 
bogactwo nastroju, głębię odczuć i pragnień stanowiących o artystycznym 
geście. Jego znaczenie odkrywa zakończenie wiersza, w którym niezwy-
kły, „utkany ze słów” obraz niszczą gwałtowny dźwięk telefonu i powrót 
do krakowskiej rzeczywistości złożonej z labiryntu ulic.

Sam akt twórczy, „wabienie słów” – jak pisze poetka, stanowi gest 
odrealnienia rzeczywistości. Poezja nie jest więc „mową codzienną”, lecz 
odsłania nową, ukrytą na co dzień przestrzeń. To podwójne widzenie świa-
ta – utkanego z wywabionych niczym „ptaki” słów oraz pełnego gwaru, 
dynamicznego świata ostrych dźwięków płoszących słowa („Sfrunęły spod 
pióra spłoszone. / Zapadły nisko w ściemniały gąszcz mowy / śmiertelnym 
obłędem strachu”29) pozwala dostrzec czytelne wzorce tej poezji. Czer-
kawska, podobnie jak Staff, sięga do tradycji symbolistycznej. Zdarzenie 
liryczne pojawia się w tej twórczości niezwykle rzadko, przeważa w niej 
opis, projekcja wyobraźni, niekiedy asocjacjonizm i przede wszystkim na-
strojowość. Poetka nie dba w przesadny sposób o gradację tonów, w jej 
wierszach nastrój bywa także jednostajny. Istniejący jednak w prezento-
wanych obrazach dualizm pozwala dokonać rozróżnienia na świat rzeczy-
wisty (realny) i poetycki. Poezja staje się zatem, podobnie jak u Bolesława 
Leśmiana, magią chwili.

Czerkawska ulega różnym literackim wpływom. Niektóre jej wiersze 
zyskują awangardowy rys. Jako „twórca słowa” pojawia się w tej poezji 
na przykład Julian Przyboś – w wierszu Siwa młodość poetka zwraca uwagę 
na występujące w utworze autora Z Tatr określenie:

Sfruwam z gniazda na trzecim uwitego piętrze,
w mgiełce zaułka na Pijarskiej lubię stanąć,
na wieżę, którą Przyboś raz storczykiem nazwał,
patrzę…30�

Liryczna aluzja nie jest odosobniona, Czerkawska korzysta bowiem 
z niektórych postulatów awangardy („najmniej uczuć”, „metafora codzien-
ności”). Znajduje jednak dla poezji swój własny wyraz, który odsłania 
harmonię słów, bogactwo gestów. Podmiot liryczny ukrywa się niekiedy 
za opisywanym światem, czucie, głębię duchowości, odsłaniają wówczas 
obrazy natury (por. Ludzie i liście).

W powojennych utworach pojawia się obecna już we wcześniejszych 
tomach perspektywa opowieści, narracyjność. Czerkawska rozluźnia w ten 

29  Tamże.
30  M. Czerkawska, Siwa młodość, s. 245.
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sposób formułę wiersza, korzysta także z dialogu. W lirykach powracają 
motywy przemijania i refleksje autotematyczne, ściśle związane z poetycką 
topografią miejsc, ulic i zaułków.

Zakończenie

Czerkawska próbuje uchwycić przemijające piękno, niezwykłe znacze-
nie miejsc. Obecność dwóch perspektyw: arkadyjskiej przeszłości i niekie-
dy trudnej teraźniejszości nosi ślady pewnego niedopełnienia, czy też bra-
ku, podmiot liryczny przeżywa bowiem upływ czasu, doświadcza tęsknoty 
za utraconym. W lirycznej refleksji pojawia się nastrój melancholijny, który 
będzie narastał w pisanych pod koniec życia, nielicznych już wierszach. 
Wynika on z nabytych doświadczeń (rozstań z ludźmi i miejscami), poczu-
cia samotności, ogólnego przemijania zdarzeń. W utworach powojennych 
zanika także przejrzysty, pełen „pogody” obraz natury.

W obecnym u schyłku XIX wieku w artystycznych dyskusjach konflik-
cie natury i kultury Czerkawska odnalazła interesujące źródło refleksji. Na-
tura w sposób spontaniczny była obecna w jej najwcześniejszych utworach 
jako temat, tło wydarzeń. W późniejszej twórczości powraca niekiedy jako 
arkadyjski mit. Okazuje się jednak, że nie wszystkie obrazy z przeszłości 
można ocalić. W wierszach poetki z Bezmiechowej brakuje dionizyjskiego 
upojenia, pulsującego rytmu narodzin i umierania, nie ma także śladów 
apollińskiej harmonii nieśmiertelnego piękna. „Zwyczajność”, którą postu-
luje artystka, nosi jednak symptomy święta, misteryjnej przemiany. Czło-
wiek w poetyckim świecie odnajduje swoje miejsce zarówno w kwitnącym 
sadzie, jak i wśród ruin, w labiryncie ulic i zaułków tworzących mentalny 
plan miasta–marzenia.
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