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Wstęp

Publikacja, którą oddajemy w ręce Czytelników, stanowi rozwinięcie 
i uzupełnienie − swoisty sequel – artykułów zebranych w tematycznym 
numerze „Zagadnień Rodzajów Literackich” (2014, z. 2) oraz w książce Li-
teratura prze-pisana. Od Hamleta do slashu (red. A. Izdebska, D. Szaj-
nert), która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkie-
go w 2015 roku. Tom Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii 
do kryminału jest pokłosiem drugiej edycji konferencji naukowej zorga-
nizowanej (pod tym samym tytułem głównym) przez Katedrę Teorii Lite-
ratury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego w maju 
2015 roku. I tym razem przedmiotem rozważań literaturoznawców, kultu-
roznawców i medioznawców z różnych polskich ośrodków badawczych mia-
ły być szczególne postaci literackiego (i nie tylko literackiego) recyklingu, 
twórczego pasożytowania na cudzych tekstach: renarracje, refabularyzacje, 
rekonwencjonalizacje, amplifikacje, kontynuacje, transpozycje tematycz-
ne – reinterpretacje apokryficzne, pastiszowe, parodyjne. Nacisk został 
położony na wyeksponowanie kulturowego i/lub egzystencjalnego sensu 
takich intencjonalnych praktyk intertekstualnych o skonkretyzowanym 
odniesieniu, artykułowanego za pośrednictwem relacji między tekstami 
i ich aktywnymi kontekstami; na sprawczą rolę rzeczywistości kulturowej, 
w której pre-teksty są prze-pisywane, czyli czytane/interpretowane/pisane 
od nowa – na to, kto, kiedy, gdzie, dlaczego i po co je prze-pisuje. Autorzy 
referatów twórczo prze-pisali naszą propozycję, w mniejszym lub większym 
stopniu uwzględniając wskazane dezyderaty. Rozwinięte wersje wybranych 
wystąpień konferencyjnych złożyły się na prezentowaną monografię.

W jej pierwszej części znalazły się trzy artykuły, w których przedmiot 
uwagi − jedyny albo ściśle stowarzyszony z omawianym utworem − stanowi 
literatura naukowa: polskie literaturoznawstwo teoretyczne, historiografia 
i teoria pisarstwa historycznego, teksty dotyczące przede wszystkim teorii 
i filozofii języka. Danuta Ulicka, rozwijając projekt filologicznie zorientowa-
nej kulturowej historii teorii, diagnozuje przyczyny nieobecności polskich 
teorii literatury w rodzimym i światowym obiegu akademickim oraz pro-
ponuje, by ich dotychczasowe przepisywanie – rozumiane jako użycie po-
legające między innymi na nieefektywnym wtłaczaniu poszczególnych ujęć 
w ramy dyscyplinowo-metodologiczne i w konsekwencji zużycie – zastąpić 



8 Wstęp 

historią napisaną na nowo. Po czym brawurowo przedstawia jeden z moż-
liwych wariantów takiej historii w postaci kanonu równoległego czy para-
relnego z tym, co funkcjonuje jako kanoniczne w globalnych archiwach te-
oretycznoliterackich. Złożyłyby się na ten kanon „nieużytki” polskiej myśli 
teoretycznej, czyli zapomniane teksty o charakterze często prekursorskim 
wobec tego, co znane i uznane.

Dwa następne artykuły dotyczą konkretnych utworów literackich. 
Ostatnia powieść Jerzego Limona (Młot na poetów albo Kroniki ścię-
tych głów) to według Elżbiety Konończuk kolejna w dorobku tego autora 
warsztatowa powieść historiograficzna, tematyzująca metody organizacji 
i eksponowania wiedzy o przeszłości za pośrednictwem historiograficznych 
metafor – rozmaitych figur „przepisywania” heterogenicznych źródeł hi-
storycznych − oraz (jako „interaktywna historia powieściowa”) angażująca 
czytelnika do tworzenia na ich podstawie własnych narracji. W artykule 
domykającym tę część książki Maria Tarnogórska przypomina o roli, jaką 
słynna dylogia Lewisa Carrolla odegrała i nadal odgrywa w pismach filo-
zofów (przede wszystkim, choć nie tylko, języka), logików czy matematy-
ków. Autorka podkreśla, że funkcjonowanie Alicji… w kulturze naukowej, 
w której nonsens traktuje się jako kategorię poznawczą, jest – poniekąd 
paradoksalnie − bliższe oryginałowi niż liczne literackie prze-pisania Car-
rollowskich arcydzieł, zapoznające albo całkowicie rugujące ten aspekt opo-
wieści o przygodach Alicji. 

Część drugą tomu otwiera artykuł Aleksandry Chomiuk spajający podej-
ście teoretyczne z tematyką biograficzną − wspólną dla wszystkich tekstów 
zebranych w tym miejscu. Autorka skupia się na biografiach Jana Kochanow-
skiego, czyli kolejnych prze-pisaniach opartej na wątłych źródłach historii 
życia pisarza. Prezentuje te biografie na szerokim tle współczesnej, nader 
obfitej produkcji dzieł tego gatunku. Rozpoznaje stan polskiej biografisty-
ki jako taki, w którym brak ujęć lokujących się między dwoma skrajnymi 
biegunami: próbą zrekonstruowania pełni cudzego doświadczenia z jednej 
strony i opowieściami eksponującymi plotkarsko-skandaliczny wymiar ży-
ciorysów bohaterów z drugiej. Artur Hellich z kolei przypatruje się re-kon-
wencjalizacyjnej praktyce ironicznego prze-pisywania określonych struktur 
fabularno-kompozycyjnych czy matryc genologicznych w autobiografiach 
i wypowiedziach quasi-autobiograficznych. Jako swoiste exempla takiej 
praktyki prezentuje tekst Kazimierza Brandysa − rozpatrywany w związ-
ku z wybranymi ze względu na tematykę i konstrukcję podmiotu, jawnie 
fikcjonalnymi, wcześniejszymi narracjami jego autorstwa − oraz tekst Zofii 
Mitosek, konfrontowany z teoretycznoliterackimi dokonaniami badaczki.

Następne trzy artykuły przynoszą analizy pojedynczych utworów lite-
rackich. Katarzyna Wądolny-Tatar czyta Małą Zagładę Anny Janko jako 
kolejny element odsłaniania binarracji, tworzonej w dialogu z pamięcią 
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i twórczością matki, Teresy Ferenc, oraz innymi tekstami. W kategoriach 
prze-pisywania rozpatruje próbę literackiego przepracowania i artykulacji 
jej traumatycznego, dziecięcego doświadczenia, podjętą przez córkę w ce-
lach terapeutycznych i autoterapeutycznych zarazem. Julia Dynkowska 
przygląda się Saturnowi. Czarnym obrazom z życia mężczyzn z rodziny 
Goya, apokryficznej powieści biograficznej Jacka Dehnela. Analizując roz-
maite funkcje pełnione w niej przez swoiste ekfrazy dzieł malarza, przeko-
nuje o zasadności ujmowania w kategoriach apokryfu nie tylko literackich 
biografii postaci empirycznych, ale też owych ekfraz (i innych o podobnej 
konstrukcji). Leszek Karczewski odczytuje komiks Fun Home Alison Bech-
del jako bardzo złożoną, wielopoziomową grę z konwencją autobiografii. 
Pokazuje, jak autorka dekonstruuje i konstruuje zarazem takie kategorie, 
jak podmiot; poddaje metarefleksji schematy narracyjne; przygląda się 
funkcjonowaniu mechanizmów pamięci; żongluje rozmaitymi aluzjami li-
terackimi, a wszystko to po to, by stworzyć opowieść wymykającą się pro-
stym kategoryzacjom.

Trzecia część tomu zawiera rozważania skoncentrowane wokół kwestii 
genologicznych, konwencji i strategii tekstowych. Otwierają ją artykuły sku-
pione na konkretnych odmianach gatunkowych uwikłanych w relacje prze-
-pisywania. I tak: Anna Skubaczewska-Pniewska analizuje prze-pisywanie 
popularnych gatunków – szczególnie romansu i kryminału – w powieści 
uniwersyteckiej i pokazuje, jak współgrają one w obrębie tej konwencji z in-
tertekstualnymi odwołaniami do teorii interpretacji czy metodologii badań 
literackich. Adela Kobelska charakteryzuje poznańskie „przechadzkowniki” 
jako gatunek prze-pisujący przestrzeń miasta w porządek tekstowy. Kon-
tekst dla jej analiz stanowi szersza kategoria – gatunki miejskie. W katego-
rii tej mieszczą się tak różne formy, jak limeryki czy powieść kryminalna. 
Agnieszka Karpowicz zaś interpretuje Nikiformy Edwarda Redlińskiego: 
przekonuje, iż pisarz, posługując się „formami gotowymi”, prze-pisując 
codzienność na literaturę, tyleż obnaża nieznośną konwencjonalność tej 
ostatniej, co eksponuje miałkość pewnej rzeczywistości społecznej. Takim 
formom prze-pisywania, jak parodia czy „cytaty z rzeczywistości”, przy-
gląda się Elżbieta Sidoruk, wskazując – na przykładzie twórczości Tade-
usza Różewicza − mechanizmy, dzięki którym stają się one narzędziami 
budowania strategii satyrycznej. Autorka zwraca też uwagę na rolę rekon-
tekstualizcji, istotną między innymi dla aktywizacji ironii jako składnika 
„satyrotwórczego”.

W kolejnym tekście tomu Agnieszka Izdebska analizuje dyptyk po-
wieści kryminalnych Leonie Swann, eksponując rozmaite intertekstualne 
gry prowadzone przez autorkę: z konwencją powieści kryminalnej w du-
chu Agaty Christie, strategiami odbioru, pojęciem kanonu wreszcie. Prze-
-pisanie jako element strategii twórczej w kulturze open source ukazuje 
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artykuł Moniki Górskiej-Olesińskiej poświęcony fenomenowi generatora 
poetyckiego Taroko Gorge Nicka Montforta, czyli praktyce, w obrębie któ-
rej kolektywnemu prze-pisywaniu i modyfikacji ulegają nie tylko teksty, ale 
i sam kod. W artykule domykającym tom Marta Rakoczy sytuuje kwestię 
prze-pisywania w perspektywie nieco innej niż pozostali autorzy. Rozważa 
je jako jeden z aspektów samego aktu zapisywania, w kontekście material-
ności pisma jako prze-pisania komunikatu, zwracając uwagę na utracony 
walor czynności zapisu – kaligrafię. 

Ani artykuły zebrane w tomie Literatura prze-pisana. Od Hamleta 
do slashu, ani teksty składające się na Literaturę prze-pisaną II nie wy-
czerpały poddanego pod dyskusję tematu. Dowiodły tego referaty wygło-
szone podczas tegorocznej, trzeciej edycji konferencji pod tym samym tytu-
łem. Inspiracją do nieznacznej zmiany jej formuły – przeniesienia punktu 
ciężkości z badań nad szczególnymi postaciami recyklingu literackiego na, 
z jednej strony, swoisty recykling literaturo- czy kulturoznawczy, z dru-
giej zaś na literaturę i inne teksty kultury prze-czytane/prze-pisane przez 
jej badaczki i badaczy – były przede wszystkim tezy otwierającego niniej-
szy tom artykułu Danuty Ulickiej. Jednakże z faktu, że na spotkaniu pod 
hasłem „Literatura prze-pisana III” (kwiecień 2016 roku) rozważane były 
również kwestie podejmowane w poprzednich latach, wnosimy, iż kwestie 
te są nadal aktualne i ważne dla współczesnego literaturoznawstwa, kultu-
roznawstwa i dyscyplin pokrewnych.

Redaktorki
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Danuta Ulicka
Uniwersytet Warszawski  
Instytut Literatury Polskiej

Jak być dobrym historykiem…  
(polskiej nauki o literaturze)?1

Prywatna historiozofia: sprawianie teraźniejszości 

Powtórzone w tytule w stosownej do potrzeb parafrazie pytanie 
Paula Feyerabenda2 nie wszczyna dyskusji z jego anarchizmem meto-
dologicznym, który zainicjował ponowoczesne przemiany w teorii wie-
dzy. Przeciwnie, zniekształcona powtórka sygnalizuje, że wszystkie 
antyobiektywistyczne argumenty – o przypadkowości odkrycia, per-
swazyjnym charakterze dowodzenia i niewspółmierności teorii – dziś 
już przecież „normalne” w nauce, jak by powiedział Thomas Kuhn, 
można uznać za niekontrowersyjne. Nie budzi także obiekcji podbudo-
wana konwencjonalizmem teza o niekonieczności, czyli o kontyngen-
cji zastanych utrwaleń historii. Wiemy dobrze, nie tylko od Stephena 
Greenblatta, że znany nam świat przeszłości nie jest konieczny i że nie 
chodzi przy tym „wyłącznie o przemijalność, lecz także o fakt, że ten 
świat mógłby całkiem inaczej wyglądać”3, tzn. zostać inaczej opisany. 
Przyjęliśmy już wcześniej do wiadomości wszystkie teorie narracyjności 
historii, dyskursywnego charakteru jej ujęć, ich uwikłania w dyskursy 
władzy i wielorakie mechanizmy pamięci, w naturalne i społeczne pro-
cesy zapominania i odpominania, tabuizacji i ideologicznej deforma-
cji. Co najmniej od 1974 roku „wszyscy jesteśmy konstruktywistami”4. 

1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego NCN 2014/13/B/HS2/00310 „Wiek 
teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej”.

2 A właściwie pytanie jego polskiej tłumaczki. Por. P.K. Feyerabend, Jak być dobrym 
empirystą?, przeł., wstęp K. Zamiara, Warszawa 1979. 

3 S. Greenblatt, Mobilność kulturowa: wprowadzenie, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, 
„Didaskalia” 2011, nr 106.

4 Cytuję tytuł polemiki E. Domańskiej i B. Olsena na zarzuty postawione w artykule: 
J. Kowalewski, W. Piasek, W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie 
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Znamy też wyrosłe na pożywce tych rozpoznań socjologizujące lub 
upowieściowione historie alternatywne5. W ostatnich dwóch dekadach 
historycy, powodowani zasygnalizowanymi rozpoznaniami, formułują 
śmiałe propozycje tworzenia innej, niekonwencjonalnej historii – innej 
zarówno pod względem materiału i jego problematyzacji, jak i zasię-
gu przestrzennego oraz czasowego, coraz szerszego lub coraz węższego, 
którego spektrum sięga od małej codzienności po historię już nawet nie 
ludzkości, bo wręcz życia biologicznego6. 

Tym porywającym, panoramicznym lub miniaturowym projektom 
udostępniania dziejów towarzyszy wyraźnie rosnące zainteresowanie 
studiami empirycznymi i archiwalnymi. Odradza się w nich marzenie 
o „dotknięciu” przeszłości, a przynajmniej stworzeniu jej jak najwierniej-
szego wizerunku, na jaki tylko pozwalają zachowane lub dostępne źród-
ła, wizerunku nienaiwnego, bo świadomego wszystkich narracyjno-dys-
kursywnych reguł, które rządziły pozostałymi zapisami, skutkującego 
wzmożonym krytycyzmem wobec dokumentalnych odkryć w archiwach7. 
Ta, nieoczekiwana po wszystkich historiozoficznych zwrotach i przej-
ściach, ufność w badania poszlakowe poświadcza diagnozę historyków, 

projektu „zwrotu ku rzeczom” w historiografii i archeologii, [w:] Rzeczy i ludzie. Humani-
styka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008, s. 83–
100. Podany jako terminus a quo rok 1974 uzasadnia publikacja francuskiego oryginału 
głośnego zbioru: Constructing the Past. Essays in Historical Methodology, ed. J. Le Goff, 
P. Nora, Cambridge 1985 (nazwisko tłumacza Faire de l’histoire na język angielski nie zostało 
podane). 

5 O historii alternatywnej por. T. Walas, „Niebyła” historia literatury, [w:] Nar-
racja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, 
Warszawa 2004. Por. też przyp. 38 do niniejszego artykułu. Godnym uwagi, wspartym 
na solidnych studiach materiałowych wykorzystaniem koncepcji historii alternatywnej 
jest studium: T. Lubelski, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012. 

6 Można tytułem przykładu historii małego zasięgu przywołać takie prace, jak: 
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., red. J. Maternicki, 
Rzeszów 2004; D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Historia historiografii jako stu-
dium codzienności historyków (zarys programu badawczego), [w:] Gra i konieczność. 
Zbiór rozpraw z filozofii historii i historii historiografii, red. G. Dominiak, J. Ostoja-
-Zagórski, W. Wrzosek, Bydgoszcz 2005. Koncepcję historii zasięgu wielkiego (historię 
środowiskową, historię klimatu) może reprezentować artykuł: D. Chakrabarty, Postco-
lonial Studies and the Challenge of Climate Change, „New Literary History” 2012, 
vol. 40, no. 1. O nowszych i najnowszych koncepcjach historiograficznych instruk-
tywnie informuje: E. Domańska, Wiedza o przeszłości – perspektywy na przyszłość, 
„Kwartalnik Historyczny” 2013, t. 120 (której dziękuję za zwrócenie uwagi na artykuł 
Chakrabarty’ego).

7 O obu zwrotach jako nienaiwnej nostalgii młodego pokolenia badaczy amerykań-
skich za historiografią nienarracyjną i niedyskursywną zob. E. Domańska, Wiedza o prze-
szłości – perspektywy na przyszłość, s. 233–234. Por. też D. Ulicka, Zwrot archiwalny 
(jak ja go widzę), „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2.
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że przełom wieków XX i XXI rozpoczął się pod znakiem powrotów do hi-
storii8. Dla historyka literaturoznawstwa może to oznaczać (dokonujący 
się na naszych oczach) powrót do badań spod znaku filologii, nastawionej 
– jak zawsze w jej tradycji – na analizę autorskiego tekstu językowego 
jako filtru kultury macierzystej rzutowanej w kultury docelowe i przeła-
mywanej w ich pryzmacie9. 

Sparafrazowane w tytule pytanie Feyerabenda przypomina jednak, 
że wszystkie bodaj dylematy i postulaty relacjonizmu poznawczego 
i stanowienia historii, wynajdywania tradycji, konstruowania wiedzy 
o przeszłości10, które uchodzą za odkrycia ponowoczesnych bądź nowych 
humanistów, wcześniej niż przez nich, wcześniej nawet niż przez Feyera-
benda, zostały sformułowane przez klasyków nowoczesności (Diltheya, 
Rickerta, Simmla, Cassirera, Benjamina, de Saussure’a, Jakobsona). 
Najważniejsze dla nich, poza oczywistym dążeniem do zaangażowa-
nia wiedzy historycznej w modernizacyjną przebudowę świadomości, 
a przez to świata, wyrosłym z oporu wobec czysto poznawczego poj-
mowania jej celu, było zrazu pytanie dotyczące nieuchronnej refrak-
cyjności poznania. Jak „dosięgnąć” nieobecnego, którego nie ma – py-
tał dramatycznie de Saussure11. Jak jest możliwe uzgodnienie różnych 
perspektyw poznawczych – to pytanie, po lekturze Einsteina (którego 
odkrycie ogólnej teorii względności w tym samym, 1916 roku, w któ-
rym opublikowano Kurs językoznawstwa ogólnego, było dla Jakobsona 
szczególnie mocnym potwierdzeniem zasięgu przemian myślowych), po-
dejmował Cassirer12. Diltheyowski dylemat uzasadnienia nieuchronności 

8 Powrotów do badań uprawianych nie gwoli kolekcjonowania danych. Jeden z nich, 
ze względu na cel projektujący, Ewa Domańska nazywa „historią ratowniczą”, afirmatyw-
nie przywołując między innymi po-foucaultowski projekt historii potencjalnej Arielli Azo-
luay, zakorzeniony w badaniach postkolonialnych; por. tejże, Potential History: thinking 
through Violence, „Critical Inquiry” 2013, vol. 39, no. 3. Zob. też E. Domańska, Historia 
ratownicza, „Teksty Drugie” 2014, nr 5, s. 16–17. 

9 Nie miejsce na rozwijanie koncepcji filologicznie zorientowanej historii teorii. Za-
sygnalizuję tylko, że teksty naukowe są w niej ujmowane w zgodzie z tradycją filologii: 
jako celowo kształtowane wypowiedzi sprawcze, osadzone w kontekstach innych tekstów 
kultury, zarówno w środowiskach macierzystych, jak w otoczeniach przyszłych, wyzna-
czonych przez recepcję i oddziaływanie, wiązane z biografiami autorów i odbiorców, ich 
zaangażowaniami poznawczymi i pozapoznawczymi, znajdującymi odwzorowanie w sty-
lach myślowych i pisarskich. 

10 Nawiązuję do tytułów znanych prac: Ustanawianie historii, red. A. Adamiecka-Si-
tek, D. Buchwald, D. Kosiński, Warszawa 2010; Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, 
T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.

11 F. de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego, oprac. S. Bouquet, R. Engler, 
współpr. A. Weil, przeł., wstęp i red. nauk. M. Danielewiczowa, Warszawa 2004, s. 39–40. 

12 E. Cassirer, O teorii względności Einsteina: studium z teorii poznania, przeł. P. Par-
szutowicz, przekład przejrzał i wstępem opatrzył M. Tempczyk, Kęty 2006. Szczegółowo 
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 poznawania przeszłości równocześnie z dwu nieuzgadnialnych stano-
wisk: od wewnątrz i z zewnątrz pół wieku później rozstrzygał Łotman, 
nie starając się znaleźć argumentów legalizujących tę fizycznie nie-
prawdopodobną konieczność, ale dowodząc pożytków z niej płynących: 
możliwości uzgodnienia obserwowanego aktualnie chaosu i następującej 
po nim iluzji ładu, pożytków, które pozwalają rozumieć współdziałanie 
w historii mechanizmów przypadkowości i regularności13. A tym samym 
pokazując nieoczekiwaną współmierność koncepcji radykalnego socjo-
-kontekstualizmu Foucaulta z nieprzejednanym akontekstualizmem 
Lakatosa, dla którego wszystkie zewnętrzne uwarunkowania poznania 
i poznającego to jedynie zaniedbywalne zakłócenia w procesie autono-
micznego rozwoju wiedzy14.

Te wczesnomodernistyczne rozterki wywołane nieusuwalną już wte-
dy teorią punktów widzenia i rozmaitością perspektyw poznawczych 
podmiotu, nigdy niepatrzącego „znikąd”, bezdyskusyjnie ucinał Rickert. 
„Ważna jest tylko taka historia, która jest ważna dla nas” – stwierdzał15, 
uprzedzając niejako Benjaminowską koncepcję „obrazu dialektycznego”, 
która podsuwa już nie metodę, ale cel oglądu przeszłości. Nie dość, że og-
niskowa tego oglądu jest umieszczona w teraźniejszości; rzecz przede 
wszystkim w tym, że ogląd minionego jest wobec niej sprawczy – ustana-
wia ją. To t e r a ź n i e j s z o ś ć , a nie przeszłość wynajdujemy. I tylko w nią 
jesteśmy autentycznie zaangażowani. Bliższe nam w czasie heritage stu-
dies, które wyłoniły się z memory studies, z tego rozpoznania Benjamina 
wyprowadzają program badań nad depozytami upamiętnianymi w ko-
lekcjach i zbiorach (a z punktu widzenia zainteresowań literaturoznawcy 
doprecyzować by należało: w bibliotekach, archiwach, bibliografiach, an-
tologiach, podręcznikach – wszystkich tych świadomie konstruowanych 
utrwaleniach, które Anderson nazywa spisami, mapami i muzeami16). 
„Nie ma w rzeczywistości takiej rzeczy, jak dziedzictwo” – stwierdza 
jedna z inicjatorek tych studiów, Laurajane Smith, bo scheda, którą się 
kultywuje, to nie jedynie zbiór odziedziczonych znaczeń i wartości, ale 

rozważałam te kwestie w artykule: D. Ulicka, Morskie i zamorskie podróże idei antropo-
logii, „Slavia Meridionalis” 2014, nr 14.

13 J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. i wstęp B. Żyłko, Warszawa 1999, zwłaszcza 
rozdziały Stopniowy postęp oraz Nieciągłe i ciągłe, s. 35–49.

14 Tak przeciwstawia stanowiska Michela Foucault i Imre Lakatosa J. Lalewicz. Zob. 
tegoż, Problemy rekonstrukcji historycznej w historii nauki. Przykład historii języko-
znawstwa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1974, nr 2, s. 226–245. 

15 H. Rickert, Die Grenzen der Naturwissenschaftlichen Begriffsbildung: eine logis-
che Einleitung in die historischen Wissenschaften, Tübingen 1929, s. 11. 

16 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu 
się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 160–181. 
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praca nad kształtowaniem teraźniejszości17. Praca, trzeba jednak mocno 
podkreślić, która u protoplastów literaturoznawczej nowoczesności umie-
jętnie łączyła z n a w s t w o  z w y z n a w s t w e m  w dążeniu do zachowania 
równowagi między hermeneutyką „literaturoznawstwa osobistego” i po-
zytywistycznym szacunkiem dla empirii18.

By podsumować słowami Michała Głowińskiego, wspominającego 
dzieje „Pamiętnika Literackiego”: „sto lat minęło, jak…” ustanawiamy 
przeszłość, a Henryk Markiewicz poprawia: znacznie więcej niż sto, od-
najdując podobne do ponowoczesnych poglądy u Kwintyliana, Polibiu-
sza, Lukiana, Lelewela, by o Crocem, Huizindze, Coolingwoodzie i wielu 
innych protoplastach nowoczesnej, ponowoczesnej i nowej humanistyki 
nie wspominać19. W gruncie rzeczy to oni właśnie, wespół z konwencjo-
nalistami, powinni byli doprowadzić do radykalnej socjologii wiedzy i ra-
dykalnego historycyzmu, do historii niekonwencjonalnej, a w przypadku 
naszych literaturoznawczych dyscyplin teoretycznych – do nowej filologii 
i filologicznie zorientowanej kulturowej historii teorii20. 

Powinni byli. Nie doprowadzili. Ich prace, zagubione w historii, przy-
pominane dziś przez badaczy uznawanych za konserwatystów i konser-
watorów, nie istnieją oficjalnie jako aktualny układ odniesienia. Podobnie 
jak dla badaczy literatury w Polsce i zagranicą nie istnieje jako taki układ 
polskie literaturoznawstwo teoretyczne, swoiste n i e - z d a r z e n i e , by 
określić jego sytuację celnym, choć wtórnie naśladowczym neologizmem 
Barretta Wattena21. 

17 L. Smith, The Uses of Heritage, London–New York 2006, s. 11. Por. też zbliżone 
studia: H. Jurkowska Pamięć sentymentalna: praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa 
Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Warszawa 2014; 
tejże, Krajobraz jako medium pamięci: tekst i lektura gór dawnej Sarmacji Stanisława 
Staszica, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 6.

18 Formuły „literaturoznawstwo osobiste”, wspartej na Diltheyowskiej proweniencji 
ujęcia poznania jako Erlebnis i jej późniejszych rozwinięciach (Steigera, Ricoeura), użył 
R. Nycz, między innymi w artykule: tegoż, Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie” 2010, 
nr 1–2, s. 12. 

19 M. Głowiński, Sto lat minęło, jak…, [w:] tegoż, Monolog wewnętrzny Telimeny 
i inne szkice na tematy niemitologiczne, Kraków 2007, s. 70–79; H. Markiewicz, Historia 
a literatura, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3. 

20 Kulturową historię teorii postulowałam i na wybranych przykładach realizowałam 
w książce: D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej 
teorii literatury w Europie Środkowej i Wschodniej, Kraków 2007. Jej filologicznym zo-
rientowaniu poświęciłam rozprawę Słowa i ludzie. 10 szkiców z antropologii filologicznej, 
Warszawa 2013. 

21 B. Watten, Modernizm w godzinie zero. Zniszczenie a kwestia uniwersaliów, przeł. 
Ł. Mojsak, [w:] Konstelacje. Sztuka i doświadczenie nowoczesności. Materiały z między-
narodowej konferencji towarzyszącej wystawie „Korespondencje. Sztuka nowoczesna 
i uniwersalizm”, red. D. Muzyczuk, P. Polit, Łódź 2014. 
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Widmontologia 

Nihil est in intellectu, quod non fuerit in historia, et omne, 
quod fuit in historia, deberet esse in intellectu22. 

Szpet, najwybitniejszy fenomenolog i semazjolog rosyjski, choć był 
doskonale obznajomiony z wszystkimi odmianami Husserlowskich bytów 
myślnych (jak można spolszczyć fenomenologiczne byty intencjonalne), gdy 
parafrazował dewizę przywołaną za perypatetykami przez Arystotelesa, po-
wtórzoną przez Akwinatę, a potem przez Johna Locke’a i w nowożytności 
europejskiej jemu najczęściej przypisywaną (Nihil est in intellectu quod 
non fuit prius in sensu)23, nie uwzględnił tych bytów, które wprawdzie z a -
i s t n i a ł y  „w historii”, ale nie znalazły miejsca „w intelekcie”. Zapisane, 
dostępne jako f a k t y  t e k s t o w e  nie utrwaliły się ani nie zadziałały jako 
z d a r z e n i a .  Nie funkcjonowały i nie funkcjonują w historycznej pamięci 
kulturowej, nie działają i nie odgrywają znaczącej roli w teraźniejszości. Ani 
były, ani są. Niczym Derridiańskie widma, żyją żywotem ni to żywych, ni 
martwych. I nawet nie straszą, w przeciwieństwie do rozpoznanych przez 
Derridę widm Marksa24, bo zwyczajnie pozostają niezauważone.

Taką widmową egzystencję prowadzi od stu lat polska teoria literatury. 
Była i jest. Nie istnieje jednak tak, jak French Theory ani jak powszechnie zna-
na i wciąż aktualizowana Russkaja tieorija25. W przeciwieństwie do nich pol-
ska teoria literatury nie ma żadnej tożsamości. W kompendiach i antologiach 
światowych redukowana do Ingardena (a i to przywoływanego coraz rzadziej) 
i ewentualnie strukturalizmu, nieidentyfikowalna jest nawet w Polsce26. 

22 G. Szpiet, Mudrost’ ili razum, [w]: tegoż, Mysl i słowo, Moskwa 1917, s. 1–69.
23 Za skarcenie mojego historycznego niedouctwa, które ograniczyło uzus do Locke’a ser-

decznie dziękuję prof. Danucie Szajnert. 
24 J. Derrida, Spectres de Marx [1993]; korzystam z przekładu angielskiego: Specters of 

Marx, transl. by P. Kamuf, introduction B. Magnus, S. Cullenberg, New York–London 1994. 
25 Russkaja tieorija 1920–1930-je gody. Matieriały 10-ch Łotmanowskich cztienij, 

Moskwa, diekabr’ 2002, sostawitiel i otwietstwiennyj riedaktor S.N. Zienkin, Moskwa 
2004. Wyjątkowo wyrazistym przykładem troski badaczy rosyjskich o własne dziedzictwo 
jest „chrestomatia literaturoznawstwa teoretycznego”, której tytuł sygnalizuje ogarnięcie 
dyscypliny w skali światowej, zawierająca wyłącznie rozprawy Rosjan (Chriestomati-
ja po tierieticzeskomu litieraturowiedieniju, Tartu 1976). „French Theory” funkcjonuje 
w dwóch znaczeniach: utożsamiana albo z francuskim strukturalizmem (por. French Li-
terary Theory Today: a Reader, ed. T. Todorov, transl. by R. Carter, Cambridge 1982), 
albo z francusko-amerykańskim dekonstrukcjonizmem, przez przeciwników nazywanym 
złośliwie „francuską chorobą” (por. French Theory w Polsce, red. E. Domańska, M. Loba, 
Poznań 2010). 

26 Polska teoria literatury nie funkcjonuje w antologiach światowych tak ważnych, jak: 
Twentieth-Century Literary Theory. A Reader, edited and introduced by K.M. Newton, 
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Przyczyn i mechanizmu tego stanu rzeczy trudno dociec. 
Nie zadziałała z pewnością jej prowincjonalność lub półprowincjonal-

ność. Od momentu narodzin (przyjmijmy – około 1912–1914, choć sama 
nazwa pojawiła się już w latach 1901–190327) polska teoria literatury le-
żała w centrum teorii europejskich. Stanowiła jeden z trzech wierzchoł-
ków teoretycznoliterackiego trójkąta, którego boki łączyły ją z teoriami 
powszechnie uznawanymi za fundatorskie: rosyjską i czesko-słowacką. 
Jeśli jeszcze na przełomie wieków XIX i XX pozycję dominującą zajmo-
wała teoria niemiecka (i w ogóle niemiecka humanistyka uniwersytecka, 
do której pielgrzymka od drugiej połowy XIX wieku należała do intelektu-
alnych obowiązków), to już w dekadach drugiej i trzeciej wieku XX utraciła 
ją na rzecz właśnie teoryj środkowo-wschodnich. Teoria polska zajmowała 
wśród nich poczesne miejsce, co – warto podkreślić – zdumiewające, zwa-
żywszy na warunki, w jakich powstawała. Podobnie jak cała humanistyczna 

London 1988; Theory of Criticism. From Plato to the Present. A Reader, ed. R. Selden, 
London–New York 1988; Modern Literary Theory. A Reader, ed. P. Rice, P. Waugh, Lon-
don–New York–Melbourne–Auckland 1989. Cennej, choć materiałowo i historycznie ogra-
niczonej antologii czeskiej nie biorę pod uwagę ze względu na jej lokalno-regionalny zasięg 
(Od poetiky k diskursu: výbor z polské literarni teorie 70.–90. let XX stoleti, sestavil 
J. Trávniček, Brno 2002). W kompendiach polskich (Z. Mitosek, D. Ulickiej, M.P. Mar-
kowskiego i A. Burzyńskiej) obszerniej omawiana jest jedynie koncepcja Ingardena (zna-
mienne, że w Teoriach literatury XX wieku M. P. Markowskiego i A. Burzyńskiej, Kraków 
2006, nawet strukturalizm polski nie doczekał się uwagi, choć formacji strukturalnej 
są poświęcone dwa rozdziały; na s. 200 pojawia się ledwo wzmianka o polskiej szkole 
komunikacji literackiej). Nieliczne prace z ostatnich lat (D. Lewiński, Strukturalistyczna 
wyobraźnia metateoretyczna: o procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o litera-
turze po 1958 roku, Kraków 2004; A. Faltyn, Hermeneutyka w polskich badaniach lite-
rackich: Maria Janion, Ryszard Przybylski, Michał Paweł Markowski, Warszawa 2014) 
stanu rzeczy nie zmieniają. Ostatnia i jedyna antologia historii polskiej teorii literatury 
– H. Markiewicz, Teoria badań literackich w Polsce: wypisy, t. 1–2, Kraków 1960 – li-
czy sobie już pół wieku z okładem, nadto kończy się na międzywojniu. Przygotowywane 
później co dekadę przez Markiewicza antologie Problemy teorii literatury. Seria 1, 2, 3, 
4, Wrocław 1967, 1976, 1989, 1998, zawierające prace badaczy polskich w zamierzeniu re-
prezentatywne dla „żywotnych dziś w badaniach literackich tendencji metodologicznych” 
(Problemy teorii literatury. Seria 2, s. 5), także rozmijają się już z aktualnością. Liczne 
specjalistyczne monografie poszczególnych uczonych ukazujące się w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych minionego wieku tego stanu rzeczy nie zmieniają. Adresowane 
do wąskiego kręgu odbiorców nie wprowadziły do obiegu polskiej myśli teoretycznolitera-
ckiej jako kulturowego fenomenu. 

27 Por. Teorya literatury (stylu, prozy i poezyi) do użytku szkolnego i nauki domowej, 
ułożył B. Grabowski, Warszawa 1901; Teorja literatury polskiej, ułożył W. Kokowski, War-
szawa 1902. Nazwa „teoria literatury”, jak świadczą kolejne kompendia z pierwszej dekady 
XX wieku (na przykład Stylistyka i teorja literatury: wykład systematyczny oraz wypisy 
i ćwiczenia stylistyczne, ułożył H. Galle, Warszawa 1908) została pierwotnie wprowadzona 
w tytułach podręczników; jej pochodzenie nie jest jasne. 
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nauka uniwersytecka, rodziła się w zasadzie z niczego, mając za sobą je-
dynie tradycję stowarzyszeń i towarzystw oraz prywatnych szkół i krótki 
okres Szkoły Głównej, w niewyobrażalnie trudnych warunkach ekonomicz-
nych, kadrowych i bibliotecznych, przy nieistniejącej infrastrukturze, braku 
regulacji prawnych, wypracowanych procedur, a w nowo powstałych uczel-
niach nawet silnej kadry, którą ściągano z innych ośrodków28. Rodziła się 
jedynie dzięki ludzkiemu zaangażowaniu. 

Nie wytłumaczymy w każdym razie tej widmowej obecności geogra-
fią, nawet imaginacyjną, nie wytłumaczymy też peryferyjnością językową 
(nasi uczeni pisali i po niemiecku, i po francusku – w językach w okresie 
międzywojennym najważniejszych; angielskiego uczył się niewielki procent 
młodzieży, niewielu też uczonych go używało29). Nie możemy również wik-
tymologicznym gestem zrzucić winy na okoliczności powojenne, uznawane 
dziś za postkolonialne lub postzależnościowe, bo te akurat spowodowały 

28 Dość powiedzieć, że nawet na okrzepłym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-
wie Kazimierz Twardowski, obrany rektorem w roku wybuchu wojny, gdy zaczął sprawować 
urząd w roku 1915, pełnił przede wszystkim funkcje administratora i kwestora, troszczył 
się o zakwaterowanie studentów i pracowników oraz o zapomogi. Zob. zachowany w archi-
wum uczonego list z 27 grudnia 1915 roku do Komitetu Opieki nad Uchodźcami, przytoczo-
ny przez A. Brożek w książce: tejże, Kazimierz Twardowski w Wiedniu, Warszawa 2010, 
s. 189. Sprawozdania zawarte w „Rocznikach Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 
co roku podają listę imienną osób, które składały „ofiary”, jak to było nazywane, zasilające 
fundusze Towarzystwa. Julian Krzyżanowski wspomina, że kierujący w międzywojniu „Pa-
miętnikiem Literackim” Bronisław Gubrynowicz pokrywał „niedobory z własnej kieszeni. 
Nie był on zresztą jedynym mecenasem”, J. Krzyżanowski, Dzieje dwu pamiętników, [w:] 
Bibliografia Pamiętnika Literackiego i Pamiętnika Tow. Literackiego im. Adama Mickie-
wicza 1887–1939, Warszawa 1948, s. 9. Sam Krzyżanowski jeszcze w 1947 roku „darował” 
TNW kwotę 15 tysięcy złotych. O działalności Kasy im. Mianowskiego (dzięki wsparciu 
której ukazała się założycielska dla polskiego literaturoznawstwa teoretycznego księga 
Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, Wilno 1937) prawdopodobnie wciąż nie 
wiemy wszystkiego (w cytowanej książce Kazimierz Twardowski w Wiedniu, s. 8, poja-
wia się wymowna informacja, że minister Beck uzyskał od Kasy fundusz na zasiłki dla 
profesorów UJK, ale musiał dochować tajemnicy o źródle finansowania). Problematyka 
„humanistyka polska i ekonomia” jest jednak opracowana tylko wstępnie, a nadto w per-
spektywie globalnej dla wszystkich nauk (por. B. Jaczewski, Organizacje i instytucje życia 
naukowego w Polsce: listopad 1918–1939, [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodol-
ski, t. 5: 1918–1951, Wrocław 1992, s. 36–315; Historia nauki polskiej, red. L. Zasztowt, 
J. Schiller-Walicka, t. 10: 1944–1989, Warszawa 2015). Sporo drobnych faktów o warun-
kach organizacyjno-finansowych na odrodzonym w 1915 roku Uniwersytecie Warszawskim 
oraz na reaktywowanym w 1919 Wileńskim i powołanym Poznańskim można znaleźć we 
wspomnieniach i listach profesorów zatrudnionych w tychże uczelniach. 

29 „Neofilolog” 1931, z. 1 podaje dane MWRiOP odnoszące się do nauki języków obcych 
w szkołach powszechnych: w latach 1927–1928 niemieckiego uczyło się 102 753 uczniów, 
francuskiego 80 270, angielskiego – 4101. W następnych latach te liczby zmieniają się tylko 
nieznacznie. 
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w latach pięćdziesiątych–siedemdziesiątych XX wieku wyjątkowy, bezpre-
cedensowy w skali regionu rozwój literaturoznawstwa polskiego, bodaj na-
jintensywniejszy w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, którego 
lokalnych dokonań polska teoria była depozytariuszką. Poza wszystkim, 
próba wchodzenia dziś na rynek literaturoznawstwa światowego przy wy-
korzystaniu strategii postkolonialnego rewanżu byłaby chybiona. „Zachodu 
nie wzruszą utyskiwania, płacze i lament” – diagnozował celnie Barańczak; 
w grę nie wchodzi też fascynujący rzeczników postkolonializmu egzotyzm, 
bo w oczach Zachodu egzotyką polska myśl się nie odznacza30. 

Nie obarczymy także nikogo winą za „kradzież historii”31; jeśli już, to sa-
mych siebie, że kiedyś to przegapione, autentycznie znakomite (a na pewno 
nie mniej świetne niż rosyjskie i czesko-słowackie) polskie literaturoznaw-
stwo teoretyczne dziś pozwalamy sobie naprawdę wykradać32. 

Jeśli jakieś przekonujące wyjaśnienie nie-zdarzenia nasuwa się 
na myśl, to słabość naszej literaturoznawczej „małej”, by ją tak nazwać, 
emigracji. W przeciwieństwie do literaturoznawstwa rosyjskiego i cze-
skiego, które miało silnych ambasadorów w USA, Kanadzie i we Francji 
(takich jak Jakobson, Viktor Ehrlich, René Wellek, Lubomír Doležel, Julia 
Kristeva, Tzvetan Todorov, Peter Steiner, Thomas Pavel), polscy bada-
cze literatury na uchodźstwie, którzy rozpoczynali działalność naukową 
z nastawieniem teoretycznym (Manfred Kridl, Zbigniew Folejewski, Wik-
tor Weintraub, Tymon Terlecki, Jan Kott, Stanisław Barańczak), ani nie 
kontynuowali swoich zainteresowań, ani nie propagowali międzywojen-
nego dorobku33. Z reguły skupiali się na wprowadzaniu do  świadomości 

30 Zachodu nie wzruszą utyskiwania, płacze i lament: S. Barańczak odpowiada 
na pytanie „Obserwatora”, „Kronika Miasta Poznania” 2014, nr 2. Por. też T. Todorov, 
On Human Diversity: Nationalism, Racism, and Exoticism in French Thought, transl. by 
C. Porter, Cambridge (Mass.) 1993. 

31 J. Goody, Kradzież historii, przeł. J. Dobrowolski, Warszawa 2009.
32 Rosnące zainteresowanie polskim literaturoznawstwem i polską humanistyką po-

świadczają międzynarodowe zagraniczne konferencje i publikacje – w ostatnich tylko kilku 
latach: na temat Ingardena w Paryżu, „słowiańskiej” teorii literatury w Pekinie, polskiej 
teorii literatury w Tybindze, Naukowego Koła Socjologów Polskich i periodyku „Nauka 
Polska” w Konstancji, polskiego formalizmu i polskich studenckich kół literaturoznawczych 
w Moskwie.

33 Jedynym znanym mi wyjątkiem jest Mieczysław Giergielewicz, autor dwóch roz-
praw z zakresu wersyfikacji, gromadzących osiągnięcia międzywojennej polskiej nauki 
o wierszu (tegoż, Rytm i wiersz, Londyn 1957; Introduction to Polish Versification, Phi-
ladelphia 1970), a także redaktor bardzo dobrze pomyślanej, w pełni i dziś aktualnej an-
tologii Polish Civilisation. Essays and Studies, ed. M. Giergielewicz in cooperation with 
L. Krzyżanowski, New York 1979. Być może należałoby uwzględnić także: kilka studiów 
W. Weintrauba ogłoszonych na łamach „Slavonic and East European Review”, monografię 
O. Scherer The Modern Polish Short Story, The Hague 1955, przygotowaną przez J. Kotta 
antologię Four Decades of Polish Essays, Evanston 1990, antologię L. Krzyżanowskiego 
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 powszechnej polskiej historii literatury lub też – jako slawiści – prezen-
towali ją w perspektywie komparatystycznej, najczęściej w zestawieniu 
z rosyjską, która budziła znacznie żywsze zainteresowanie34. Naszymi 
ambasadorami byli Rosjanie (Jakobson, Ehrlich) i Czesi (Wellek), dzię-
ki którym pojawiły się w świecie anglojęzycznym informacje o polskich 
międzywojennych kołach i szkołach, przedsięwzięciach indywidualnych 
i zespołowych oraz dokonaniach wybitnych uczonych. Nie inną niż histo-
rycznoliteracka aktywność podejmowali badacze literatury zatrudnieni 
w katedrach slawistycznych w Europie, którzy – jak Kridl, Szyjkowski, 
Krzyżanowski, Zawodziński – wcześniej w kraju wykazywali zaintere-
sowania teoretyczne i legitymowali się wcale poważnym teoretycznym 
dorobkiem. Także powojenne fale polskiej emigracji naukowej nie za-
troszczyły się o migrację teorii, ani przedsięwzięciami indywidualnymi, 
ani instytucjonalnymi35. Również w przeciwieństwie do kolejnych fal 
emigracji rosyjskiej i czeskiej, dzięki którym w Tel Awiwie rozwinęła się 
translatoryka, w Kanadzie teoria światów możliwych, a dzięki licznym 
francuskim, angielskim i niemieckim antologiom rosyjskiego formalizmu 
Moretti może wzorować swą historię literatury na Jakobsonie i Tyniano-
wie, uciekając się do ich pomysłów na synchronię – diachronię i konwer-
gencję – dywergencję36. 

i A. Gillona Introduction to Modern Polish Literature: Fiction and Poetry, New York 1964, 
L. Krzyżanowskiego Julian Niemcewicz and America, New York 1961; tegoż oraz T. Terle-
ckiego The Dyonisian and Appolinian Antynomy in Kazimierz Wierzyński’s Poetry, The 
Hague 1975, angielski przekład książki S. Barańczaka A Fugitive from Utopia: the Poetry 
of Zbigniew Herbert, Cambridge (Mass.) 1987 – ale przy najlepszej woli trudno uznać 
wymienione prace (i wiele innych, jeszcze z okresu II wojny, jak W. Lednickiego Life and 
Culture of Poland: As Reflected in Polish Literature, New York 1944) za znaczące dla wpro-
wadzania teoretycznych osiągnięć literaturoznawstwa polskiego. Także zresztą światowej 
rangi osiągnięcia polskiego językoznawstwa ogólnego (J.B. de Courtenay), filozofii (szkoła 
lwowsko-warszawska), filozofii nauki (L. Fleck), etnologii (B. Malinowski ) doczekały się 
rezonansu dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

34 Pisze o tym W. Weintraub we wspomnieniach: tegoż, O współczesnych i o sobie. 
Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, oprac. i wstęp S. Barańczak, Kraków 1994, 
s. 33–36. 

35 „Kultura Paryska” propagowała myśl społeczno-polityczną, a londyńskie „Wiado-
mości” – literaturę i krytykę literacką. Także Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 
w którym aktywnie działał Tymon Terlecki do wyjazdu do USA, choć początkowo miało 
oddzielny Wydział Humanistyczny obejmujący filologię i językoznawstwo, nie podjęło żad-
nej aktywności proliteraturoznawczej. Publikacje tych instytucji były zresztą nastawione 
na polskiego odbiorcę emigracyjnego i krajowego, a nie międzynarodowego. 

36 Mówił o tym w maju 2015 roku Peter Steiner (sam – czeski emigrant) na konferencji 
zorganizowanej przez Stanford University „Russian Formalizm and New Digital Humani-
ties”, w referacie zatytułowanym „Divergence vs. Convergence: Moretti, Tynianov, Jakob-
son” (dziękuję autorowi za udostępnienie referatu).
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Można pomarzyć, co by było, gdyby Andrzej Walicki napisał w No-
tre Dame zarys nie rosyjskiej, ale polskiej myśli filozoficznej i społecznej. 
I umieścił w tym zarysie zarówno warszawską szkołę historyków idei, jak 
i działającą wespół z nią, w tej samej czasoprzestrzeni miejskiej i ludzkiej, 
warszawską szkołę strukturalną. I strach pomyśleć, co by było, gdyby Jan 
Woleński nie zapoznał świata ze szkołą lwowsko-warszawską. 

Inne przyczyny miała i ma nikła obecność polskiej teoretycznej my-
śli literaturoznawczej w Polsce. Można je, bez większego upraszczania, 
zapisać na rachunek samokolonializmu. Postawa ta, przez całe XIX i nie-
mal całe XX stulecie uzasadniona politycznie i sytuacyjnie, zapewne też 
motywowana świadomością ubóstwa infrastruktury37, wyrosła przede 
wszystkim na pożywce powszechnie uznawanej dominacji zachodnioeu-
ropejskich kultur naukowych. Kompleks prowincji nie miał wprawdzie, 
przynajmniej w obszarze literaturoznawstwa, podstaw intelektualnych, 
był jednak zrozumiały. Po 1918 roku dążenie do modernizacji „odzyskane-
go śmietnika” wymuszało sięganie do inspiracji europejskich, polegające 
głównie na intensywnym wprowadzaniu najnowszych koncepcji, ich za-
chłannym przyswajaniu i wzorowaniu się na nich. Znać to dobrze w naj-
wcześniejszych, założycielskich dla teoretycznego literaturoznawstwa pol-
skiego rozprawach Łempickiego, Kleinera, Wóycickiego z lat 1912–1914. 
Tendencję do prozachodniej modernizacji tożsamej z europeizacją naj-
mocniej potwierdza rozprawa Suchodolskiego Przebudowa podstaw nauk 
humanistycznych z roku 1928, w całości poświęcona rekapitulacji ujęć 
zachodnich przedstawianych jako wzory do naśladowania38. Tendencja 
była zresztą silna już wcześniej, nie tylko w Polsce; znać to nawet po ty-
tułach periodyków z drugiej połowy XIX wieku – najważniejszego w Rosji 
miesięcznika „Wiestnik Jewropy” czy warszawskiego miesięcznika reda-
gowanego przez Kraszewskiego „Przegląd Europejski, Naukowy, Litera-
cki i Artystyczny” (1862–1863). Na takim nastawieniu zaważyło również 
utrwalane od XVIII stulecia przekonanie o nauce jako działalności sui 
generis międzynarodowej, prowadzącej do efektów niepodzielnych na-
rodowo. Jeszcze w 1930 roku Kazimierz Nitsch nazwał „parodią poloni-
sty” uczonego zasklepionego na swoim rodzimym przedmiocie, choć jego 
przedmiotem były przecież dialekty polskie39. 

37 Po 1918 roku najwięcej dyskusji na ten temat ukazało się w periodyku „Nauka Pol-
ska”; por. zwłaszcza numery 1 i 2. Ale i w następnych latach problemu nie uznano za roz-
wiązany (por. na przykład W. Porzeziński, J. Ujejski, T. Kotarbiński, W sprawie przygoto-
wania przyszłych pracowników naukowych, „Nauka Polska” 1929, nr X).

38 B. Suchodolski, Przebudowa podstaw nauk humanistycznych, Warszawa 1928. 
39 Wystąpienie Nitscha na Zjeździe naukowych kół polonistycznych w Krakowie w li-

stopadzie 1930 roku; cyt. za niepodpisanym sprawozdaniem ze Zjazdu, „Neofilolog” 1930, 
z. 4, s. 282. 



Danuta Ulicka24

Krótko mówiąc, międzynarodowy (wtedy: zachodnioeuropejski) sta-
tus nauki, jaki powszechnie prawie rozpoznawali uczeni pozytywistyczni 
i wczesnomodernistyczni, skutkował samokolonizacją. Rzadko tylko słychać 
było głosy lokujące działalność naukową w trzech układach odniesienia: lo-
kalnym, regionalnym i globalnym. Ale pozostaje znamienne, że na tutejszość 
i regionalność humanistyki wskazywali badacze uprawiający dziedziny tak 
bezdyskusyjnie międzynarodowe, jak językoznawstwo ogólne i praindoeuro-
pejskie. Jan Baudouin de Courtenay już w 1900 roku podkreślał:

Nie ma nauki ani europejskiej, ani francuskiej, ani angielskiej, ani niemieckiej, ani 
rosyjskiej, ani polskiej, jest tylko jedna nauka, ogólnoludzka. I właśnie dlatego jestem prze-
konany, że prawo do naukowych odkryć i uogólnień nie jest wzięte w arendę przez uczonych 
zachodnioeuropejskich […] i nie ma żadnego powodu, by zachowywać się jak pokorny nie-
wolnik tak zwanej nauki europejskiej, powtarzając bezmyślnie i całkowicie bezkrytycznie 
przejęte od niej przekonania40. 

Po II wojnie do zasygnalizowanych racji uzasadniających prozachodnioeu-
ropejską orientację polskiego literaturoznawstwa teoretycznego doszła restryk-
cyjna polityka państwa, ograniczająca międzynarodowe kontakty naukowe 
i dostępność literatury. W tej sytuacji aplikowanie nowych tendencji europej-
skich było manifestacją sprzeciwu wobec obowiązujących programów. 

Co jednak ważne – rekapitulacje, tłumaczenia i aplikacje obejmowały 
nie tylko koncepcje zachodnie, bo także środkowo-wschodnie. Przyswa-
jane już w okresie narodzin polskiej teorii literatury, zwłaszcza w latach 
trzydziestych za sprawą aktywności „młodych” ze studenckich kół nauko-
wych, acz selektywnie i nie bez oporu innych środowisk, po wojnie weszły 
one do powszechnego, także dydaktycznego teoretycznoliterackiego obiegu. 
Paradoksalnie, zgodnie z oficjalną, nastawioną na „blok” polityką naukową, 
której wykonawcy zwykle jednak nie dostrzegali, że wprowadzano te prze-
de wszystkim podejścia i koncepcje, które na swoim macierzystym terenie 
były wykluczane. Tak z wolna krzepła teoretycznoliteracka wspólnota re-
gionalna, konfigurowana (jak i przed II wojną) nie tylko wokół wartości 
poznawczych, lecz także światopoglądowych. W jej kontekście coraz silniej 
ujawniała się odrębność lokalnych literaturoznawczych kultur naukowych. 
Uwyraźnieniu ich specyfiki sprzyjały podejmowane w miarę politycznych 
możliwości, różnych w poszczególnych krajach regionu, edycje i przekłady 
dorobku międzywojennego i powojennego. W ten sposób teoria literatury 

40 J.B. de Courtenay, „O smieszannom charaktierie wsiech jazykow”, wykład inaugu-
racyjny wygłoszony na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu 21 września 1900 roku (tekst 
rosyjski dostępny na stronie: http://miresperanto.narod.ru/aliaj_boduen_de_kurtene.
htm [dostęp 16.10.2014]); A. Gawroński, Nauka narodowa czy międzynarodowa?, „Nauka 
Polska” 1923, nr 4. 
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– dyscyplina powstała w opozycji do nacjonalistycznych historii literatury, 
definiowana jako autonomiczna wobec narodowych i czasoprzestrzennych 
ograniczeń – odsłaniała nieusuwalnie „tutejsze” nacechowania, niezaciera-
jące zarazem piętn regionalnego, europejskiego i światowego.

W Europie i w świecie wśród teoretycznoliterackich kultur naukowych 
Europy Środkowej i Wschodniej dominującą pozycję zajęły rosyjska i cze-
sko-słowacka. Polska, jak już zostało powiedziane, do powszechnego obiegu 
nie weszła, z jedynym bodaj wyjątkiem – Ingardena41. Toteż czas ją napisać 
– na nowo dla nas, po raz pierwszy dla świata. Nie po to, by stworzyć al-
ternatywną historię polskiego literaturoznawstwa, jakie mogłoby być, którą 
wzorujemy na Demandcie, zapominając, jak zwykle, o własnych wzorach 
– o zainicjowanej przez Kazimierza Wykę „niebyłej” historii literatury42. 
Bardziej obiecującą, a i utrzymaną w trybie orzekającym, nie zaś przypusz-
czającym, perspektywę interpretacyjną otwiera widmontologia. Ta zmierza 
bowiem do rozpoznania obecności „tego, co już nie istnieje lub jeszcze nie 
istnieje, by zrozumieć […], w jaki sposób widmo zakłóca […] przypadkowe 
rzeczywistości”43. Te przypadkowe, czyli niekonieczne, na których trop wpadł 
Greenblatt, sygnalizując tym samym potrzebę zrozumienia mechanizmów 
powstawania i utrwalania się teoretycznoliterackich kanonów, które zapew-
niają względnie długotrwały sukces w nauce, rodząc iluzję konieczności.

O pisaniu vs. przepisywaniu i dopisywaniu historii 

Prawie wstyd powiedzieć, że marzy mi się jej opisanie taką, 
jaka – wedle najlepszej naszej wiedzy – po prostu była44.

Wbrew dyskusji i zdziwieniu, które wywołały te słowa45, niedowierza-
niu w głoszenie powrotu do idei Rankego wie es eigentlich gewesen, po-
stulat napisania historii, jaką rzeczywiście była, warto przyjąć z całą powa-
gą, a samą ideę takiej historii prawdziwej uznać za najsilniejszy  narkotyk 

41 Można by dodać jeszcze Zygmunta Łempickiego, którego rozprawy germanistyczne, 
zwłaszcza historyczne, cieszyły się i wciąż cieszą uznaniem w Niemczech. 

42 „Historia niebyła” to polski przekład zaproponowanego przez A. Demandta wyra-
żenia ungeschehene Geschichte; por. tegoż, Historia niebyła. Co by było gdyby…?, przeł. 
M. Skalska, Warszawa 1999. Godzi się pamiętać, że na pomysł napisania historii, która 
się nie zdarzyła, wpadł w roku 1962 Kazimierz Wyka: tegoż, Wyznania uduszonego, [w:] 
tegoż, Łowy na kryteria, Warszawa 1965 (przypomina o tym T. Walas w przywoływanym 
już artykule „Niebyła” historia literatury). 

43 C. Davis, Powrót umarłych, przeł. A. Marzec, „Czas Kultury” 2013, nr 2.
44 R. Nycz, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 182.
45 Por. H. Markiewicz, Niemożliwa, ale niezbędna, „Teksty Drugie” 2011, nr 1–2.
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nie tylko XIX wieku, jak zaopiniował Walter Benjamin, ale także – jak 
świadczą zwrot archiwalny w historiografii i bliski mu „nowy empiryzm” 
– wieków XX i XXI. Postulat Nycza nie unieważnia przecież ani nie usuwa 
przekonań (Greenblatta) o niekonieczności „rzeczywistości” historycznej, 
o tym, że znany nam świat mógłby wyglądać (czyli zostać opisany) zupeł-
nie inaczej. Przeciwnie, jako postulat p i s a n i a  historii, a nie jej bierne-
go poznawania, właśnie te przekonania potwierdza. W praktyce można go 
przełożyć na zreinterpretowaną za Wallersteinem tezę: świat polskiego li-
teraturoznawstwa teoretycznego, jaki znamy, to znaczy jaki jest utrwalony 
w dotychczasowych opisach, skończył się46. I właśnie dzięki temu, tak jak 
nie byliśmy, tak nie jesteśmy skazani na widmowość – ani w skali globalnej, 
ani lokalnej. 

Koniec znanego świata stworzył dla niewidmowego zaistnienia polskiej 
myśli teoretycznoliterackiej wyjątkowo pomyślną koniunkturę. Wyznaczają 
ją studia regionalne i lokalne, toczące się równolegle do nich dyskusje o li-
teraturze powszechnej w relacji do literatur narodowych oraz o potrzebie 
pisania historii literatur(y), które zaowocowały przemodelowaniem kom-
paratystyki, translatoryki i dającym się od dłuższego czasu zaobserwować 
renesansem filologii47. Koniunktura ta objęła wprawdzie sferę literatury, ale 

46 Por. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, 
Warszawa 1996; I. Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, A.W. Jelo-
nek, K. Tyszka, Warszawa 2004. 

47 Studia reprezentatywne dla tych dyskusji gromadzi numer specjalny „New Literary 
History” 2008, vol. 39, no. 3 zatytułowany „Literary history in the global age”. Jego pol-
skim odpowiednikiem jest zeszyt monograficzny „Literatura światowa” periodyku „Teksty 
Drugie” 2014, nr 4. W artykułach pomieszczonych w obu periodykach dominują pytania, 
a także kryteria wartościowania, przeniesione z dyskursu postkolonialnego, w samych zaś 
realizacjach (jak na przykład w czterotomowym kompendium Literary History. Toward 
a Global Perspective, ed. G. Lindberg-Wada, Berlin–New York 2006) pytania typowe dla 
literaturoznawstwa nowoczesnego (o definicję literatury) i rozstrzygnięcia w nim przyjmo-
wane (nadrzędność kategoryzacji genologicznej). 

Warto podkreślić, że konceptualizacja literatury powszechnej nie musi wykluczać 
się z podejściem filologicznym, jak zdaje się utrzymywać E. Apter i jej zespół (zob. tejże, 
Against world literature: on the politics of untranslatability, London–New York 2013; 
Dictionary Untranslatables. A Philosophical Lexicon, ed. B. Cassin, transl. by S. Rendall, 
Ch. Hubert, J. Mehlman, N. Stein, M. Syrotinski, translation edited by E. Apter, J. Lezra, 
M. Wood, Princeton 2013). Niewykluczania się dowodził przekonująco (acz nie bez odnie-
sień do swoich biograficznych doświadczeń) E. Auerbach, Filologia literatury światowej, 
przeł. A. Szewczukowa, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, 
oprac. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976. Znamienne zresztą, że kompendium przygotowa-
ne przez S. Pollocka, B. A. Elmana i Ku-ming (Kevina) Changa nosi tytuł World Philology 
(Cambridge, MA 2015); sam Pollock rozważał i uzasadniał ideę światowej filologii na przy-
kład w artykule: tegoż, Philologia Rediviva?, „Bulletin of the American Academy of Arts 
& Sciences”, Summer 2015 (pomijam tu, czy postulowana w World Philology filologia jest 
rzeczywiście „światowa”). 
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z różnych względów nie ma przeciwwskazań, by rzutować zmiany zacho-
dzące w literaturosferze na naukosferę. W tej ostatniej korzystną sytuację, 
sprzyjającą przewartościowaniom, stwarza także ponad półwieczne już 
skuteczne osłabianie „silnej” teorii, które nakazuje przemyśleć ograniczenie 
jej oficjalnej, restrykcyjnej definicji zgodnej z ledwo jedną koncepcją nauki, 
i pomyśleć na nowo o jej faktycznym zróżnicowaniu przejawiającym się 
w teoretycznych praktykach badawczych, nie zaś tylko w metodologicznych 
deklaracjach uwzględnianych dotąd prawie wyłącznie.

Historię teoretycznego literaturoznawstwa polskiego trzeba więc n a -
p i s a ć  na nowo, zamiast ją przepisywać. P r z e p i s a n a  – czyli u ż y t a 
i  chyba całkowicie z u ż y t a  – już została i może także dlatego ani była, 
ani jest. Za pionierskimi, budzącymi szacunek i podziw pracami Henry-
ka Markiewicza, w swoim czasie odkrywczymi, przepisał ją – w skądinąd 
poznawczo cennej rozprawie – Maciej Gorczyński48. Amplifikując i rozsze-
rzając, ale nie zmieniając ani Markiewiczowskiego zasięgu czasowego, ani 
Markiewiczowskiej matrycy. To znaczy, podobnie jak Markiewicz zarówno 
w monografii Polska nauka o literaturze, jak w antologii Teoria badań li-
terackich w Polsce, ujmując dzieje polskiej teorii literatury ewolucyjnie, 
zamykając je – bezpodstawnie – na roku 193949, dążąc raczej do rejestracji 
niż rozumienia, do ustalenia chronologii historycznej niż wmyślenia się 
w historyczność, a przede wszystkim wpisując historię teorii w ramy i po-
działy dyscyplinowo-metodologiczne, inkrustowane nazwiskami i mniej 
lub bardziej szczegółowo omawianymi pojedynczymi rozprawami. 

Tymczasem kryteria dyscyplinowo-metodologiczne są po prostu nie-
efektywne w stosunku do literaturoznawstwa polskiego, które nigdy bodaj 
nie odznaczało się ani dyscyplinową, ani przedmiotową, ani metodolo-
giczną czystością, zawsze za to cechowało labilną pogranicznością (zawsze 
było „pomiędzy”). Układ wedle dyscyplin, szkół i metod z tej nieokreślo-
ności sprawy nie zdaje, znosi ją i przemocą narzuca niegdyś obowiązujące, 
a przebrzmiałe już uporządkowania, likwidując, co najważniejsze, akurat 

48 M. Gorczyński, Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913–1939, 
Wrocław 2009.

49 Tę – wygodną, ale złudną i nieuzasadnioną inaczej niż wielką historią polityczną 
– datę przyjmuje wielu badaczy, na przykład E. Fiała, uznając ją za kres psychoanalizy 
w polskich badaniach literackich (por. tegoż, Model freudowskiej metody badania dzieła 
literackiego, Lublin 1991). Nietrudno ją podważyć, wskazując na trwanie tendencji doj-
rzewających w pierwszych dekadach XX wieku w istocie do dzisiaj. Szereg faktów podwa-
ża zasadność przyjęcia tej historycznej, ale niedziałającej w naukosferze granicy. Dopie-
ro po wojnie ukazują się powstałe wcześniej rozprawy Cz. Zgorzelskiego i I. Sławińskiej. 
W 1946 roku K. Budzyk zamieszcza międzywojenne studia w Stylistyce teoretycznej… 
Skwarczyńska i Ingarden piszą na użytek dydaktyczny książki rekapitulujące ich dawniej 
wypracowane ujęcia. Kontynuują przerwaną wojną działalność periodyki (na przykład 
K. Nitsch wznawia „Język Polski” już w 1945 roku). 
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to, co dla polskich teorii wyjątkowe – podobnie jak dla całej tak zwanej 
zwyczajowo „teorii literatury” w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 
– i co stanowi ich atut. Od zarania miały one mianowicie profil kulturo-
znawczy: ich domenę wyznaczały teksty kultury, wśród których teksty ję-
zykowe, zwłaszcza literackie, stanowiły – z określonych powodów – jedynie 
dominantę. Toteż podejmowane w nich praktyki badawcze z trudem mieś-
ciły się w granicach określonej metodologii. Nadto zaś teorie te w całym 
długim stuletnim trwaniu były nastawione sprawczo wobec świadomości 
społecznej, której modernizacja stanowiła finalny cel profesjonalnie upra-
wianych badań. Wbrew powtarzanemu za Weberem stereotypowi „nauki 
czystej”, zorientowanej wyłącznie na cele poznawcze, były też, znów w skali 
całego regionu – by tak rzec – profesjonalnie zaangażowane50. Ich skry-
wany pod profesjonalną poprawnością aktywizm dodatkowo podmywał 
odrębność wyspecjalizowanych dyscyplin akademickich i mącił ich auto-
nomię. Poza wszystkim zaś układ dyscyplinowo-metodologiczny jest zupeł-
nie nieskuteczny w stosunku do literaturoznawstwa, poczynając od drugiej 
połowy XX wieku (nie tylko polskiego, jak świadczą wszystkie bodaj naj-
ważniejsze, funkcjonujące w świecie kompendia propedeutyczne i antolo-
gie), które w ciasne ramy dyscyplin i kierunków metodologicznych wcisnąć 
się żadną siłą nie daje. Toteż jest porządkowane inaczej, najczęściej wedle 
tematów i problemów. 

Używanie (czyli przepisywanie) wzorca metodologicznego skutkuje 
nadto synekdochicznym, ilustracyjnym traktowaniem indywidualnych 
koncepcji, które przecież rzadko kiedy były monologami na literaturoznaw-
czej scenie metodologii. Mimo to nazwiska nawet największych indywidu-
alności wciąż służą jako poręczne antonomazje kierunku czy szkoły. Tak 
jak w kompendiach światowych Roman Jakobson wciąż sygnuje struktu-
ralizm, tak u nas, na mocy decyzji Ingardena i Markiewicza51, Zygmunt 
Łempicki – fenomenologię. Na podstawie przecież jedynego artykułu 
z 1921 roku W sprawie uzasadnienia poetyki czystej, który poza tytułem 
odsyłającym do Husserla z fenomenologią nie tak znów wiele łączy. Prze-
ciwnie, jako że wykorzystuje inspiracje równocześnie neoidealistyczne, 

50 Max Weber opisywał naukę w terminach specjalizacji, funkcjonalnej organizacji, 
autonomii i bezwzględnego, niezakłóconego jakimikolwiek wpływami zewnętrznymi pod-
porządkowania celom czysto kognitywnym, graniczącego z „opętaniem”. M. Weber, Nauka 
jako zawód i powołanie, [w:] tegoż, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, 
P. Dybel, Kraków 1998, s. 118.

51 Por. R. Ingarden, Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury, [w:] Z. Łempicki, 
Wybór pism, oprac. H. Markiewicz, t. 2: Studia z teorii literatury, Warszawa 1966, s. 9–18; 
H. Markiewicz, Polska nauka o literaturze. Zarys rozwoju, Warszawa 1981, s. 197 (Mar-
kiewicz uznaje rozprawę Łempickiego za „prekursorską”, zamieszcza ją również w antologii 
Teoria badań literackich w Polsce, t. 2). 
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strukturalistyczne i fenomenologiczne, łączy go szczególnie wiele z zasyg-
nalizowaną pogranicznością i nieczystością polskiej myśli teoretycznoli-
terackiej52. Podobnie jak Wstęp do badań nad dziełem literackim Man-
freda Kridla, który zespolił polski formalizm z fenomenologią i wczesnym 
strukturalizmem; Teorię poetyki. Szkic z zakresu metodologii nauki o li-
teraturze Konstantego Troczyńskiego, który z fenomenologią zintegrował 
kulturalizm Znanieckiego; „Satyry” Krasickiego Dawida Hopensztanda, 
który inspiracje formalistyczne scalił z socjologią form wypowiedzi Bach-
tinowsko-Wołoszynowowskiej proweniencji bądź O różnych rozumieniach 
„prawdziwości” w dziele sztuki Ingardena, gdzie dociekania nad semanty-
ką pojęcia „prawdy” utrzymane w stylu lwowskiego analitycyzmu poprze-
dzają konkluzje fenomenologiczne. Przykłady można mnożyć. 

By podsumować: matryca dyscyplinowo-metodologiczna, działająca 
na mocy definicji teorii literatury zapisanych w pierwszej, deklaracyjno-
-inicjacyjnej fazie jej rozwoju i rzadko tylko potwierdzanych w praktyce 
badawczej, ustabilizowała się niczym Bachtinowskie słowo w eposie, w któ-
rym przeszłość wspiera się „na zgodności z bezosobową niekwestionowalną 
tradycją, z powszechnie obowiązującą oceną i postawą wobec świata, wy-
kluczającą jakąkolwiek możliwość innego podejścia, na głębokim szacunku 
względem przedmiotu przedstawienia i względem słowa o nim jako słowa 
tradycji”53. Permanentne używanie tej matrycy prowadzi nie tylko do stag-
nacji, ale nawet (jak w licznych nekrologach) do śmierci teorii54. Prowadzi 
również do nadużywania historii. 

N a d u ż y c i a  polegają na d o p i s y w a n i u  do tego gotowego sche-
matu, którego użyteczność kończy się definitywnie na latach osiemdzie-
siątych XX wieku, kolejnych „zwrotów”55 i „projektów” krytyki (zawsze 
z atrybucją: krytyki – bądź poetyki – somatycznej, etnicznej, geogra-
ficznej, topograficznej, performatywnej, ekologicznej,  afektywnej). 

52 Takie swobodne przełączanie się z jednego języka metodologicznego na inny uzna-
wane było w pierwszej połowie XX wieku za naganny eklektyzm (przynajmniej do pracy: 
J. Sławiński, Wzmianki o eklektyzmie, „Teksty” 1980, nr 1). Dziś widać doskonale, że ten 
tryb myślowy należy do wyznaczników polskiego literaturoznawstwa teoretycznego. 

53 M. Bachtin, Epos i powieść, [w]: tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Gra-
jewski, Warszawa 1982, s. 553.

54 G. Tihanov, Why Did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern 
Europe? (And Why Is It Now Dead?), „Common Knowledge” 2004, vol. 10 (przekład polski: 
Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Europie Środkowo-Wschodniej? 
(I dlaczego dziś jest martwa?), przeł. M. Adamiak, „Teksty Drugie” 2007, nr 4. 

55 Nie podejmuję dyskusji z desperacką obroną wartości operacyjnej „zwrotów”, do-
konaną przez D. Bachmann-Medick (zob. tejże, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach 
o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012). O zwrotach jako ukrytych powrotach 
do „młodszej” niekanonizowanej linii pisałam w rozdziale Obrona teorii książki Literatu-
roznawcze dyskursy możliwe, s. 215–290.
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 Lista tych „zwrotów” i „projektów” wciąż się wydłuża; z niewielką tyl-
ko przesadą można zauważyć, że każdy nieomal badacz, wprowadza-
jąc ledwo nowy temat lub proponując relatywnie nowe podejście, ma 
ambicję zasadniczego przekierowania naukowej uwagi. Zwykle jest ono 
krótkotrwałe, a przede wszystkim wykorzenione z historii. Takie pała-
cowe rewolucje, w których wyważane są dawno otwarte drzwi, może 
reprezentować nowa krytyka ekonomiczna, której rzecznicy zapomnieli 
o fundamentalnej dla de Saussure’a i Lévi-Straussa zasadzie wymiany, 
podobnie jak admiratorzy nowych studiów nad czasopismami56, któ-
rzy bezwiednie powtarzają idee historii recepcji, jeśli wręcz nie apelu-
ją o normalny obowiązek sporządzenia stanu badań. Nie inna krótka 
pamięć cechuje wielowariantowy posthumanizm, który (po raz kolejny 
w dziejach) kwestionując jednym futurystycznym gestem całe zastane 
dziedzictwo i rezerwując dla siebie transobszarową przestrzeń na pozór 
całkowicie inną niż opanowała humanistyka XX wieku, pozostaje prze-
cież spadkobiercą antropologii strukturalnej (jak świadczy propagowa-
na w jego obrębie wiedza natywna), semiotyki (zwłaszcza zoosemioty-
ki, neurosemiotyki i neurolingwistyki, zainicjowanych jeszcze w latach 
czterdziestych, a rozkwitłych we wczesnych latach siedemdziesiątych 
XX wieku w odwołaniu już to do fenomenologii, już to strukturalizmu 
Jakobsonowskiego57). We wszystkich zasygnalizowanych przypadkach 
można mówić o nadużywaniu historii, zasadzającym się na – paradok-
salnie – historycznej niepamięci. Paradoksalnie wobec rozbudowanych 
i tak wziętych memory studies i heritage studies. 

Trudno ocenić tę p o n o w o c z e s n ą  kondycję polskiego literaturo-
znawstwa i nowej humanistyki inaczej niż w kategoriach wciąż trwającej 
n o w o c z e s n o ś c i  z jej dominującymi wartościami nowości, oryginal-
ności, niepowtarzalności, jednokrotności i strategiami prowokacji, szoku, 
retorycznej perswazji. Wtedy obowiązujących przede wszystkim w sztuce, 
dziś usankcjonowanych w nauce i dodatkowo wzmocnionych jej urynko-
wieniem. Nawet kluczowa atrybucja „nowa” powtarza powszechnie uży-
wane w pierwszych dekadach XX wieku określenie dla postulowanej nauki 
o literaturze, którą Budzyk nazwał wprost „nową humanistyką”.

56 S. Latham, R. Scholes, The Rise of Periodical Studies. „PMLA: Publications of the 
Modern Language Association of America” 2006, vol. 121, s. 517–531. 

57 Por. F. Varela, Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem, 
przeł. R. Poczobut, „Avant” 2002, nr 1, s. 31–75; R. Poczobut, Interdisciplinarity and mind: 
an onto-methodological perspective, „Polish Journal of Philosophy” 2008, vol. 2, no. 1, 
s. 79–97; W. Iwanow, Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu, 
przeł. D. Ulicka, „Teksty Drugie” 2011, nr 1–2, s. 43–60; tegoż, O ewolucji przekształca-
nia i przekazywania informacji we wspólnotach ludzkich i zwierzęcych, przeł. D. Ulicka, 
„Teksty Drugie” 2011, nr 1–2, s. 134–151. 
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Konkludując: użycia historii (czyli jej przepisywanie wedle matrycy 
metodologicznej), które w istocie prowadzą do h i s t o r i i  n a u k i  b e z 
n a z w i s k ,  oraz jej nadużycia (czyli dopisywanie do gotowego schema-
tu metodologiczno-dyscyplinowego wydarzeń niemieszczących się w jego 
ramach) to sytuacja daleko nielokalna, polska. Na obszarze dwudziesto-
wiecznego literaturoznawstwa polskiego te użycia i nadużycia poczyniły 
jednak znaczne spustoszenia. W jego polu pozostawiły więcej n i e u ż y t -
k ó w  niż terenów zagospodarowanych. I te nieużytki warto wskazać 
i zagospodarować. 

Pożytki z nieużytków albo jak pisać historię 
nowoczesnego polskiego literaturoznawstwa 
teoretycznego

Zagospodarowywanie nieużytków, tj. tekstów bezspornie lub spornie 
przynależnych do teoretycznego literaturoznawstwa polskiego, ale nie-
używanych lub rzadko używanych, niezapisanych w kanonie, nie zmierza 
do przewartościowań, które miałyby wyprzeć powszechny obraz minione-
go teoretycznoliterackiego świata i wprowadzić na jego miejsce radykalnie 
inną literaturoznawczą naukosferę. Dekanonizacja kanonu, szczególnie 
ta polegająca na kanonizacji młodszej linii, wymaga, po pierwsze, uprzed-
niego zaistnienia tej młodszej linii, zaistnienia mocniejszego niż widmowe. 
Po drugie, należy do praktyk skutecznych w sytuacjach stabilności wzorco-
wego układu odniesienia, któremu można przeciwstawić układ nowy, nie 
zaś w okolicznościach takich jak obecnie – współistnienia wielu, niekon-
kurujących ze sobą, a nawet niestykających się propozycji. Toteż zagospo-
darowywanie nieużytków może mieć na celu co najwyżej wypracowanie 
kanonu równoległego. 

Wsparcia w wynajdywaniu tego paralelnego, polskiego kanonu udziela-
ją, jak już zostało zasygnalizowane, reguły czytania historii sformułowane 
przez Rickerta oraz zasady powstawania Benjaminowskiego „obrazu dialek-
tycznego”. Postulowana w nich stała i nieunikniona konfrontacja wartości 
minionych z wartościami aktualnymi pozwala ożywiać bohaterów wpisa-
nych wprawdzie do kanonu globalnego, ale reprezentowanych tekstami 
zmurszałymi, rzadko dziś uobecnianymi w innym trybie niż zabytki, przez 
zaoferowanie innych ich, niepomnikowych, za to autentycznie prekursor-
skich prac z jednej strony, z drugiej zaś pozwala wprowadzać bohaterów 
nieobecnych, których studia leżą odłogiem, choć mogą śmiało konkurować 
z rozprawami herosów, nadto zaś silnie współbrzmią z tekstami dzisiaj au-
torytatywnymi, a nawet są wobec nich prekursorskie. 
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Przymiarką do zbudowania tego równoległego kanonu niech będzie 
prowokacyjna propozycja alternatyw dla rozpraw powszechnie traktowa-
nych jako niepodważalnie kanoniczne. 

Zazwyczaj światowe i polskie kompendia podręcznikowe i antologie 
historii teorii literatury zaczynają się od Wskrzeszenia słowa Szkłowskiego. 
Równie dobrze mogłyby, a w Polsce powinny, zacząć się od dwóch krótkich 
artykułów Jana Baudouina de Courtenaya z tego samego 1914 roku: Słowo 
i „słowo” oraz K tieorii „słowa kak takowogo” i „bukwy kak takowoj”58. 
Baudouin, nauczyciel petersburskich OPOJAZ-owców, dla członków Mo-
skiewskiego Kola Lingwistycznego ważniejszy nawet niż de Saussure, 
a w oczach Jakobsona wręcz fundator strukturalizmu, który od roku 1918 
wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i prawdopodobnie nauczał nie-
których przynajmniej przyszłych polskich twórców literaturoznawstwa 
teoretycznego, ze stanowiska lingwistycznego polemizował w tych arty-
kułach z rewolucyjnymi zapędami formalistów rosyjskich, temperując je 
i uściślając opracowywane przez nich manifesty. W polemice z radykalny-
mi przekonaniami swych podopiecznych de Courtenay wprowadził ważne 
rozróżnienie pisma i głosu (które można śmiało uznać za prekursorskie 
wobec Derridiańskiego), a stanowczo żądając korelacji „dźwięków i liter” 
z pozostałymi składnikami59, przesunął uwagę literaturoznawców z począt-
kowo najistotniejszej dla nich płaszczyzny brzmieniowej na całość wypo-
wiedzi, żądając jej ujęcia w kontekście sytuacyjnym, nieodłącznie od pro-
zodii jako siły performatywnej konstytutywnej dla gatunku wypowiedzi 
i jej znaczenia60. 

Baudouinowskie podejście do filologicznych podstaw literaturo-
znawstwa, jeśli – co prawdopodobne, choć tylko domyślne – zostało za-
szczepione studentom polonistyki warszawskiej, znalazło kontynuację. 
Orientację na wypowiedź i sytuację komunikacyjną wpisaną w tekst, 
na socjologicznie interpretowaną semantykę prozodii i typu narracji, 
prowadzącą do filologicznej lektury tekstu jako dyspozycji sprawczej, 

58 J. Baudouin de Courtenay, Słowo i „słowo” [pierw. gazeta „Otkliki” – bezpłatny 
dodatek do gazety „Dien’”, SPb 1914, nr 7]; K tieorii „słowa kak takowogo” i „bukwy kak 
takowoj” [pierw. gazeta „Otkliki”, SPb 1914, nr 8]; przedr. [w:] tegoż, Izbrannyje trudy 
po jazykoznanii, Moskwa 1963, t. 2. 

59 „[…] język składa się nie z liter i nie z dźwięków, ale tylko z całokształtu wchodzą-
cych w jego skład elementów”. J.B. de Courtenay, O teorii słowa jako takiego i litery jako 
takiej, przeł. M. Skarżyński (w druku). 

60 „Mogę przez kilka godzin wyrzucać z siebie, z rozmaitą intonacją całostki wyma-
wianiowe, robiące wrażenie jakichś wierszy, jakiegoś opowiadania lub jakiegoś wykładu. 
[…] Można to wymawiać to głośno, to szeptem, to w natchnieniu, to całkowicie spokojnie, 
to z intonacją oznajmującą, to z pytającą itp. i za każdym razem wywoływać odmienne 
wrażenie i odmienny nastrój”. J.B. de Courtenay, Słowo i „słowo”, przeł. M. Skarżyński 
(w druku). 
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poświadczają rozprawy Dawida Hopensztanda i Kazimierza Budzyka61, 
które z kolei można uznać za fundatorskie dla powstałej w połowie lat sie-
demdziesiątych XX wieku polskiej szkoły komunikacji literackiej. Drugi 
z artykułów Baudouina, o piśmie i głosie – wraz z uwagami Władysława 
Strzemińskiego o Druku funkcjonalnym i studiami Budzyka nad staro-
polską kulturą druku62 – mógłby z kolei posłużyć jako inicjacja dzisiej-
szych „zwrotów”, materialnego („ku rzeczom”) i „audialnego”. Artykuł 
z 1915 roku o wpływie języka na postawy światopoglądowe – otwierać 
lingwistykę dyskursu płci63.

Zwyczajowo w kompendiach i antologiach po Wskrzeszeniu słowa 
idzie Sztuka jako chwyt. Budując polski kanon równoległy, moglibyśmy 
ją zamienić albo na Chwistka Zagadnienie kultury duchowej w Polsce 
(1930), albo na pracę Henryka Stażewskiego Nowa sztuka a spuścizna 
epok minionych (1933), albo Andrzeja Wróblewskiego O deformacji 
(1955)64. Ujęcie Wróblewskiego jest na dodatek tym bogatsze od Szkłow-
skiego, że dostrzega deformację jako praktykę codzienną, jedynie zinten-
syfikowaną w sztuce, która „uniezwykla” gwoli – tak jak u Szkłowskiego 
– odnowienia widzenia. A gdyby uznać, że rozważania Chwistka, Sta-
żewskiego i Wróblewskiego do teorii literatury nie należą (choć wtedy 
trzeba by wyłączyć z niej znaczną połać semiotyki), to na pewno koncepcję 
sztuki jako chwytu z jej nadrzędną ideą dezautomatyzacji można zeg-
zemplifikować wcześniejszym o sześć lat niż Szkłowskiego wystąpieniem 
Jana Michała Rozwadowskiego Zjawisko dysautomatyzacji i tendencja 
energii psychicznej65. Nie tylko dlatego, że wyprzedza Szkłowskiego (obie 
propozycje wywodzą się z tej samej inspiracji: dyskusji o  automatyzmie 

61 D. Hopensztand, Mowa pozornie zależna w kontekście „Czarnych skrzydeł”, [w:] 
Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Warszawa 1946; K. Budzyk, Rym-upiór: 
„osie – stało się”, „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 47 (zeszyt specjalny).

62 W. Strzemiński, Druk funkcjonalny, „Grafika” 1933, nr 2; K. Budzyk, Studia z za-
kresu bibliografii i księgoznawstwa, Warszawa 1948.

63 J.B. de Courtenay, Charakterystyka psychologiczna języka polskiego [1915], [w:] 
O języku polskim, red. J. Basara, M. Szymczak, Warszawa 1984. O lingwistyce płci w stu-
diach Baudouina por. J. Szpyra-Kozłowska, Baudouin de Courtenay on Language and 
gender. The Pat and the Present Context, „Etnolingwistyka” 2010, nr 22, s. 190–204. 

64 L. Chwistek, Zagadnienie kultury duchowej w Polsce, „Przegląd Współczesny” 
1930, t. XXXIII, z. 97; t. XXXIV, z. 104; przedr. [w:] tegoż, Pisma filozoficzne i logiczne, 
Warszawa 1961; H. Stażewski, Nowa sztuka a spuścizna epok minionych, „Pion” 1933, 
nr 5; A. Wróblewski, O deformacji, [w:] Andrzej Wróblewski nieznany, red. J. Michalski, 
Kraków 1993.

65 J.M. Rozwadowski w roku 1911 wygłosił referat Zjawisko dysautomatyzacji i ten-
dencja energii psychicznej na IX Zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie. 
Artykuł został opublikowany w pierwszym numerze nowo powstałego „Kwartalnika Filo-
zoficznego” w roku 1922. 
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i mechanicyzmie w filozofii i psychologii66), ale dlatego, że jest wszech-
stronniejsze i daleko bardziej inspirujące. Rozwadowski rozważa „dysau-
tomatyzację” na materiale lingwistycznym, zwłaszcza fonetycznym, 
natomiast wnioski, które wyprowadza ze swoich profesjonalnych filolo-
gicznych analiz, sięgają horyzontów transkulturowych i międzyobszaro-
wych, integrują bowiem obserwacje humanistyczne z przyrodoznawczy-
mi. Ta rozległa perspektywa nie rozrzedza gęstości wywodu, podobnie 
jak u Szkłowskiego i Tynianowa skupionego na mechanizmie stagnacji, 
wyczerpywania się kanonu i wyzucia go z wartości emocjonalno-poznaw-
czych prowadzących do dekanonizacji. 

I dalej: w miejsce Tynianowa Ewolucji literackiej moglibyśmy wpro-
wadzić Siedleckiego Z dziejów naszego wiersza (1935), które warszawianin 
chce „ująć jako łańcuch to następujących po sobie, to równoczesnych faz 
– kanonizacyjnych i dekanonizacyjnych”, jako że: 

Dekanonizacja jest równie „uprawnionym” chwytem poetyckim, jak kanonizacja. Fala 
kanonizacyjna, wprowadzająca do struktury poetyckiej coraz to nowe schematy, krępująca 
ją coraz nowymi normami, ulega załamaniu przez kierunek rewoltujący się przeciw tyranii, 
„martwocie” zastanej poetyki, wyzwalający poezję spod tysięcznych ograniczeń i wreszcie 
– kształtujący nowe kanony poetyckie67. 

Z Siedleckiego koncepcją procesu historycznego mogłyby sąsiadować 
socjologizująco-historiozoficzne przekorne uwagi Witkacego (Papierek lak-
musowy z 1921 roku) na temat wymiany gustów i autorytetów. Uwagi tym 
cenniejsze, że jako parodia dyskursów naukowego i literackiego, podpisana 
wymownie „Marceli Duchański-Blag”, jednocześnie reprezentuje naukowe 
gatunki hybrydyczne68. 

Bachtinowską koncepcję gatunków literackich jako gatunków wtór-
nych moglibyśmy zamienić na koncepcję Skwarczyńskiej, wcześniejszą 
i daleko wnikliwszą, a historycznie niepomiernie bardziej pogłębioną niż 
Bachtina, bo wiążącą rodzaje i gatunki literackie nie tylko z naśladowa-
niem językowych gatunków codziennych („życiowych”, w jej języku), ale 
także praktyk rytualnych i gatunków innoartystycznych. Uczona odno-
towała także gatunkowe hybrydy, przechodniość gatunków i nazw gatun-
kowych ze sfery artystycznej do codziennej oraz fenomen gatunkowej 

66 O zakorzenieniu koncepcji Szkłowskiego w dyskusjach toczących się we współczes-
nej mu psychologii zob. I. Sirotkina, Tieorija awtomatizma do formalistow, [w:] Russkaja 
tieorija…, s. 295–303.

67 F. Siedlecki, Z dziejów naszego wiersza, „Skamander” 1935, R. IX, t. 9, z. 62; cyt. 
za: tegoż, Wybór pism, oprac. M.R. Mayenowa, S. Żółkiewski, Warszawa 1989, s. 170.

68 M. Duchański-Blag [S.I. Witkiewicz], Papierek lakmusowy (Najnowsza artystyczna 
nowalia Piurblagizm), Zakopane 1921.
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pamięci (chyba bezwyjątkowo łączony z Bachtinem)69. W miejsce Bachti-
nowskiego dialogu można by wstawić tejże Skwarczyńskiej Próbę teorii 
rozmowy, a bachtinowsko-niebachtinowską heteroglozję zegzemplifiko-
wać jej Estetyką makaronizmu. Skwarczyńska wespół z Kazimierzem 
Wyką mogą także rozpoczynać zwrot przestrzenny, bo taki rozmach ma 
jej Regionalizm a główne kierunki w badaniach literackich, a rozważa-
niami o kolorach u Słowackiego – inicjować kognitywistyczne studia nad 
językowym obrazem świata70. 

Kristevej intertekstualność w dojrzałej i wyczerpującej postaci znaj-
dziemy w studium Tadeusza Zielińskiego Rekonstrukcja zaginionych 
tragedii greckich (1925; 1926)71, wykładnię narracyjności – w Ingardena 
Perspektywie czasowej w konkretyzacji literackiego dzieła sztuki, ana-
lizę kreowanej narracyjnie tożsamości – w Zdzisława Łapińskiego opisie 
strategii Gombrowicza Życie i twórczość czy dwie twórczości (1975), a roz-
ważania o tożsamości płynnej – w rozprawie Elżbiety Dąbrowicz Biogra-
fia transgraniczna (2010)72. Problematykę gatunków, ongiś uznawanych za 
pograniczne, a dziś zaliczanych do jednej z czterech formacji literatury no-
woczesnej, niechby rozpoczynały studia Troczyńskiego o reportażu (1935) 
i Blausteina o słuchowisku radiowym (1938). Performatykę z kolei bez tru-
du da się wprowadzić rozprawą Ireny Sławińskiej Sceniczny gest poety 
(1960), a zwrot dramaturgiczny – Ziomka Projektem wykonawcy w dziele 
literackim (1977), Raszewskiego Partyturą teatralną (1968), Edwarda Csa-
tó Funkcjami mowy scenicznej (1962)73 bądź po prostu Funkcjami mowy 
w widowisku teatralnym Ingardena. Socjologiczno-pragmalingwistyczne 

69 S. Skwarczyńska, Geneza i rozwój gatunków literackich, [w:] tejże, Z teorii 
literatury. Cztery rozprawy, Łódź 1947; studium było pisane w czasie wojny. 

70 S. Skwarczyńska, Próba teorii rozmowy, [w:] tejże, Szkice z zakresu teorji lite-
ratury, Lwów 1932; tejże, Estetyka makaronizmu. Próba postawienia zagadnienia, [w:] 
Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, Wilno 1937; tejże, Regionalizm a główne 
kierunki w badaniach literackich, „Prace Polonistyczne” 1937, Seria 1; tejże, Ewolucja 
obrazów u Słowackiego, Lwów 1925; K. Wyka, Próba geografii literackiej, „Trybuna Lite-
ratów i Artystów” 1938, nr 1.

71 T. Zieliński, Rekonstrukcja zaginionych tragedii greckich [1925; 1926], [w:] tegoż, 
Szkice antyczne, wybór A. Biernacki, wstęp J. Parandowski, Kraków 1971.

72 Z. Łapiński, Życie i twórczość czy dwie twórczości, [w:] Biografia – geografia 
– kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Wrocław 1975; E. Dąbrowicz, Biografia 
transgraniczna. Migracje jako problem tożsamości w polskim wieku XIX, „Białostockie 
Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1; K. Troczyński, Estetyka literackiego reportażu, [w:] 
tegoż, Od formizmu do moralizmu. Szkice literackie, Poznań 1935; L. Blaustein, O percep-
cji słuchowiska radiowego, Warszawa 1938. 

73 I. Sławińska, Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie, Kraków 1960; 
Z. Raszewski, Partytura teatralna, „Pamiętnik Teatralny” 1968, z. 3–4; E. Csató, Funkcje 
mowy scenicznej, „Estetyka” 1962, t. 3, s. 177–202. „Zwrot dramaturgiczny” postulowała 
A. Krajewska: tejże, Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki, Poznań 2009. 
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rozpoznania sytuacji wypowiadawczej, zamiast Konstrukcją wypowiedzi 
Wołoszynowa, można zegzemplifikować odkrywczą także dla językoznaw-
ców i historyków literatury rozprawą Budzyka Rym-upiór: „osie – stało się” 
(1956)74. Wpisaną w prace francuskich krytyków genetycznych koncepcję 
tekstu jako całości wielowariantywnej, niesprowadzalnej do jednej postaci 
arbitralnie ustalanej przez edytora znakomicie naświetlają prace teksto-
logiczne i towarzyszące im omówienia Stanisława Pigonia, z których albo 
studium o Dziadach, albo komentarze do wydania Trzy po trzy ze wszech 
miar należy wprowadzić do kanonu równoległego – jako założycielskie dla 
nowej filologii75.

Dość przykładów. Nieużytków do zagospodarowania na obszarze pol-
skiego literaturoznawstwa teoretycznego nie brakuje. Nawet przywołaną 
na początku widmontologię można przecież wywieść z prac Stanisława 
Brzozowskiego, Marii Janion i Stanisława Rośka76. 

Po co pisać historię nowoczesnego polskiego 
literaturoznawstwa teoretycznego?

Sens rekultywacji nieużytków, tekstów leżących odłogiem, nietrudno 
podważyć, uznając je za usankcjonowane przez historię przeżytki bądź 
uznać wydobywanie wraków za zajęcie atrakcyjne tylko dla amatorów. 
Więc po co? 

Nie po to, jak już zostało powiedziane, by upomniawszy się o „nasze”, 
rewidować i rewindykować światową pamięć historyczną. Nie sposób tak-
że żywić złudzeń, że skonstruowana na podanych zasadach historia no-
woczesnego literaturoznawstwa polskiego, jako magistra vitae, przyjdzie 
na ratunek i pozwoli ocalić przyszłość (dyscypliny). Historię, jako się już 
rzekło za dawnymi autorytetami, uprawia się raczej w imię teraźniejszości 
niż nieprzewidywalnej przyszłości. 

Wprowadzając do literaturoznawczej naukosfery kanon równoległy, 
można jednak zmienić sposób uprawiania historii nauki, uwypuklając samą 

74 K. Budzyk, Rym-upiór: „osie – stało się”.
75 S. Pigoń, Do źródeł „Dziadów” wileńsko-kowieńskich, Wilno 1930 (wersja roz-

szerzona: Formowanie „Dziadów” części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna, Warszawa 
1967); Spuścizna literacka Aleksandra Fredry, Warszawa 1954; A. Fredro, Pisma wszyst-
kie, t. 13: Proza, cz. 1, oprac. S. Pigoń, wstęp K. Wyka, oprac. K. Czajkowska, S. Pigoń, 
Warszawa 1968. 

76 S. Brzozowski, Widma moich współczesnych (fikcyjne portrety satyryczne). Książ-
ka o starej kobiecie (fragment powieści), Lwów 1914; M. Janion, Do Europy – tak, ale 
razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000; S. Rosiek, Wejście martwego na scenę, [w:] 
tegoż, Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, Gdańsk 1997, s. 31–53. 
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zasadę, na której została zbudowana77. Bez wątpienia cuius memoria, eius 
victoria, by sparafrazować znaną dewizę, która dziś, w świetle badań nad 
migracjami nauk i sztuk, traci dotychczasową postkolonialną wykładnię. 
Badania te (jak zarysowane badania nad polską literaturoznawczą „małą 
emigracją”) pozwalają wydobyć nie jedynie polityczne, ale także i może 
przede wszystkim personalne, etniczne, instytucjonalne i ekonomiczne 
mechanizmy, które jednym teoriom zapewniły naukowy sukces, innym zaś 
nie78. Pozwalają także „poznać […] p r z y p a d k o w e  rzeczywistości”79, któ-
re dopiero po latach wydają się konieczne. Uzmysłowienie przypadkowości 
nie tylko wytrąca konieczność z błogiego spokoju wiary w logikę, ale kom-
plikuje także rozpoznanie mechanizmów obecności i nieobecności. Nawet 
tak, wydawałoby się, oczywiste i dobrze już opisane, jak socjo-polityczne 
(ideologia estetyczna i polityka naukowa, ekonomia nauki, polityka histo-
ryczna, polityka prawdy) – nawet one nie są jednoznaczne ani w swoich 
skutkach przejrzyste. Wielka Historia, która zadecydowała o chwilowym 
przerwaniu znakomitych międzywojennych początków naszej teorii litera-
tury, a potem o jej izolacji spowodowała przecież zarazem jej rozkwit. Jak 
zresztą dowodzi historia nauki, warunki opresji, politycznego wygnania, 
emigracji zewnętrznej lub wewnętrznej i ekonomicznego niedostatku nie-
jednokrotnie sprzyjały właśnie odkryciom. 

Ale pisać historię polskiego literaturoznawstwa teoretycznego, 
„jaka rzeczywiście była”, trzeba przede wszystkim dlatego, że zdepono-
wane w niej teksty-fakty – obojętne, czy zdarzenia, czy nie-zdarzenia 
– należą do tekstów kultury na równi z innymi tekstami, intensywnie 
– w przeciwieństwie do nich – badanymi. Ta prawda, dobitnie sformu-
łowana przez semiotyków, że „teksty naukowe, choć funkcjonują jako 
metateksty kultury, mogą być rozpatrywane jednocześnie w charakte-
rze jej tekstów. Z tego względu wszelka doniosła idea naukowa podlega 
badaniu zarówno jako wysiłek poznania kultury, jak i fakt jej życia” 
i tożsama z nią prawda, trzydzieści lat wcześniej sformułowana przez 
Stefana Czarnowskiego, że poznawanie kultury jest także kulturą80 

77 Parafrazuję celne, odnoszące się do nieobecności w kanonie światowym polskiej 
awangardy malarskiej, rozpoznanie A. Turowskiego: tegoż, Awangardowe marginesy, 
Warszawa 1997, s. 16. 

78 Bardzo dobry wgląd w te migracje przynosi zbiór: Migracje modernizmu. Nowo-
czesność i uchodźcy, red. nauk. T. Majewski, A. Rejniak-Majewska, W. Marzec, Warszawa 
2014; por. też D. Ulicka, Morskie i zamorskie podróże idei antropologii, „Slavia Meridio-
nalis” 2014, nr 14, s. 1–32.

79 C. Davis, Powrót umarłych.
80 W.W. Iwanow, J.M. Łotman, A.M. Piatigorskij, W.N. Toporow, B.A. Uspienskij, 

Tiezisy k siemioticzeskomu izuczeniju kultur (w primienienijach k sławianskim teks-
tam), [w:] Semiotyka i struktura tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1973, s. 32 
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– obie te prawdy wciąż z trudem docierają do współczesnych  polskich 
kulturowych poetyk i kulturowych teorii literatury. Tymczasem historia 
nauki o literaturze jest może nawet ważniejsza dla diagnozy niegdy-
siejszej i dzisiejszej społecznej świadomości kultury niż historia lite-
ratury. Naukowe imaginarium jest, jeśli nawet nie trwalsze niż arty-
styczne, to w każdym razie na pewno dysponuje siłą sprawczą wobec 
niego. To literaturoznawstwo „wywołuje” z pamięci jak z kliszy fotogra-
ficznej inne teksty i przekształca je w kulturowe zdarzenia81. Bez jego 
pośrednictwa mogłyby pozostać ledwo nie-zdarzeniami. O rozpoznaniu 
tej jego kulturotwórczej (nawet jeśli fantazmatotwórczej) roli świadczą 
już osiemnastowieczne spory w Towarzystwie (Warszawskim) Przyja-
ciół Nauk o pierwszą historię literatury polskiej, które to spory zaini-
cjowały dyskusję o granicach literatury, jej funkcjach i powinnościach, 
charakterze narodowym i międzynarodowym, sposobach uczestnictwa 
w życiu społeczności i narodu, dostępności poznawczej i możliwościach 
przekazu poznawczego doświadczenia, dyskusję trwającą na dobrą spra-
wę do dziś82. Dowodzi ona niezbicie, że teoria literatury udostępnia au-
toref leksję kolejnych pokoleń, „zapis [ich] wiedzy kulturowej”83. Opis 
kultury pomijający te fakty, odsuwający je do konwencjonalnej historii 
nauk, jest z konieczności ułomny. 

To oczywistości. Nie warto jednak czekać, aż dotrą do teoretycznego 
literaturoznawstwa polskiego, jak zwykle powtórzone, na przykład za 
Schössler: „Kulturoznawczo zorientowane literaturoznawstwo dostarcza 
znakomitych narzędzi badawczych […], ponieważ ujmuje teksty […] jako 
formy kulturowego samopoznania i autotematyzacji”84. 

(przekład mój – D.U.); S. Czarnowski, Kultura, przedmowa L. Krzywicki, Warszawa 1938, 
s. 9 (tezę Czarnowskiego przypomniał niedawno R. Nycz: tegoż, W stronę humanistyki 
innowacyjnej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje, „Teksty Drugie” 
2013, nr 1–2). 

81 Przywołuję ref leksje W. Benjamina na marginesie lektury A. Monglonda; por. 
Pasaże , red. R. Tiedemann, przeł. Kania, posłowie Z. Bauman, Kraków 2005, s. 531. 

82 Por. G.E. Groddeck, O znaczeniu celu i osnowie literatury w powszechności, „Tygo-
dnik Wileński” 1815, t. 1. W związku z takimi rozpoznaniami historycy stawiają i realizują 
śmiałą tezę o terapeutycznej funkcji historiografii; por. T. Pawelec, Historian as a Social 
Psychoterapist (Ethical Assumptions of Psychohistorical Writings), „Historyka. Studia 
Metodologiczne” 2004, t. 34, s. 5–21; A. Ledder, Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki 
historycznej, Warszawa 2014. 

83 Przywołuję zdanie Jana Pomorskiego (zniekształcone, bo autor pisze o tekstach hi-
storiograficznych) z artykułu: tegoż, Koncepcja paradygmatu historiograficznego, [w:] Hi-
storia. Poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska, Rzeszów 2000, s. 141. 

84 F. Schössler, Literaturwisswenschaft als Kulturwissenschaft. Eine Einführung, 
Tübingen 2006, s. 47. 
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How to be a good historian (of Polish literary studies)? 

Summary

It can be established beyond all doubt that the “Polish theory” – on the 
contrary to the “French” or “Russian theory” – does not function as a me-
dium of international academic literary studies. The starting point of my 
discussion is the question why. Against all postcolonial logic, I postulate 
that the core of the problem can be traced to the weak activity of our “small 
emigration”. It is therefore high time to reconstruct the “Polish theory” 
as an important part of East-Central literary studies, no less important 
than its Russian and Czech counterparts. Comparing concepts of a num-
ber of Polish authors with authoritative works by, among others, Bakhtin, 
Shklovsky or Tynianov, this article offers a provisional project of modern 
Polish literary theory. This project is proposed on the margin of the main 
methodological problem of this issue – how to write today, in the age of the 
constructivist movement, the “real” history of scientific cultures.
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Figury prze-pisywania historii  
Teoria narracji historycznej Jerzego Limona

Powieść Jerzego Limona Młot na poetów albo Kronika ściętych głów 
(interaktywna historia powieściowa) (2014), podobnie jak wcześniejsze 
powieści tego pisarza – Wieloryb. Wypisy źródłowe (1998) oraz Koncert 
Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa gło-
sy (1999) – tematyzuje narrację historyczną po zwrocie narratologicznym1. 
Wszystkie wymienione utwory określam mianem warsztatowej powieści 
historiograficznej2, ponieważ ich autor poddaje refleksji warsztat history-
ka, czyli problem gromadzenia, opracowywania, przechowywania i kon-
struowania narracji w oparciu o źródła historyczne. Tematem Wieloryba 
jest bowiem organizowanie i wykorzystywanie archiwum dokumentów hi-
storycznych i fikcyjnych mówiących o historii Pomorza, natomiast fabuła 
Koncertu Wielkiej Niedźwiedzicy opowiada o historii ulicy Haffnera w So-
pocie. Obie powieści mają strukturę tematycznego archiwum składającego 
się z przepisanych dokumentów, które w wypadku Wieloryba zostały ujęte 
w formę – jak głosi podtytuł – „wypisów źródłowych”. W powieściach tych 
Limon nadaje historii kształt tekstowego kolażu, opowiadając ją wieloma 
głosami, co w Koncercie Wielkiej Niedźwiedzicy – przyjmując wielogłoso-
wość za istotę każdej historii – autor obejmuje metaforą kantaty. 

Młot na poetów rozpoczyna Limon refleksją autotematyczną skupio-
ną wokół historiografii jako sztuki opowiadania o przeszłości, ale sztuki 

1 E. Konończuk, Powieść geohistoriograficzna. Międzydyskursywna przestrzeń „Kon-
certu Wielkiej Niedźwiedzicy” Jerzego Limona, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, 
t. 57, z. 2; tejże, O przeszłości na dwa głosy. Narracja archeologiczna Jerzego Limona mię-
dzy historią a literaturą, [w:] Literatura – Pamięć – Kultura. Prace ofiarowane Profesor 
Elżbiecie Feliksiak, red. E. Sidoruk, M. Leś, Białystok 2010. 

2 Koncepcję warsztatowej powieści historiograficznej przedstawiam na przykładzie 
twórczości Malewskiej i Bocheńskiego; por. E. Konończuk, W poszukiwaniu dostępu 
do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego, 
Białystok 2009. 
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warunkowanej teraźniejszością. Toteż za tezę przyświecającą powieści moż-
na uznać słowa autora:

[…] zarówno przeszłość, jak i przyszłość pozostają jedynie zbiorem możliwości. Na-
stępstwo zdarzeń, ich osadzenie w czasie i przestrzeni, przyczynowość, wcale nie są oczy-
wiste. Co więcej, dopuszczają wielość możliwości. Tu teraźniejszość nie musi być skutkiem 
przeszłości, lecz na odwrót – jej przyczyną. To sam moment oglądu decyduje o kształcie 
tego, co było3.

Powieść składa się z tekstów, które czytelnik, przy niemałym wysiłku 
analitycznym, może ująć w kilka bloków tekstowych pokazujących właśnie 
wielość możliwości organizowania wiedzy o przeszłości, a w efekcie wielość 
możliwości budowania obrazu rzeczywistości minionej. 

Zasadniczy blok stanowi kolekcja luźno powiązanych ze sobą teks-
tów, spośród których wyłania się wpleciona w nie historia – rozproszona 
w przestrzeni całej książki – stanowiąca główny temat powieści. Autor 
wprowadza zatem na scenę dramatis personae i pokazuje, jak opowieść 
zależy od rodzaju dekoracji, na których tle umieści bohaterów opowiada-
nych wydarzeń, i od tego, jakimi obdarzy ich rekwizytami. Sposób eks-
ponowania postaci i wydarzeń z przeszłości jest przez autora ujmowany 
często w metaforę teatru, galerii czy też gry planszowej. Na planszy oznacza 
czas i miejsce akcji: lata 1609–1612, Prusy Królewskie i Książęce, Gdańsk, 
Braniewo, Kętrzyn, Londyn. Następnie wprowadza bohaterów, którymi są: 
w jednej osobie król szkocki Jakub VI i król angielski Jakub I; jego agenci 
– Patryk Gorgon i John Dickenson – dyplomaci i poeci; Andrew Aidie, 
Szkot z pochodzenia, profesor Gimnazjum Gdańskiego, filozof przyrody, 
poeta, poliglota, autor pamfletu – decyzją senatu gdańskiego spalonego 
na stosie – atakującego Jakuba VI oraz pisarze: Bartłomiej Paceniusz (au-
tor książki spalonej w Gdańsku), Jan Starkowiusz (autor paszkwilu na króla 
angielskiego, ścięty wyrokiem kętrzyńskiego sądu) i Kacper Cichocki (au-
tor książki spalonej z rozkazu króla Zygmunta III na warszawskim rynku). 
Dzieła wymienionych autorów spotkały się z królewskim gniewem i zostały 
skazane na zniszczenie, gdyż oskarżały Jakuba o matkobójstwo, pochodze-
nie z nieprawego łoża, skłonność do rozlewu krwi chrześcijańskiej. Źródła 
historyczne, informujące o faktach z zakresu głównego nurtu tematycznego 
powieści Limona, umieszczone są obok źródeł o charakterze dygresyjnym. 
W tym swoistym gabinecie osobliwości wystawione są obok siebie przypo-
wieści, alegorie, ekfrazy, archiwalia: kopie autografów, reprodukcje fotogra-
fii, obrazów, opisy przedmiotów oraz cytaty z dzieł Szekspira, z prac histo-
rycznych, a nawet wpisy z Facebooka. W tej części ważną kategorią tekstów 

3 J. Limon, Młot na poetów albo Kronika ściętych głów, Gdańsk 2014, s. 11.
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są mikrorozprawy historiograficzne, które tematyzują zarówno warsztat 
historyka, jak i współczesne teorie historiograficzne. Książka stanowi za-
tem swoisty przewodnik po galerii osobliwości, będącej w istocie kolekcją 
surowego materiału, oczekującego na organizację w postaci powieści lub 
rozprawy naukowej. 

Druga część powieści Limona, zatytułowana Rozdział interaktyw-
ny, zawiera – jak w przypisie informuje autor – materiały niedrukowane, 
szczególnej wagi wypisy źródłowe, które powinny być opracowane przez 
badaczy. Tak więc czytelnik-badacz jest zaproszony do tworzenia własnej 
narracji w pliku pod linkiem wydawnictwa i w oparciu o dostępne tam do-
kumenty. Rozdział ten zawiera archiwum tematyczne, na które składa się 
wybór korespondencji monarchy angielskiego Jakuba I Stuarta i dyplomaty 
Johna Dickensona, wysłanego do króla Zygmunta III z misją niedopuszcze-
nia do wydania książki Cichockiego, obraźliwej dla króla angielskiego. 

Trzecią część stanowi Aneks, czyli archiwum zawierające wykorzy-
stane w utworze dokumenty źródłowe, materiał zaproponowany czytel-
nikowi zaproszonemu do tworzenia własnej narracji w postaci rozprawy 
naukowej bądź tekstu popularnego. Obie części, Rozdział interaktywny 
oraz Aneks, także mają charakter warsztatowy, tym razem jednak odsyłają 
do warsztatu historyka doby hipertekstu, doby interaktywnego archiwum, 
w którym czytelnik może doświadczyć takich emocji, jakie towarzyszą hi-
storykowi, który pracując ze źródłami, doświadcza bezpośredniego kon-
taktu z przeszłością. 

Lektura utworu Limona wprowadza czytelnika w sieć historiograficz-
nego hipertekstu, czyli tekstu nielinearnego, zorganizowanego niesekwen-
cyjnie oraz rozbitego na fragmenty. Sieć hipertekstu sprawia, że czytelnik 
porusza się w przestrzeni pełnej rozgałęziających się dróg, prowadzony 
przez narratora od węzła do węzła, od odnośnika do odnośnika. Tekst taki 
jest niczym pajęczyna, sieć czy kłącze, doświadczane przez odbiorcę pod-
czas lektury opartej na możliwości wyboru hiperpołączeń, a więc wyboru 
odsyłaczy, przywołań, różnych dróg interpretacji. Ten typ lektury czyni go 
wędrowcem po otwartej przestrzeni tekstu, aktywnym uczestnikiem proce-
su organizacji wiedzy historycznej. Czytelnik interaktywnego tekstu, wrzu-
cony w jego nielinearną strukturę, w sieć rozlicznych odniesień, przypisów, 
linków, przedziera się przez gąszcz znaczeń, natrafiając po drodze na liczne 
dygresje i szkice o charakterze historiograficznym, w których poruszany 
jest problem metod organizacji wiedzy historycznej4. 

4 O problemach organizacji wiedzy przez współczesnego historyka pisze Andrzej Ra-
domski w: tegoż, Historiografia jako hipertekst, „Historia i Kultura” 2002, nr 3. Powieść 
Limona jest dobrą ilustracją tezy Radomskiego postrzegającego postmodernistyczne pro-
pozycje historyków jako swoiste hiperteksty będące mozaiką (złożeniem) różnych tekstów 
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Młot na poetów uznaję za historiograficzną powieść warsztatową, 
w której Limon, tematyzując metody organizacji wiedzy historycznej, pro-
ponuje ujęcie tych metod w liczne figury „przepisywania” historii, wizuali-
zujące sposoby wykorzystywania źródeł przez historyka. Figury te towarzy-
szą przestrzennym metaforom historiograficznym wizualizującym sposoby 
eksponowania wiedzy historycznej. Do takich metafor należą: kolekcja, 
gabinet osobliwości, lapidarium, galeria ready mades, archiwum, scena 
teatralna, gra planszowa. Natomiast figury „przepisywania” historii wizu-
alizujące metody wykorzystania źródeł poprzez ich cytowanie, to na przy-
kład wypisy źródłowe, montaż, remiks, wydzieranka, puzzle, kolaż czy też 
forma wyrażająca heterogeniczny charakter tworzywa źródłowego, okre-
ślana przez pisarza opowieścią arcimboldiańską. 

Wspomniane metafory historiograficzne odsyłają do różnorodnych 
sposobów gromadzenia, przechowywania i udostępniania źródeł wiedzy 
o przeszłości, świadectw oraz pozostałości. Metafory te, pełniąc także funk-
cję epistemologiczną, odnoszą się do rozumienia przeszłości jako dostępnej 
jedynie przez opowieści fragmentaryczne i nieciągłe oraz zależnej od prze-
strzeni, w której jest eksponowana bądź opowiadana. Historia opowiadana 
w gabinecie osobliwości ma strukturę fragmentaryczną – stanowi zbiór 
ciekawostek, faktów i przedmiotów marginalizowanych przez wielką hi-
storię, a stanowiących w istocie kolekcję pomysłów na potencjalne narracje 
historyczne. 

Historia pisana jest w znacznym stopniu sztuką wiązania źródeł – faktów – znalezio-
nych. Przedmiotów też. Przypadkowy zbiór readymades. Neil MacGregor napisze „Histo-
rię świata w 100 przedmiotach”. Pięknie to pomyślane. Każdy z opisanych przedmiotów 
stanowi „świadectwo” epoki, a przynajmniej inspirację autora do przytoczenia szerokiego 
kontekstu. Każdy z nas mógłby swój życiorys napisać na podstawie nawet nie stu wybra-
nych przedmiotów, które zalegają nasze biurka, szafy czy piwnice. Odbicia zdarzeń i twarzy, 
czasem nawet słów5. 

Wśród osobliwości zgromadzonych przez Limona ważne miejsce zajmu-
ją przedmioty, które według pisarza są „pełne odbić”, gdyż w każdym odbija 
się jakiś fragment przeszłości i każda posiada moc uruchomienia wielu róż-
nych opowieści. Do takich przedmiotów należy na przykład laska cioci Eli, 
która przeżyła głód podczas blokady Leningradu czy łyżka ojca zrobiona 
z blachy Messerschmitta zestrzelonego przez partyzantów. Innym przed-
miotem, potencjalnym zaczynem intrygującej opowieści jest prototyp WC, 
zaprojektowany w 1596 roku przez sir Johna Haringtona, inżyniera, poetę 

i punktów widzenia – bez początku, końca, określonego kierunku, jednoznacznych związ-
ków i zależności.

5 J. Limon, Młot na poetów…, s. 57.



Figury prze-pisywania historii 45

i tłumacza, ale także chrześniaka królowej Elżbiety. Osobliwym obiektem 
w kolekcji Limona jest egzemplarz Pisma Świętego tłumaczonego przez 
wielu teologów pod kierunkiem Francisa Bacona na zlecenie króla Jakuba, 
czyli tak zwana „Biblia Króla Jakuba”, będąca, jak dowodzi autor, krypto-
gramem. Intrygująca historia odbija się w innym przedmiocie − beczce, 
w której oprócz piwa dostarczano osadzonej w więzieniu Marii Stuart listy 
fałszowane przez służby specjalne, które tą samą drogą otrzymywały zwrot-
ną korespondencję królowej przekonanej, że w listach przekazywanych przy 
współpracy browarnika może bezpiecznie pisać o wszystkim. Początkiem 
obyczajowej i zarazem kryminalnej opowieści są żółte kryzy Anne Turner, 
która „oprócz domów publicznych posiadała patent na krochmalone kryzy 
i mankiety”6, co było przyczyną ataku purytanów występujących przeciwko 
modnym strojom i stało się argumentem w procesie zakończonym powie-
szeniem przedsiębiorczej kobiety w 1615 roku. Wielowątkowa i niezwykle 
zawiła historia – jak zauważa narrator przeoczona przez Henryka Sienkie-
wicza – odbija się w kolejnym przedmiocie. Jest nim drewniana proteza 
Arthura Astona, który w 1611 roku towarzyszy w misji do Królewca ojcu 
ścigającemu Starkowiusza. Aston karierę wojskową zaczyna w Moskwie, 
walcząc przeciw Polsce, a kontynuuje ją walcząc po stronie Polski przeciw 
Szwedom i Turkom, aby następnie podjąć służbę u króla szwedzkiego. Gi-
nie, broniąc przed armią Cromwella miasta Drogheda, zabity przez zwy-
cięzców swoją własną protezą.

Taka kolekcja osobliwości ma swój pierwowzór w gabinetach historycz-
nych, jakie powstawały w XVI i XVII wieku, a wiązały się – jak zauważa 
Krzysztof Pomian – z „kulturą ciekawości”7. Gromadzeniu osobliwości 
– zarówno dokumentów, jak i przedmiotów – zawsze towarzyszy potrzeba 
opowiadania o nich. Przedmioty pobudzają bowiem wyobraźnię, inspirują 
do przedstawiania historii rozumianej jako historia życia codziennego i sta-
ją się zaczynem mikrohistorii. Limon, mówiąc o historii „odbitej w przed-
miotach” czy też o „przedmiotach pełnych odbić”, odsyła do historiogra-
ficznej koncepcji Stephena Greenblatta8 mówiącej o „przemieszczaniu” 
przedmiotów z przeszłości, które wyrwane z ich pierwotnego środowiska, 
z macierzystego kontekstu są w kolejnych narracjach na nowo kontekstua-
lizowane. Przedmiotom tym badacz nadaje szczególną siłę oddziaływania, 
którą opisuje, używając kategorii oddźwięku i zachwytu. Oddźwięk rozu-
mie jako moc budzenia w odbiorcy potrzeby analizowania relacji między 

6 Tamże, s. 172.
7 K. Pomian, Zbieracze osobliwości. Paryż, Wenecja XVI– XVIII wiek, przeł. A. Pień-

kos, Warszawa 1996, s. 63–85.
8 S. Greenblatt, Oddźwięk i zachwyt, przeł. A. Wilson, [w:] Poetyka kulturowa. Pis-

ma wybrane, red. K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006, s. 159–160.
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okolicznościami powstania przedmiotu a okolicznościami i warunkami, 
w jakich jest on odbierany. Przez zachwyt natomiast rozumie moc wysta-
wianego przedmiotu, dzięki której przyciąga on uwagę odbiorcy, wzbu-
dzając podniosłe zainteresowanie. Można zatem uznać powieść Limona za 
przykład potwierdzający moc oddziaływania przedmiotów z przeszłości, 
które zachwycają badacza odbijającą się w nich historią, a siłą oddźwięku 
budzą potrzebę opowiadania o nich. 

Przedmioty zgromadzone w gabinetach osobliwości, galeriach, muze-
ach oraz teksty zebrane w archiwach, wypisach źródłowych czy sylwach 
dają obraz przeszłości jako fragmentarycznej i nieciągłej, ale zarazem – jak 
zauważa Hans Ulrich Gumbrecht – mogą uczynić przeszłość obecną i doty-
kalną, umożliwiając jej „bezpośrednie” doświadczenie. Problem ten badacz 
rozwija w koncepcji „zmysłowego doświadczenia historycznego”, potwier-
dzanego przez wzrost zainteresowania archiwami ze względu na atrakcyj-
ność kontaktu z oryginalnymi rękopisami9. 

Powieść Młot na poetów, podobnie jak dwie wcześniejsze powieści Li-
mona, jest doskonałym przykładem narracji sylwicznej, opartej na kon-
strukcyjnej konwencji varietas. Różnorodne źródła historyczne przepisane 
do powieściowej sylwy mają charakter swoistych ready mades, a więc cyta-
tów z rzeczywistości, nazywanych przez Włodzimierza Boleckiego cytatami 
empirycznymi, a porównywanych przez niego do fiszek wyjętych z „archi-
wum historii”10. Typową dla powieści Limona sytuację narracyjną można 
określić – korzystając z kategorii zaproponowanych przez Ryszarda Nycza 
– „wewnątrztekstową sytuacją komunikacyjną lektury-pisania”11, charak-
terystyczną dla utworów sylwicznych. Dzięki takiej sytuacji narracyjnej 
utwór sprawia wrażenie „niegotowego” i może być odczytywany jako przy-
kład formy otwartej, która – metodą dołączania kolejnych cytatów – może 
być rozbudowywana bez końca. 

Krzysztof Pomian wśród różnych rodzajów narracji historycznej wy-
mienia narrację muzealną12, polegającą na wytyczeniu trasy wzdłuż eks-
ponowanych obiektów. Badacz podkreśla wagę komentarzy, poprzez któ-
re przedmioty „przemawiają” do oglądającego, gdyż narracja muzealna 
proponuje taki proces poznawczy, w którym postrzeganie i lektura stano-
wią jego nieodłączne aspekty. Według Pomiana cechą narracji historycz-
nej – różniącą ją od narracji fikcyjnej w rozumieniu tradycyjnej powieści 

9 H.U. Gumbrecht, Gdy przestaliśmy się uczyć od historii, przeł. M. Zapendowska, 
[w:] Pamięć, etyka, historia. Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesią-
tych, red. E. Domańska, Poznań 2002, s. 198. 

10 W. Bolecki, Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w litera-
turze polskiej XX wieku, Warszawa 1998, s. 78. 

11 R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984, s. 16.
12 K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 18–27.
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historycznej – jest możliwość zaprogramowania spotkania z przedmiotem 
rzeczywistym, jak ma to miejsce w muzeum. Powieść Limona, podob-
nie jak narracja historyczna, odsyła czytelnika poza tekst, ku rzeczywi-
stości materialnej, przedmiotom i dokumentom. Teresa Walas natomiast 
jako jeden z możliwych modeli przedstawiania przeszłości, w odniesieniu 
do historii literatury, proponuje ekspozycję muzealną. Pojmuje ją jako 
przestrzenne uporządkowanie zjawisk zachodzących w czasie. Propozycje 
muzealnego modelu przedstawienia rzeczywistości w historiograficznej 
teorii Pomiana oraz historycznoliterackiej teorii Walas wynikają z rozu-
mienia narracji jako ekspozycji. Ta bowiem oddaje istotę procesu poznaw-
czego w sytuacji, kiedy oglądowi poddawane są przedmioty różnorodne, 
które – jak pisze Walas – łączy raczej związek przylegania niż zależności 
przyczynowo-skutkowej13. 

Proponowane przez Limona kolekcje przedmiotów i tekstów wymagają 
szczególnych czynności poznawczych. Proces poznawania przeszłości przyj-
muje tu formę swoistej marszruty pomiędzy eksponowanymi obiektami, 
które często nie są ze sobą powiązane przyczynowo. Kierunek i przebieg 
marszruty decydują o charakterze powstającego na drodze poznania obrazu 
przeszłości, obrazu konstruowanego przez odbiorcę. Taki model wytwarza-
nia narracji historycznej można nazwać, korzystając z konceptu Rolanda 
Barthes’a, „historią w zygzakach”14, gdyż ma ona charakter opowieści mo-
zaikowej, zbudowanej z dygresji zakłócających poczucie linearności czasu. 
Limon pokazuje, jaki potencjał znaczeniowy posiadają zgromadzone w po-
wieści ready mades, które utekstawiane (unarracyjniane) na różne sposo-
by stają się rekwizytami wykorzystywanymi w różnych przedstawieniach 
przeszłości. Pisarz często przywołuje metaforę sceny teatralnej i dzięki tej 
figurze można mówić o odgrywaniu przeszłości jak dramatu czy też wpro-
wadzaniu przeszłości na scenę, a więc reżyserowaniu jej. Zarówno osoby 
dramatu, jak i rekwizyty występują w różnych konfiguracjach, w zależności 
od tego, w jakim celu „reżyser” czyta źródła. W koncepcji Limona znaj-
duje przełożenie Derridiańska koncepcja tekstu-sceny, na którą wkracza 
odbiorca czytający (odgrywający) sens, w tym przypadku sens przeszłości. 
Hipertekstowy, interaktywny model historiografii jest w istocie modelem 
przestrzennym, który pisarz oddaje dzięki wspomnianej już metaforze gry 
planszowej. Wprowadza zatem na planszę kolejnych bohaterów związanych 
z tytułowym wątkiem obrazy majestatu króla Jakuba oraz kar wymierzo-
nych na zbuntowanych pisarzach. Tak więc plansza zapełnia się bohatera-
mi gry w historię, a wielość kombinacji ruchów na tej planszy odpowiada 

13 T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993, s. 86–94.
14 R. Barthes, Dyskurs historii, przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch, „Pamiętnik Literacki” 

1984, z. 3, s. 227.
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wielości narracji, w jakich mogą uczestniczyć postaci króla angielskiego, 
agentów służb specjalnych, dyplomatów, szpiegów, trzech polskich pisarzy, 
którzy rozzłościli króla Jakuba panegirykami, sędziów i katów specjalizu-
jących się w wymyślnych torturach.

W naszej przestrzeni nie ma jednolitego czasu: czasy się mieszają, ulegają zagięciom, 
zawirowaniom, a poziomice utkane z faktów i domysłów – niczym izobary – wyznaczają 
rozmaite chronologie, więc bez trudu można znaleźć jakiś kąt czy zakamarek o kilkadzie-
siąt lat wcześniejszy15.

W dygresjach warsztatowych, tematyzujących problemy historiogra-
ficzne, pisarz często zwraca uwagę na możliwość wykorzystania atrakcyj-
ności źródeł historycznych. Spośród włączonych przez niego do kolekcji 
dokumentów – często luźno związanych z głównymi wydarzeniami, ale 
ważnych ze względu na tło epoki, w której miały one miejsce – wiele mo-
głoby stanowić inspirację do napisania powieści, książki popularnonauko-
wej czy też do nakręcenia filmu hollywoodzkiego. Limon gromadzi postaci 
historyczne i wydarzenia niejako w kulisach teatru historii, aby otwierając 
kolejne gry planszowe, ustawiając kolejne dekoracje, sporządzając gry kom-
puterowe, budować coraz to nowe przestrzenie, w których można aktuali-
zować przeszłość.

Większość osób występujących w mojej przestrzeni osobiście się nie znała, nigdy się 
nie spotkała, a może nawet nie wiedziała o swoim istnieniu. Teraz czekają w garderobie, 
przypatrując się sobie z zaciekawieniem. […] Wszyscy ci ludzie spotykają się razem dopiero 
teraz, w przestrzeniach i czasie, które je tworzą, a których nigdy w tym kształcie, takiej 
geometrii i podobnych relacjach nie było. W uczonej poetyce amorficzna magma źródeł 
dopiero w formie nadanej przez historyka nabiera koherencji i linearności, jak mówimy 
my – metahistorycy wszelkiej maści16.

Takie atrakcyjne wydarzenia z odległej przeszłości, które mogłyby 
stanowić temat różnorodnych tekstów w obszarze kultury popularnej. Bo-
haterami atrakcyjnych opowieści historycznych byliby marzyciele chcący 
przekroczyć granice ludzkiego poznania i realizujący swoje fantasmagorie 
w szalonych pomysłach. Potencjalnym bohaterem takiej opowieści może 
być na przykład Cornelius Drebbel, konstruktor prototypu łodzi podwodnej 
napędzanej siłą dwunastu wioślarzy, która pozostała w zanurzeniu przez 
trzy godziny, przepłynęła od Westminsteru do Greenwich, obserwowana 
przez króla Jakuba I. Na opowieść zasługuje także holenderski inżynier 
Cornelius Meyer, autor projektu futurystycznego mieszkania-marzenia, 
mieszkania zaopatrzonego w tubę umożliwiającą rozmowy na odległość, 

15 J. Limon, Młot na poetów…, s. 129.
16 Tamże, s. 63–64.
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w system luster umożliwiający obserwację ludzi na ulicy, w zmywarkę, ze-
gar chodzący bez nakręcania. Obietnicą niezwykłej historii jest także bio-
grafia Marca de Dominisa, matematyka, filozofa i duchownego, który ode-
brał teologom teorię tęczy uznawanej za niekwestionowany cud. Dominis 
stworzył naukową teorię tęczy i został ogłoszony heretykiem, a jego ciało 
spalono wraz z rękopisami i książkami. Galeria postaci historycznych i ko-
lekcja dokumentów stanowią zaproszenie skierowane przez pisarza do czy-
telnika, który w Rozdziale interaktywnym otrzymuje instrukcję tworzenia 
własnej narracji historycznej z użyciem programu dostępnego na stronie 
wydawnictwa. 

Czytelnik może dowolnie redagować dokumenty, wstawiać komentarze, przypisy i ilu-
stracje; może zmienić tytuł rozdziału, jeśli uzna to za stosowne. Gotowy rozdział należy 
zatytułować, wydrukować, najlepiej dwustronnie, na kremowym papierze […], usunąć do-
tychczasowy „Rozdział interaktywny” i w jego miejsce wstawić (najlepiej wkleić) własny 
tekst (z imieniem i nazwiskiem (współ)autora). W ten sposób na podstawie tych samych 
źródeł powstanie wiele historii17.

Zaproszenie czytelnika do współtworzenia narracji historiograficz-
nej czyni historykiem każdego, kto zajmuje się organizacją źródeł i buduje 
w oparciu o nie narracje tematyzujące przeszłość. Krzysztof Pomian nazy-
wa „konsumentami historii”18 szeroką publiczność, której zapotrzebowanie 
na wiedzę o przeszłości ciągle wzrasta, i historia staje się towarem nie tylko 
na rynku nauki, ale też edukacji, polityki, rozrywki. „Sprzedawcy” historii 
prześcigają się w opakowywaniu tego towaru, chcąc trafić w gust odbiorców, 
gdyż inne są oczekiwania konsumentów prac naukowych, powieści, filmów 
historycznych, muzeów, wystaw, zabytków historycznych, rekonstrukcji 
bitew. Niewątpliwie, oprócz zawodowych historyków, historią zajmują się 
także amatorzy, popularyzujący wiedzę o przeszłości, współtworzący kul-
turę i mentalność historyczną epoki. Michel de Certeau zauważa, że „pro-
dukcja” wypowiedzi, których celem jest popularyzacja wiedzy o przeszłości, 
zazwyczaj spycha w cień etap badań naukowych. Historia powinna budzić 
ciekawość i – jak podkreśla de Certeau – wytwory historyków „narzuca się 
publiczności, która ma je konsumować, nie uczestnicząc w wytwarzaniu”19. 
„Produkcja” tekstów popularyzujących wiedzę o przeszłości wpisuje się 
w rozumienie historii jako towaru w skomercjalizowanym współczesnym 
świecie. Faktem jest, że historia pisana przez profesjonalistów popularyzo-
wana jest przez amatorów.

17 Tamże, s. 289.
18 K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, s. 37.
19 M. de Certeau, Tworzenie historii, przeł. H. Bortnowska, „Znak” 1973, nr 11–12, 

s. 1407.
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Historia ma już i tak – jako jedna spośród wszystkich nauk – to szczęście (czy nie-
szczęście), że może być bez trudu uprawiana przez amatorów. I rzeczywiście potrzebuje 
ona popularyzatorów – ponieważ zawodowi historycy nie zawsze raczą spełniać tę jakże 
podstawową i zaszczytną funkcję albo też nie mają w tym kierunku zdolności – a epoka 
nowych mediów pomnaża potrzeby i okazje dla półzawodowych pośredników20.

Przywołane przez Limona metafory historiograficzne nawiązują właś-
nie do uprawiania historii przez amatorów i popularyzatorów. Przykładem 
tego jest metafora pracy historyka budującego obraz przeszłości wyrażona 
przez czynność układania puzzli. Tę metaforę można rozwinąć, przywołując 
słowa Georges’a Pereca, który w swojej książce Życie instrukcja obsługi 
czyni bohaterem praktyka i teoretyka puzzli21. Historyk, amator puzzli, 
buduje obraz przeszłości z różnorodnych elementów należących do ukła-
danki-zagadki, takich jak: dokumenty, wydarzenia, postaci czy przedmioty 
z przeszłości. Każdy element rozpatrywany z osobna nic nie znaczy, musi 
być włączony w kontekst. Narrator-historyk szuka wśród wielu rozsypa-
nych cząstek tych właściwych, obraca je w palcach, dopasowuje, aby ułożyć 
z nich obraz przeszłości.

Puzzle historii tym różnią się od tych dostępnych w sklepach, że końcowy obraz – zło-
żony z tych samych klocków – jest zawsze inny, w zależności od tego, kto i kiedy je układa. 
Na wieczku pudełka nie ma końcowego obrazka, który należy odtworzyć zawsze w tym 
samym kształcie, jest za to lustro, w którym układający może się przejrzeć22. 

Inną metaforą historiograficzną wprowadzającą refleksję nad prze-
szłością jako obrazem wytwarzanym z fragmentów zachowanych doku-
mentów jest metafora wydzieranki. Wskazuje ona na postępowanie takiego 

20 J. Le Goff, Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007, 
s. 191–194.

21 „[…] dopiero połączone elementy stają się czytelne, nabierają znaczenia – rozpatry-
wana z osobna cząstka układanki nie znaczy nic, jest tylko jakimś mglistym wyzwaniem, 
pytaniem, na które nie sposób znaleźć odpowiedzi”; „[…] ostateczna prawda, jaką kryją 
w sobie puzzle, polega na tym, że nie jest to, wbrew pozorom, samotna rozrywka: każdy 
gest układającego jest tylko powtórzeniem gestu, jaki twórca puzzli wykonał już przed 
nim”; zob. G. Perec, Życie instrukcja obsługi, przeł. W. Brzozowski, Kraków 2009, s. 15, 18.

Powieść Pereca (członka OuLiPo) skonstruowana jest na zasadzie puzzli, to znaczy 
cały utwór stanowi układankę, a jej poszczególnymi elementami, koniecznymi do złożenia 
całości, są postacie, miejsca, teksty literackie umieszczone w końcowym indeksie, składa-
jącym się z pięciu tysięcy haseł. Dopiero podążanie za indeksem pozwala złożyć w całość 
historie, które w utworze opowiadane są fragmentarycznie. Podobnie skonstruowana jest 
powieść Limona, czyli na zasadzie układanki, której elementami także są osoby, przedmio-
ty, dokumenty, teksty literackie i także aneks pozwala złożyć w całość historie fragmentami 
rozproszone w utworze.

22 J. Limon, Młot na poetów…, s. 11.
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historyka, który kształtuje obraz przeszłości, składając go z fragmentów 
innych tekstów, w efekcie czego znaczenie wydzieranki odbiega od pierwot-
nych znaczeń użytych kawałków. W dziecięcych obrazkach klejonych na po-
lecenie nauczyciela z gazetowych artykułów i niewyraźnych fotografii:

Wydarty kawałek artykułu o meczu piłkarskim przeobrażał się w głowę niedźwie-
dzia, a otwarcie przedszkola – w kadłub statku. Koła ciężarówki stworzone były przez 
fragmenty Fontanny Neptuna, a wodowanie w Stoczni im. Lenina dostarczyło materiału 
na wóz strażacki. Prognoza pogody była pniem drzewa, a jego konary to fragment zdjęcia 
przedstawiającego tłum ludzi witających Pierwszego Sekretarza23. 

Ta metafora obejmuje także czynność fałszowania dokumentów, jak 
też sytuacje, w których te same dokumenty cytowane są przez różnych hi-
storyków piszących z różnych perspektyw ideologicznych i wytwarzających 
na podstawie tych samych źródeł różne fakty historyczne. Metafory przepi-
sywania historii – układanej niczym puzzle, montowanej jak film, wykle-
janej z wydartych fragmentów bądź komponowanej z cytatów – odnoszą 
się do różnych metod pracy ze źródłami oraz różnych efektów tej pracy 
zależnych od celu, jaki stawia sobie historyk. 

Wszystkie metody komponowania obrazu przeszłości pisarz obej-
muje wspólnym określeniem „arcimboldiańska opowieść”, co wyjaśnia 
następująco: 

Z warzyw i owoców Giuseppe Arcimboldo […] komponował ludzkie twarze lub ale-
gorie. Artysta jednak nie dobierał przedmiotów przypadkowo: zawsze zawierały pewne 
cechy ukazanego obiektu/postaci, jak na przykład obraz, który wyjątkowo tu pasuje, pod 
tytułem Bibliotekarz24. 

Historiograficzne metafory wizualizujące warsztat pracy historyka, 
który aby przekazać wiedzę o przeszłości, wykonuje niekończące się czyn-
ności przepisywania i cytowania dokumentów oraz komponowania obrazów 
z postaci i przedmiotów. Historyk dokonuje tego w przestrzeniach umożli-
wiających dostęp do przeszłości, w archiwum, bibliotece, muzeum, galerii. 
Powieść Limona pełni funkcję swoistego przewodnika po galerii sławnych 
postaci późnego renesansu, przewodnika zalecającego odbiorcy skokowe 
poruszanie się po przestrzeniach, w których eksponowana jest przeszłość, 
ale też skokowe poruszanie się po przestrzeni utworu. Ten ruch – dobrze 
znany współczesnemu odbiorcy nawykłemu do zdobywania wiedzy za 
pomocą wirtualnych kompendiów i poruszania się w gąszczu sieciowych 
linków – warunkuje percepcję przeszłości w sposób niechronologiczny 

23 Tamże, s. 40.
24 Tamże, s. 16.
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i nielinearny, co pozwala czytelnikowi tworzyć własne plansze, na których 
rozegra się interesujące go wydarzenie historyczne. Narracja prowadzona 
z perspektywy narratora niewszechwiedzącego wynika z wyraźnie akcen-
towanej w powieści postawy szacunku dla źródeł, dla wszelkiego rodzaju 
dokumentów i pozostałości, które przedstawia on jako surowy materiał 
czekający na wykorzystanie przez historyka lub pisarza. 

Figures of re-writing history. Jerzy Limon’s theory of 
historical narration

Summary

The subject of this article is Jerzy Limon’s novel Młot na poetów albo 
Kronika ściętych głów, which examines the problem of producing knowl-
edge about the past. The novel presents the workshop of a historian (not 
only a representative of an academic discipline but also a historian-ama-
teur). Limon uses historiographical metaphors (archive, museum, collec-
tion, gallery of readymades) to describe the process of acquiring historical 
sources and figures of rewriting history (montage, remix, puzzle, torn paper 
collage) to describe the ways of utilizing these sources.
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Podwójne życie Alicji, czyli Kraina Czarów 
w kulturze literackiej i naukowej

Powstała w elitarnym środowisku dziewiętnastowiecznego Oksfordu 
dylogia Lewisa Carrolla: Alicja w Krainie Czarów (1865) i Po drugiej stro-
nie lustra (1872) pozostaje do dziś jednym z najbardziej niezwykłych feno-
menów literackiej twórczości. Uchodząca za najczęściej, tuż po spuściźnie 
Szekspira, cytowane dzieło literatury angielskiej, nie przestaje zadziwiać 
możliwością coraz to nowych odczytań i intertekstualnych adaptacji, z rów-
ną intensywnością przenikając do sfery artystycznego przekazu, co do re-
fleksji naukowej i filozoficznej, reprezentującej różnorodne nurty i tradycje. 
Wymyślona ku uciesze małych, zaprzyjaźnionych z autorem dziewczynek1 
opowiastka o perypetiach równie młodej bohaterki w krainie nonsensu 
stała się także lekturą dla dorosłych, poszukujących w niej nie tyle echa 
doświadczeń dzieciństwa, ile − wcielonych w zaskakujące swą dziwnoś-
cią sytuacje − intelektualnych konceptów. Ten czytelniczy paradoks najle-
piej oddaje chyba uświadamiająca złożoną naturę tekstu uwaga Gilberta 
Keitha Chestertona: „Absurd Carrolla powinni czytać mędrcy i posiwiali 
filozofowie”2. Podobny sąd wyraża także Maciej Słomczyński, autor jednego 
z polskich przekładów Alicji: „Jest to zapewne jedyny wypadek w dziejach 
piśmiennictwa, gdzie jeden tekst zawiera dwie zupełnie różne książki: jed-
ną dla dzieci i drugą dla b a r d z o  d o r o s ł y c h”3.

1 Bezpośrednim adresatem powiastki o Alicji były córki dziekana kolegium Christ 
Church uniwersytetu w Oksfordzie Henry’ego Liddella. Opowiedziana w czasie przejażdż-
ki łódką historia została spisana na prośbę dziesięcioletniej Alicji Liddell. Na temat oko-
liczności powstania obu książek zob.: S.L. Stoffel, Lewis Carroll and Alice, London 1997; 
D. Thomas, Lewis Carroll po obu stronach lustra, przeł. M. Kittel, Warszawa 2007.

2 Cyt. za: R. Stiller, Z dziejów żmirłaczenia słów kilka, [w:] L. Carroll, Wyprawa 
na żmirłacza i inne wiersze, przeł. R. Stiller, Warszawa 2004, s. 290.

3 M. Słomczyński, Od tłumacza, [w:] L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów; 
O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, przeł. M. Słomczyński, Warszawa 1975, 
s. 5 [podkreśl. M.T.]. 
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Tropy naukowych dylematów 

Od czasów Carrolla aż po współczesność opowieść o Alicji dostar-
czała materiału naukowym wywodom, z jednej strony wzbogacając ma-
terię suchego wykładu o element literackiej anegdoty i humorystycznej 
interpretacji zawiłych kwestii, z drugiej zaś przyznając autorowi, prekur-
sorską wobec późniejszych osiągnięć wiedzy, świadomość wielu proble-
mów. Znamienne, by sięgnąć po przekonujący przykład, iż w Oksfordz-
kim słowniku filozoficznym Simona Blackburna autor Alicji, występujący 
pod swoim prawdziwym nazwiskiem Charles Lutwidge Dodgson, stał 
się tematem odrębnego hasła, w którym stricte naukowe prace uniwer-
syteckiego wykładowcy zostają jedynie ogólnie wspomniane, nawet bez 
podania ich tytułów: „Napisał prace o teorii głosowania oraz o różnych 
kwestiach matematycznych i logicznych”4, twórczość literacka natomiast 
cieszy się o wiele większym zainteresowaniem, o czym świadczy nie tyl-
ko wyszczególnienie tytułów najważniejszych dzieł Carrolla, lecz również 
wskazanie konkretnych postaci świata fikcyjnego, jak Humpty Dumpty 
czy Biały Król, powiązanych z wątkami określonymi jako „logiczne, filozo-
ficzne i semantyczne”5. Rozległość odniesień do sfery stanowiącej domenę 
naukowego poznania wydaje się imponująca, zważywszy, iż nawet Gilles 
Deleuze poświęcił opowiastce Carrolla znaczną część swojej książki Lo-
gika sensu (1969), w której, obok wielokrotnych nawiązań i przytoczeń, 
znalazł się również rozdział pt. O przygodach Alicji. Swoje zainteresowa-
nie dziełem wiktoriańskiego twórcy uzasadnia francuski autor w nastę-
pujący sposób: „Uprzywilejowana pozycja Lewisa Carrolla polega na tym, 
że dokonał on pierwszego podsumowania, pierwszego wielkiego przedsta-
wienia paradoksów sensu, samodzielnie zebranych i odnowionych, albo 
i wymyślonych lub spreparowanych”6. Uwaga Deleuze’a, anektującego 
tekst Carrolla do zawiłych na poststrukturalistyczną modłę rozważań 
o naturze i mechanizmach konstytuowania się sensu, sankcjonuje niewąt-
pliwie reprezentowaną przez najliczniejszą grupę interpretatorów tradycję 
wiązania Alicji z zagadnieniami współczesnej teorii i filozofii języka. Wy-
wody tym kwestiom poświęcone inkrustowane są zazwyczaj nazwiskami 
najwybitniejszych przedstawicieli wspomnianej dyscypliny, jak: Ludwig 
Wittgenstein, Roman Jakobson, John R. Searle, Paul Grice czy Jacques 
Derrida. Znamienne, iż najbardziej eksponowaną w tym kontekście figurą 
jest zazwyczaj Humpty Dumpty, postać mająca swe źródło w angielskich 

4 S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, przeł. C. Cieśliński i in., Warszawa 
2004, s. 89.

5 Tamże.
6 G. Deleuze, Logika sensu, przeł. G. Wilczyński, Warszawa 2011, s. 13.
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dziecięcych rymowankach7. W książce Jeana-Jacquesa Lecercle’a Philo-
sophy of Nonsense ów mówiący zagadkami i sam stanowiący zagadkę 
człowiek-jajko nie tylko staje się bohaterem osobnego rozdziału Humpty 
Dumpty’s theories of language, ale uznany nawet zostaje za archetyp filo-
zofa języka: „Humpty Dumpty, ze względu na rozległość swojej wizji oraz 
głębię intuicji jest archetypowym filozofem języka [the archetypal phi-
losopher of language]”8. Alicja, zmagająca się nieustannie z przeróżnymi 
stworzeniami wystawiającymi na próbę jej wiarę w logikę języka i jego 
komunikacyjną skuteczność, wydaje się znajdować w postaci Humpty’ego 
Dampty’ego mentora posiadającego zdolność ujarzmiania słowa (słynne: 
„Gdy ja używam jakiegoś słowa […] oznacza ono dokładnie to, co mu każę 
oznaczać… ni mniej, ni więcej”9) oraz wnikania w sens jego najbardziej 
ekscentrycznych manifestacji, o czym świadczy egzegetyczny wykład 
na temat znaczeń poematu Dżabersmok („Było smaszno, a jaszmije smu-
kwijne”), jako żywo przypominającego późniejsze awangardowe ekspe-
rymenty poetyckie10. Lekcja,\ udzielona przez Humpty’ego Dumpty’ego 
− „mistrza semantemów i szafarza słów”, jak określił go Gilles Deleuze11 
− nie jest, rzecz jasna, jedynym elementem edukacji językowej Alicji, po-
dążającej tropem wyznaczonym przez poważnych filozofów. W książce 
Deleuze’a fragment rozmowy bohaterki z Białym Rycerzem potraktowany 
zostaje jako unaocznienie paradoksu Gottloba Fregego:

[…] każda nazwa odnosząca się do konkretnego przedmiotu sama może z kolei stać się 
przedmiotem innej nazwy, która odsyła do jej sensu: dane n1 odsyła do n2, które wskazuje 
sens n1, następnie zaś n2 do n3 itd. Dla każdej z tych nazw powinna się znaleźć w zaso-
bach języka inna nazwa, wskazująca sens tej pierwszej. Owo mnożenie w nieskończoność 
elementów językowych jest znane jako paradoks Fregego. Jest to jednak również paradoks 
Carrolla. Pojawia się on w swojej ścisłej formie po drugiej stronie lustra, podczas spotkania 
Alicji z Białym Rycerzem. Rycerz zapowiada tytuł piosenki, którą zamierza zaśpiewać: 
„Nazwa tej piosenki nazywa się Rybie oczy. – To znaczy, tak się nazywa ta piosenka? − po-
wiedziała Alicja, starając się okazać zainteresowanie. – Nie, nie rozumiesz − powiedział 
Rycerz nieco zbity z tropu. – Tak się nazywa jej nazwa. A nazwa brzmi Staruszek. – Więc 
powinnam była powiedzieć: «Tak się nazywa ta piosenka?» − poprawiła się Alicja. – Nie, 
nie powinnaś była, to zupełnie inna sprawa! Piosenka nazywa się Sposoby i drogi, ale tak 

7 Zob. D. Petzold, Formen und Funktionen der englischen Nonsense-Dichtung im 
19. Jahrhundert, Nürnberg 1972, s. 59. Bardziej szczegółowe informacje na temat postaci 
znaleźć można w: The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, ed. I. & P. Opie, Oxford 
1991, s. 213–216.

8 J.-J. Lecercle, Philosophy of Nonsense. The Intuitions of Victorian Nonsense Li-
terature, London–New York 1994, s. 158. Przekład mój − M.T., także wszędzie tam, gdzie 
nie podano nazwiska tłumacza.

9 L. Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, s. 225.
10 Tamże, s. 226–228.
11 G. Deleuze, Logika sensu, s. 314.
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się tylko nazywa, wiesz! − W takim razie, cóż to jest za piosenka? […] – Właśnie zbliżałem 
się do tego. […] Jest to piosenka O siedzącym na furtce12.

Gdyby pozostać w klimacie poststrukturalistycznej refleksji o języku, 
nieobce intuicji Carrolla mogłoby więc wydawać się Derridiańskie poję-
cie écriture, rozumiane między innymi jako ciągłe odsuwanie możliwo-
ści zaistnienia ostatecznego, stabilnego sensu. W Philosophy of Nonsense 
Lecercle’a scena z Przygód Alicji, w której główna bohaterka − wbrew opi-
nii Króla − wątpi, iż w traktowanej jako sądowy dowód rymowance kryje 
się „choćby jeden atom znaczenia”, interpretowana jest właśnie w katego-
riach charakterystycznej dla dekonstrukcji filozofii języka. Postawa Kró-
la, który w brzmiących dziwnie strofkach odnajduje przekonujące odnie-
sienia do aktualnego kontekstu, opiera się na założeniu, iż „słowa mogą 
znaczyć to, co on nakazuje im znaczyć”13, co znów pozostaje w zgodzie 
z Derridiańską koncepcją, iż: „sens jest właśnie wytwarzaniem, ruchem, 
nie zaś nieruchomą strukturą obecności”14. Jeszcze inny trop prowadzi 
Lecercle’a w stronę pragmatycznej lingwistyki. Jak pisze: „[…] dialogi za-
warte w książkach o Alicji stanowią bogatą podstawę do studiów, których 
przedmiotem są implikatury oraz pośrednie akty mowy. Będę zatem czytał 
Alicję z perspektywy tradycji teorii aktów mowy oraz pragmatyki, ufundo-
wanej w pracach Searle’a i Grice’a”15. Słuszność wyboru tej perspektywy 
potwierdza fakt, iż istotą tekstu Carrolla jest właśnie dialog, stanowiący 
dominantę świata przedstawionego. Zmieniający się nieustannie rozmów-
cy Alicji dążą do przejęcia nad nią władzy w iście erystycznej atmosferze, 
co przypomina słowny agon, a zatem formę komunikacji opartą na języko-
wej przemocy. Niezwykle częstym sygnałem pojawiającej się w dialogach 
agresji jest wszakże gniew towarzyszący mówieniu: „Królik spostrzegł […] 
Alicję i zwrócił się ku niej wołając gniewnym głosem”, „− Czy to wszyst-
ko? − powiedziała Alicja, starając się ze wszystkich sił pohamować z ł o ś ć”, 
„Nazywaliśmy go Ostrygą, bo był ostry − powiedział g n i e w n i e  Żółwiciel. 
– Jesteś naprawdę bardzo tępa!”16. Poetyka toczonych konwersacji obfituje 
przy tym w liczne przypadki niezrozumienia, które każą wątpić w przejrzy-
stość i prostą logikę językowej komunikacji.

W kręgu przywoływanej przez badaczy tradycji, której antenatem 
może być dzieło Carrolla, znalazł się również Ludwig Wittgenstein, o czym 

12 Tamże, s. 53. Tłumacz cytuje tekst Carrolla w przekładzie M. Słomczyńskiego (wy-
danie z 2001 roku).

13 J.-J. Lecercle, Philosophy of Nonsense…, s. 97.
14 B. Banasiak, Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 

1995, s. 137.
15 J-J. Lecercle, Philosophy of Nonsense…, s. 73.
16 L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, s. 39, 52, 104 [podkreśl. M.T.].
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wspomina Dieter Petzold, powołując się na pracę George’a Pitchera lansu-
jącą taką oto tezę:

Możemy nawet postrzegać Wittgensteina jako kogoś, kto konceptualizuje i przenosi 
do filozofii liczne idee, jedynie intuicyjnie odczuwane przez Carrolla. Z pewnością jednak 
mamy do czynienia z fundamentalnie odmiennymi postawami. Ten sam obszar logiki, 
który jest terenem zabawy dla Carrolla, jest polem bitwy dla Wittgensteina17. 

Niemiecki badacz przypomina z kolei, iż Wittgenstein przez dłuższy 
czas wykładał w Anglii, mógł więc w tym okresie zetknąć się z literacką 
wizją Carrolla18. Na artykuł Pitchera powołuje się także Rosemary Jackson, 
dokonując podobnego zestawienia: „Dla Carrolla, podobnie jak dla Witt-
gensteina, język jest narzędziem konstruowania sensu − poza językowym 
światem sens nie istnieje”19. 

Przedstawione przykłady sytuowania Alicji w kręgu zagadnień podej-
mowanych przez najbardziej wpływowe umysły usiłujące wniknąć w naturę 
języka oraz powodowanych za jego sprawą komunikacyjnych „dramatów” po-
twierdzają niewątpliwie tezę o metajęzykowym charakterze nonsensu, który 
okazuje się postacią kontrolującego rzeczywistość słowną dyskursu uwidacz-
niającego kryjące się w niej pułapki. Paradoksalny racjonalizm nonsensu na-
daje mu więc cechę metasensu, wyposażającego świat Carrolla w dodatkowy 
poziom intelektualnej analizy. Warto zauważyć, iż wskazywane w tekście Ali-
cji filozoficzne podteksty nie tylko przybierają postać intuicji prekursorskiej 
wobec późniejszej myśli poznawczej, lecz także odnoszone bywają do dość 
odległej w czasie tradycji. Wystarczy przywołać słynny dialog Tweedledee’ego 
i Tweedleduma (to kolejne postacie wywodzące się z dziecięcych rymowa-
nek20) z Alicją obserwującą śpiącego Czerwonego Króla:

− Śni teraz – powiedział Tweedledee. – A jak sądzisz, o czym śni? − Tego nikt nie 
potrafi odgadnąć − powiedziała Alicja. − Jak to? O tobie – wykrzyknął Tweedledee i tryum-
falnie klasnął w dłonie. – A gdyby przestał śnić o tobie, to jak sądzisz, gdzie byłabyś? – Tu, 
gdzie jestem, oczywiście – powiedziała Alicja. – O nie! – odparł pogardliwie Twedledee. 
– Nie byłoby cię nigdzie. Jesteś tylko byle czym z jego snu! – Gdyby ten Król ocknął się 
– dodał Tweedledum – zdmuchnęłoby cię… dmuch!… jak płomień świecy21.

Fragment ten przywodzi na myśl idealistyczną filozofię George’a Ber-
keleya, na co zwraca uwagę Lisa Ede, która pisze o „Berkeleyowskim 

17 G. Pitcher, Wittgenstein, Nonsense, and Lewis Carroll, „Massachusetts Review” 
1965, vol. 6, s. 611, cyt. za: D. Petzold, Formen und Funktionen…, s. 222.

18 D. Petzold, Formen und Funktionen…, s. 222.
19 R. Jackson, Fantasy. The Literature of Subversion, London–New York 2003, s. 142.
20 Zob. The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, s. 418.
21 L. Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, s. 196–197.
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dialogu” („the Berkeleyan dialogue”)22, czy Jean-Jacques Lecercle, bar-
dziej szczegółowo opisujący obecny w dziele Carrolla koncept, który „wy-
daje się silnie absorbować umysły Brytyjczyków od czasów biskupa Ber-
kleya. Czy jesteśmy niczym więcej, niż tylko wytworem Boskiego snu? Czy 
krowy nadal pozostają na polu, nawet jeśli nikt na nie nie patrzy?”23. Po-
dobny komentarz pojawia się także w książce Stephena Pricketta: „Carroll 
wykorzystał tu coś na kształt Berkeleyowskiego wyobrażenia, że wszyst-
kie rzeczy materialne, włączając w to nas samych, poczęły swe istnienie 
w myśli Boga”24.

Wcielone w opowieść o przygodach Alicji filozoficzne dylematy odsła-
niają zatem głębszy sens przedstawionej historii, czyniąc przy tym z tytuło-
wej bohaterki postać skrojoną na miarę zmagającego się z nieprzenikliwoś-
cią świata eksploratora. Dziewiętnastowieczny entuzjazm dla naukowego 
poznania widoczny jest także w tych partiach, które odnoszą się do praw 
rządzących rzeczywistością fizykalną stanowiącą obiekt empirycznych ba-
dań i eksperymentów. Wydaje się, iż najbardziej radykalnym przykładem 
odczytania Alicji z tej właśnie perspektywy jest dostrzeżenie w jednym z jej 
fragmentów antycypacji teorii względności Einsteina, o czy wspomina Pri-
ckett, analizując scenę z udziałem Czerwonej Królowej: 

Pamięta jedynie, że biegły trzymając się za ręce, a Królowa posuwała się tak szybko, 
że zaledwie mogła dotrzymać jej kroku, lecz Królowa ciągle wołała: − Prędzej! Prędzej! […] 
Ale najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że drzewa i reszta otoczenia w ogóle nie zmie-
niały miejsca: bez względu na to, jak szybko pędziły, nie mijały niczego. „Ciekawa jestem, 
czy wszystkie rzeczy poruszają się razem z nami?” − pomyślała zaintrygowana Alicja25.

Dociekliwy badacz przedstawia inne uzasadnienie „naukowe” tej sceny, 
odwołując się do charakterystycznej dla nonsensu zasady à rebours: o ile 
zatem „w naszym świecie” szybkie tempo przemieszczania się powoduje 
zwiększenie pokonywanej odległości oraz skrócenie czasu trwania podró-
ży, o tyle w królestwie nonsensu zasada ta ulega odwróceniu − im większa 
prędkość, tym dłuższy czas podróży i mniejszy przebyty dystans26. Jak 
mówi Królowa: „Bo tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, 
żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu, 
trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej!”27. 

22 L. Ede, An Introduction to the Nonsense Literature of Edward Lear and Lewis 
Carroll, [w:] Explorations in the Field of Nonsense, ed. W. Tigges, Amsterdam 1987, s. 58.

23 J.-J. Lecercle, The Philosophy of Nonsense…, s. 83. 
24 S. Prickett, Victorian Fantasy, Sussex 1979, s. 141.
25 L. Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, s. 169–170.
26 S. Prickett, Victorian Fantasy, s. 136–137.
27 L. Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, s. 171.
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Należy dodać, iż swoista moda na cytowanie Carrolla w pracach stricte 
naukowych nie jest wynalazkiem czasów najnowszych. Zanim Alicja stała 
się rezerwuarem konceptów wcielonych w materię literacką i wspierających 
głównie dyscypliny humanistyczne była traktowana jako źródło parateks-
tów oraz obiekt intertekstualnych odniesień w dziedzinie wiedzy macierzy-
stej dla autora. Przykłady takiego właśnie wykorzystania dzieła Carrolla 
skrzętnie notuje Annemarie Schöne:

Opowiadania cieszą się przeto szczególną popularnością wśród matematyków. Dwaj 
kierownicy Katedry Astronomii w Cambridge, Eddington i Jeffreys, cytują we wstępach 
do rozdziałów swych prac naukowych niejednokrotnie dłuższe fragmenty z książek o Ali-
cji. Prof. W. Garnett wygłasza w 1919 r. w londyńskim oddziale Towarzystwa Matema-
tycznego wykład Are We Living Behind a Convex Mirror?, którego temat stanowi aluzję 
do Through the Looking Glass. Kendall określa te opowieści jako ulubioną lekturę do po-
duszki matematyków28.

Tak wszechstronne wykorzystanie Krainy Czarów dla potrzeb zarów-
no naukowego, jak i filozoficznego dyskursu w pełni usprawiedliwia często 
stosowaną wobec twórczości Carrolla formułę „nonsensu intelektualne-
go”, przeciwstawianą mniej racjonalnemu nonsensowi „ojca limeryku” 
Edwarda Leara odwołującemu się raczej do gry niczym nieskrępowanej 
wyobraźni niż umysłu zaprzątniętego rozwiązywaniem poznawczych dy-
lematów. Intelektualny charakter świata Carrolla określa także, co warto 
zauważyć, rodzaj dominującego w nim humoru, którego podstawą jest 
dowcip (wit)29 przejawiający się poprzez gry słowne, jak choćby słynne 
portmanteau words, czyli słowa-walizkowce (jak objaśnia Alicji Humpty 
Dumpty: „smukwijne oznacza smukłe i wijące się. Jest to, jak widzisz, 
podobne do walizki… dwa znaczenia pakuje się do jednego słowa”30), pa-
radoksy, sylogizmy (wedle rozumowania Gołębia skoro węże i małe dziew-
czynki jedzą jajka, to Alicja też jest wężem31) oraz wszelkie możliwe przy-
padki „przekręcania” logiki. Przypuszczać więc można, iż są to aspekty 
rzeczywistości tekstowej, które w dużym stopniu pozostają poza obsza-
rem percepcji dziecięcego odbiorcy, skoncentrowanego przede wszystkim 
na warstwie przygodowej oraz reagującego na mniej złożone odmiany 
komizmu, jak humor sytuacyjny czy humor postaci. Jak słusznie zauważa 

28 A. Schöne, Humor und Komik in Lewis Carrolls Nonsense-Traummärchen, „Deu-
tsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte” 1954, vol. 28, 
s. 106.

29 Angielski termin wit, oznaczający dowcip, odnosi się do tego, co jest tworem bły-
skotliwego intelektu, zatem stanowi wymagającą szczególnych dyspozycji twórcy i odbiorcy 
odmianę humoru. Zob. J. Bourke, Englischer Humor, Göttingen 1965, s. 10–11.

30 L. Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, s. 226.
31 L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, s. 58–60.
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Rolf Hildebrandt: „dziecko znajduje w nonsensie inną przyjemność niż 
dorosły”32. Świadomość tego miał zresztą sam autor, który w 1890 r. wy-
dał The Nursery “Alice” − skróconą wersję przygód Alicji przeznaczoną 
dla dzieci w wieku „od zera do lat pięciu”. Książeczka ta pozbawiona była 
elementów, które nastręczać mogły problemów młodocianemu czytelni-
kowi, jak skomplikowane gry językowe czy brzmiące zagadkowo partie 
poetyckie. Decyzja Carrolla okazała się ostatecznie poręcznym argumen-
tem dla tych, którzy, jak Virginia Woolf, upatrywali w Alicji lektury dla 
dorosłego przede wszystkim odbiorcy33.

W sieci intertekstualnych odczytań

Naturalną dla tak popularnego dzieła formą egzystencji jest niewąt-
pliwie postać intertekstu, dokumentującego swoje „życie po życiu” poprzez 
wpływ, jaki wywiera na inne teksty literackie, często odległe swą konwencją 
i poetyką od wiktoriańskiego pierwowzoru. Fascynacja dziełem Carrolla 
manifestowana była na wiele sposobów − mniej lub bardziej respektujących 
integralność i pierwotny sens opowieści o Alicji. Wydaje się, iż dominują-
cym rysem literackich nawiązań pozostaje ludyczność, bliska modusowi 
oryginału, choć zdarzają się również przypadki wykorzystania Alicji w bar-
dziej mrocznej konwencji, bez towarzyszącej przedstawieniom nonsenso-
wym dowcipnej lekkości i intencji humorystycznej. Za przykład pierwszej 
tendencji uznać można opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego Złote popo-
łudnie, „napisane […] specjalnie do antologii Trzynaście kotów” (1997)34. 
Zgodnie z założeniem publikacji centralną postacią jest tu Kot z Cheshire, 
występujący także w funkcji zarozumiałego i władczego narratora, świa-
domego – na sposób właściwy postmodernistycznej surfikcji35 − swego 
tekstowego statusu, czego dowodzi zdradzające metaliteracki charakter 
zakończenie:

Słoneczko przygrzewało. W gąszczu tumtumów i tulżyc wesoło kląskały pelicza-
ple. Zbłąkinie rykoświstąkały. Jaszmije smukwijne robiły coś na pobliskim gargazonie, 
ale nie widziałem, co. Odległość była zbyt duża. Było złote popołudnie. Było smaszno. 

32 R. Hildebrandt, Nonsense −Aspekte der englischen Kinderliteratur, Hamburg 
1962, s. 87.

33 Zob. tamże, s. 146–147.
34 Zob. komentarz odautorski do opowiadania zamieszczony w antologii: A. Sapkow-

ski, Maladie i inne opowiadania, Warszawa 2012, s. 211–214. 
35 Zob. R. Federman, Surfikcja − cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza 

amerykańska. Szkice krytyczne, przeł. J. Anders i in., Warszawa 1983. Jednym ze znaków 
rozpoznawczych surfikcji jest, zdaniem autora, demaskowanie własnej fikcyjności.
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I smutcholijnie. Jak to u nas. Zresztą, przeczytajcie sobie o tym sami. W oryginale. Albo 
w którymkolwiek z przekładów. Tyle ich przecież jest (s. 246).

Zakorzeniona głęboko w tkance stylistycznej pierwowzoru zabawa teks-
tem Carrolla to niewątpliwy przykład pastiszu ujawniający szczególne kom-
petencje autora36 jako czytelnika wiktoriańskiej opowieści. Potwierdzana 
wielokrotnie znajomość szczegółu odnoszącego się zarówno do wspomnia-
nej warstwy stylistycznej, jak i elementów świata przedstawionego (wątki 
i postacie) stanowi tu podstawową bazę, która pozwala − w dalszej kolej-
ności, na zasadzie parodii czy trawestacji − swobodnie przekształcać i in-
terpretować wybrane fragmenty angielskiego wzorca. Kierunek, w którym 
podąża Sapkowski, sankcjonuje oraz zdaje się doprowadzać do skrajności 
ten typ lektury, który wiąże się z postrzeganiem historii Alicji jako tekstu 
skierowanego do „bardzo dorosłego” odbiorcy, z wszelkimi tego konsekwen-
cjami. Bohaterka Carrolla poddana więc zostaje przez Marcowego Zająca 
psychoanalitycznej interpretacji w czasie słynnej herbatki przekształconej 
w five o’clock whisky and tea (s. 222). W tym ujęciu przygody Alicji moty-
wowane są przede wszystkim jej skrywanymi seksualnymi pragnieniami, 
czego stara się dowieść gospodarz przyjęcia:

Zjadanie ciasteczek to wyraz typowo dziecięcych fascynacji oralnych, mających podło-
że w drzemiącym jeszcze seksualizmie. Lizać i ciamkać, nie myśląc, to typowe zachowanie 
pubertalne, chociaż, przyznać trzeba, znam takich, którzy z tego nie wyrośli do późnej 
starości. Co do spowodowanego jakoby zjedzeniem ciasteczka kurczenia się i rozciągania, 
to nie będę chyba zbyt odkrywczy, gdy przypomnę mit o Prokruście i Prokrustowym łożu. 
Chodzi o podświadome pragnienie dopasowania się, wzięcia udziału w misterium wtajem-
niczenia i wkroczenia do świata dorosłych. Ma to również podłoże seksualne (s. 224).

W podobnej manierze przedstawione zostaje spotkanie Alicji z pływa-
jącą z nią w kałuży łez Myszką: „ogonek myszy to symbol falliczny. Tym tłu-
maczy się, nawiasem mówiąc, paniczny lęk, który na widok myszy ogarnia 
niektóre kobiety” (s. 226) czy z Żabą-Lokajem: „Aha! − ucieszył się Marco-
wy Zając. – Jest i żaba! Płaz wilgotny i oślizgły, który pobudzony nadyma 
się, rośnie, zwiększa swe rozmiary! Czego to symbol, jak wam się zdaje? 
Penisa przecież!” (s. 226). Sama Alicja uważa bawiące się jej kosztem towa-
rzystwo za obłąkane i wulgarne, co zresztą znajduje potwierdzenie w zawie-
rającym wulgaryzmy języku opowiadania. Właśnie w języku zdają się tkwić 
główne sygnały trywializującej trawestacji utworu Carrolla, która staje się 

36 To właśnie maksymalne zbliżenie do wzorca stanowi warunek powodzenia strategii 
pastiszu, której istotą jest imitacja, umożliwiająca mówienie „w języku” intertekstu, czego 
przykładem może być słynna Tuwimowska wersja wierszyka Wlazł kotek na płotek napi-
sana stylem Leśmiana (J. Tuwim, Jarmark rymów, Warszawa 1958, s. 116).
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źródłem opartego na silnym kontraście efektu komicznego, jak w przypad-
ku opisu groźnego Banderzwierza: „stał w czarsmutleniu cichym. Jak dupa 
wołowa” (s. 241). Trudno zresztą wyznaczyć w Złotym popołudniu grani-
ce przebiegające między pastiszem, parodią i trawestacją, co uznać można 
za znamienną cechę i n t e r t e k s t u a l n e g o  ż a r t u, jakim niewątpliwie 
jawi się opowiadanie Sapkowskiego. Pastiszowej umiejętności wcielania się 
w styl Carrolla towarzyszy wszak nierzadko radykalna, typowa dla parodii, 
„przeróbka” wybranych motywów (np. „obłąkana herbatka”), jak również 
przekład na inny, będący oznaką trawestacji wariant stylistyczny37. Owo 
pomieszanie różnych form ludycznej ingerencji w tekst Carrolla wydaje 
się najbliższe kategorii „przekornej intertekstualności” stanowiącej, zda-
niem Lindy Hutcheon, charakterystyczny wyróżnik sztuki postmoderni-
stycznej38. Bardzo znamienny z tej perspektywy jest niewątpliwie fragment 
narracji Kota z Cheshire (zwanego przez inne postacie Chesterem), odzna-
czający się szczególnym nagromadzeniem różnego rodzaju odniesień:

Obejrzałem się odruchowo i powiadam wam, ostatni raz widziałem coś podobnego 
w Narodzinach narodu Griffitha. Bo oto spomiędzy drzew szarżowała odsiecz. Ale nie była 
to US Cavalry ani Ku-Klux-Klan. Był to mój znajomy, niejaki Charles Lutwidge Dodgson. 
Wyglądał, powiadam wam, niczym święty Jerzy na obrazie Carpaccia, a uzbrojony był 
w miecz worpalny, ślący oślepiające migbłystalne refleksy (s. 241). 

Uważnemu czytelnikowi nie umknie zapewne fakt, iż dysponujący tak 
rozległą wiedzą narrator odwołuje się do stylistyki dwóch różnych tłuma-
czeń tekstu Carrolla: „miecz worpalny” pochodzi z przekładu Stanisława 
Barańczaka, zaś „migbłystalne refleksy” nawiązują do przekładu Macieja 
Słomczyńskiego, w którym pojawia się „„migbłystalny miecz”39. By dodat-
kowo jeszcze skomplikować siatkę intertekstualnych zależności, można się 
odwołać do wypowiedzi samego autora Złotego popołudnia, który w roz-
mowie ze Stanisławem Beresiem ujawnia bezpośrednie źródło inspiracji:

Do Alicji nawiązywało wielu autorów fantastyki w rozmaitych układach i konfigura-
cjach. Zastanawiałem się nawet nad daniem motta do tego opowiadania. Byłby to też wtedy 

37 Zarówno terminologiczne komplikacje, jak i złożone relacje między różnymi posta-
ciami relacji intertekstualnych w obrębie jednego utworu przedstawia Henryk Markiewicz 
w rozprawie: Parodia i inne gatunki literackie, [w:] tenże, Nowe przekroje i zbliżenia. 
Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1974.

38 L. Hutcheon, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii, 
przeł. J. Margański, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 
1997, s. 386.

39 Por. L. Carroll, Dziaberliada, [w:] E. Lear, L. Carroll, W.S. Gilbert, A.E. Hous-
man, H. Belloc, 44 opowiastki, przeł. S. Barańczak, Kraków 1998, s. 83; L. Carroll, Dżab-
bersmok, [w:] L. Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, s. 158.
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jakiś ukłon w stronę Rogera Zelaznego, który mocno w swoim Amberze nawiązał do Alicji. 
Nie ukrywam, że zainspirowała mnie ta książka. Opisując kota z Cheshire, zwisającego 
na konarze, miałem przed oczami tę słynną scenę z Amberu Zelaznego, kiedy w knajpie, 
wśród alkoholowo-haszyszowych oparów, pojawiają się Kapelusznik, Marcowy Zając i inni. 
Myślałem nawet, czy by nie zasygnalizować tego nawiązania, ale ponieważ znowu by mi 
zarzucono, że się na kimś wzoruję, dałem sobie z tym spokój40. 

Odwołanie się do sygnowanej nazwiskiem amerykańskiego autora po-
wieści fantasy, twórcy dziesięcioksiągu Kroniki Amberu, wskazuje na obec-
ność dzieła Carrolla w obrębie tradycji literackiej, która wydaje się z gruntu 
obca poetyce wiktoriańskiego nonsensu. Jednorodna stylistycznie i gatun-
kowo opowieść o Alicji podporządkowana w niej zostaje eklektycznej wizji, 
posługującej się z jednej strony elementami baśni, mitu czy legendy, z drugiej 
zaś korzystającej z rzeczywistości rządzonej przez gry komputerowe i post-
modernistyczną świadomość zabawy konwencją. W Znaku Chaosu Zelazne-
go liczne nawiązania do Alicji wkomponowane są w historię, której główną 
postacią jest czarodziej Merlin (zna on tekst Carrolla w przekładzie na thari 
− język mieszkańców Amberu), zaś podstawową siłą sprawczą magia, działa-
jąca poprzez zaklęcia i posiadające moc przedmioty, jak miecz czy pierścień. 
Wprawdzie brak tu tytułowej bohaterki Carrolla, jednak w Barze po Dru-
giej Stronie Lustra spotkać można Humpty’ego kołyszącego się na barowym 
stołku, Kota, który ciągle udaje się w „niebyt i z powrotem” oraz podpija 
z kufla Kapelusznika, Gąsienicę „palącego nargile na czubku gigantyczne-
go grzyba”, Tweedleduma, Tweedledee’ego, Dodo, Żabę i Białego Królika41. 
Co więcej, język tych postaci zawiera elementy stylizacji odsyłające do ory-
ginału, którego swoistym znakiem rozpoznawczym są „słowa-walizkowce”: 
„I znowu usłyszałem grzmudnienie. − Nie stój tak w czarsmutśleniu − rzucił 
Kot, osuszył szklankę Humpty’ego i zniknął” (s. 11). Fantastyczne potwo-
ry również znajdują swoje miejsce w inspirowanej Alicją wizji Zelaznego: 
Merlin pokonuje Banderzwierza za pomocą „zaklęcia zawału serca” (s. 10), 
sam zaś ścigany jest przez groźnego Dżabbersmoka. Obecność czarodzieja 
z Amberu w świecie zaludnionym przez zabawnie odkształconych bohaterów 
Carrolla podporządkowana jest jednak wyraźnie charakterystycznym dla 
gatunku fantasy regułom. Merlin trafia tam wszak w ślad za przyjacielem, 
który „[o]statnio rozgniewał pewnego czarownika, a ten podał mu narkotyk 
i odesłał do dziwnego baru…” (s. 62). Co ciekawe, użyciu konwencji fantasy 
również towarzyszy zamiar ludyczny, który przejawia się w sferze metalite-
rackiej świadomości demaskującej czysto umowny status gatunkowej „re-
kwizytorni”. Pobieranie kaucji za miecz migbłystalny (s. 25) czy zrzucenie 
przez bohatera kostiumu przypisującego go do fantastycznej rzeczywistości 

40 A. Sapkowski, S. Bereś, Historia i fantastyka, Warszawa 2005, s. 187.
41 R. Zelazny, Znak Chaosu, przeł. P.W. Cholewa, Poznań 2004, s. 13, 11, 5, 12. 
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(„W końcu wstałem, rozebrałem się, umyłem, włożyłem parę lewisów i fio-
letową, flanelową koszulę, którą lubię. N i e c h  d i a b l i  p o r w ą  m i e c z e , 
s z t y l e t y  i  p ł a s z c z e  − przynajmniej na jakiś czas”; s. 48; podkreśl. 
M.T.) to przykłady wewnątrzgatunkowej gry ze stereotypami, służącej hu-
morystycznej autoparodii.

Nieco inaczej wykorzystuje opowieść Carrolla Jacek Piekara, polski 
twórca fantasy, którego Alicja (na książkę składają się dwie części: Alicja 
i Miasto Grzechu oraz Alicja i Ciemny Las) utrzymana jest w mrocznym, 
niepokojącym klimacie, odkrywającym ciemne strony Krainy Czarów. Ty-
tułowa czternastoletnia Alicja wkracza niespodziewanie w życie czterdzie-
stoletniego scenarzysty Aleksa, co powoduje szereg komplikacji, tajemni-
czych zdarzeń oraz przygód rozgrywających się w świecie czystej fantazji. 
Odmiennie niż w tekście wiktoriańskiego autora, to Alicja dysponuje mocą 
czarów, za pomocą których wpływa na życie bohatera. Co więcej, kontak-
tom pary głównych postaci towarzyszy dwuznaczność, sygnalizowana z jed-
nej strony wzmiankami o pedofilii Lewisa Carrolla, z drugiej zaś odniesie-
niami do Lolity Nabokova:

− Ciekawe, co powiesz ludziom […]. Że jestem kim? […] Alicja miała rację […]. Oczy-
wiście mogła, tak jak tutaj, uchodzić za moją siostrzenicę, jednak jak długo potrwa, zanim 
szydło wyjdzie z worka? Od czasu „Lolity” Nabokova ludzie jakoś wyjątkowo podejrzli-
wie patrzą na przyjaźń starszego faceta z nastolatką. Zresztą może i mają rację. W końcu 
na przykład Henryk Sienkiewicz czy Lewis Carroll byli pedofilami. Niegroźnie platonicz-
nymi, ale pedofilami42.

Niejasna tożsamość Alicji znajduje kulminację w drugiej części powie-
ści, w której Aleks wyprawia się do brutalnego świata Czarnego Lasu z „mi-
sją ratowania” zaginionej dziewczynki. Jedna z wielu napotkanych tam 
postaci kreśli wizerunek Alicji jak istoty demonicznej, dysponującej złymi 
mocami: „A ta mała jest demonem, Aleks. Bardzo starym, bardzo złym 
i bardzo przebiegłym demonem […]. Kiedyś cię zniszczy” (s. 234). W „czar-
nej” wersji Alicji nawet kruk, występujący w utworze Carrolla jako element 
nonsensowej zagadki („Dlaczego kruk jest podobny do biureczka?”43), sta-
je się złowróżbną postacią, niemal stale towarzyszącą bohaterowi. Inter-
tekstualna zależność od tekstu wiktoriańskiej opowiastki dotyczy zatem 
podstawowych wątków powieści Piekary, jednak sposób wykorzystania 
oryginału nie wiąże się, jak w przypadku prozy Sapkowskiego czy Zelazne-
go, z przywołaniem zbyt wielu szczegółów nawiązujących do pierwowzoru. 

42 J. Piekara, Alicja, Lublin 2010, s. 157. Historia podszytych dwuznacznością stosun-
ków Lewisa Carrolla z Alicją Liddell stała się kanwą powieści Melanie Benjamin: tejże, 
Alicja w krainie rzeczywistości, przeł. I. Kołodziej, M. Rei, Warszawa 2010. 

43 L. Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, s. 75.
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Napotkany przez Aleksa w Ciemnym Lesie „[c]zarno ubrany lokaj z postury 
i twarzy przypominający Tweedleeduma” (s. 248; w oryginale: Tweedle-
dum), karta z portretem Alicji, na której symbolizuje ona Królową Kier 
(s. 264) czy przytoczenie kwestii z filmu Jaberrwocky (s. 245; w orygina-
le: Jabberwocky), inspirowanego poematem o Dżabersmoku, to nieliczne 
sygnały pamięci szczegółu, pozostające zresztą w eklektycznym związku 
z typowym dla fantastyki i traktowanym na zasadzie „mozaiki cytatów” 
entourage’em (smok, miecze, nawiązania do nordyckiej mitologii, postać 
Hjalmara kojarząca się miłośnikom gatunku z wiedźmińskim − znanym za-
równo z prozy, jak i gier komputerowych − światem Sapkowskiego). Można 
przy tym odnieść wrażenie, iż wędrówka Aleksa po Ciemnym Lesie odby-
wa się wedle reguł znanych graczom gier komputerowych, czego dowodzi 
następujący fragment powieści: „Aby wyjść, musisz znaleźć trzy klucze 
otwierające bramę… − Złoty, srebrny i miedziany – mruknąłem. − Skąd 
wiesz? − autentycznie się zdziwiła. Bo grałem w gry komputerowe, chciałem 
odpowiedzieć […] (s. 273).

Idea gry, patronująca obu częściom opowiastki Carrolla (krykiet 
i szachy), znajduje w ten sposób swoją współczesną kontynuację dosto-
sowaną do potrzeb prężnie rozwijającego się przemysłu fantasy. Jak po-
kazuje więc kolejny przykład, tekst oksfordzkiego matematyka i logika 
stanowi istotną inspirację dla wyobraźni twórców tego jakże popularnego 
dziś gatunku, którzy nie zważając na odmienność poetyki, sytuują Alicję 
w Krainie Czarów oraz Po drugiej stronie lustra w obrębie ciągle aktu-
alizowanej tradycji44. Warto przypomnieć, iż różnicę między literaturą 
nonsensu a fantastyką obrazowo przedstawił już Emile Cammaerts, autor 
książki The Poetry of Nonsense, wydanej po raz pierwszy w 1925 roku: 
„Istnieją dwa sposoby ucieczki z domu, w którym władzę sprawuje zdro-
wy rozsądek (the house of Common-sense): poprzez zbicie szyby lub po-
przestawianie mebli, poprzez magię baśniowego świata lub odwrócony 
porządek (topsy-turvydom) nonsensu”45. Fantastyka zatem buduje swój 
efekt, wchodząc w sferę nieznanego, podczas gdy nonsens stawia sobie za 
cel „przeinaczenie” tego, co znane.

Brak odniesień do poetyki nonsensu charakteryzuje także niemają-
ce żadnych związków z nurtem fantastyki opowiadanie Sylwii Chutnik 
W krainie czarów, które dało tytuł całemu zbiorowi jej prozy. Bohaterka 

44 L. Carroll powszechnie uznawany jest za jednego z prekursorów literatury fanta-
sy. Zob. M. Świerkocki, Fantasy, [hasło w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, 
red. G. Gazda, Warszawa 2012, s. 325. Obie części Alicji uznają za „proto-fantasy” także 
A. Gemra i E. Rudolf, autorki podobnego hasła w: Słownik literatury popularnej, red. 
T. Żabski, Wrocław 2006, s. 150.

45 E. Cammaerts, The Poetry of Nonsense, London 1971, s. 28.
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opowiadania, mierząc się emocjonalnie ze śmiercią dziadka, odnajduje 
swoje pokrewieństwo z Alicją:

Jestem jak Alicja z deficytem czarów, która rośnie lub kurczy się nerwowo, jeśli coś 
dzieje się w jej życiu nie tak. Tchórzliwa dziewczynka w za małych butach i za dużej sukien-
ce. Zamykam oczy, gdy przechodzi obok mnie czarny kot z szerokim uśmiechem. Zamieram 
w swojskim kokonie odpowiedzialności i zobowiązań. Wydaje mi się, że już na zawsze 
będę mieściła się pod kwietną łodygą. A wtedy przychodzi olbrzym i kosi trawnik. Z lewej 
do prawej, nic nie zostaje. Kwiat leży i nie ma się pod czym schronić.

Następuje wypędzenie z raju46.
Konfrontacja z Alicją to okazja do konfrontacji z własnym dzieciń-

stwem. Lektura Carrolla staje się więc wstępem do prozy osobistej, pierw-
szoosobowej i autorefleksyjnej, w której liczą się przede wszystkim analogie 
pozwalające bohaterce, wyraźnie wyposażonej w cechy autobiograficzne, 
mówić z dystansem o doświadczeniu dojrzewania. „Pisanie Carrollem” 
(w opowiadaniu pojawia się nawet obszerny cytat przedstawiający rozmo-
wę Alicji z Kotem-Dziwakiem; autorka posługuje się wersją Alicji w Krainie 
Czarów w tłumaczeniu Jolanty Kozak z 2010 roku) to zatem rodzaj palimp-
sestu mającego skrywać pokłady trudno wyrażalnej w języku wrażliwo-
ści. Sięganie po odpowiedni flakonik, motyw lustra czy tęsknota za zapro-
szeniem na herbatkę to przesłona dla kryjących się we wnętrzu bohaterki 
− Sylwii – dylematów.

Przedstawione tu przykłady obecności dzieła Carrolla w obiegu litera-
ckim i naukowym prowadzą do dość zaskakujących wniosków. Paradoksal-
nie to właśnie sposób wykorzystania Alicji przez przedstawicieli różnych 
dyscyplin naukowych wydaje się najbliższy jej – określonej przez poetykę 
nonsensu – tożsamości. Odkrycie tkwiących w tekście idei filozoficznych 
i naukowych dowodzi, iż nonsens może być traktowany jako rodzaj meta-
sensu, czyli szczególnej odmiany refleksji poznawczej noszącej znamiona 
intelektualnego eksperymentu. Automatycznie więc staje się on w odbio-
rze naukowym najważniejszym składnikiem utworu, będącym podstawą 
jego intelektualnej przydatności. Z kolei literackie nawiązania najwyraźniej 
ów aspekt tekstu pomijają, sytuując elementy świata Carrolla w obrębie 
obcej mu gatunkowej konwencji ( fantasy), przekształcając je w tworzy-
wo intertekstualnego żartu czy używając w charakterze interpretacyjnych 
konceptów na gruncie sprzecznej z istotą nonsensu prozy refleksyjnej47. 
„Detronizacja” tego podstawowego dla dzieła Carrolla elementu powoduje, 

46 S. Chutnik, W krainie czarów, Kraków 2014, s. 9–10.
47 Świat literackiego nonsensu nie jest światem wewnętrznych przeżyć bohaterów, lecz 

z gruntu intelektualnym przedsięwzięciem, przedstawiającym zmagania postaci z językiem 
i zawartą w nim logiką. Jak pisze Elizabeth Sewell: „Alicja jest nieustannie traktowana jak 
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iż opowieść o przygodach Alicji znajduje szerokie zastosowanie w nurcie 
literatury popularnej (casus fantasy) pomijającej wyrafinowane, wyma-
gające intelektualnej analizy warstwy tekstu48 bądź traktowana jest jako 
„lektura z dzieciństwa”, która odciska swoje piętno na życiu dorosłych już 
bohaterów literackich. Wchodząc w obszar niezwykle zróżnicowanej współ-
czesnej kultury, wiktoriański utwór zdaje się więc ostatecznie wpisywać 
w charakterystyczną dla niej formułę „radykalnej intertekstualności”, któ-
rej efektem staje się hybrydyczne wymieszanie „form, gatunków, konwencji, 
mediów”, jak również naruszenie granic „między sztuką wysoką i niską, 
między tym, co poważne, i tym, co ludyczne”49. Zapomniane konteksty 
ustępują miejsca nowym zastosowaniom, w znaczącej mierze dostosowa-
nym do wymogów epoki wszechwładnej fantasy, gier komputerowych oraz 
dyktatu masowej wyobraźni.

The double life od Alice, or the Wonderland in literary and 
scientific culture

Summary

Lewis Carroll’s sophisticated and intellectually appealing Victorian 
children’s stories Alice’s Adventures in Wonderland (1865) and Through 
the Looking Glass (1872) have more recently become some of the most fre-
quently cited literary works. Interestingly, the Alice books have turned out 
to be attractive to writers and academics who adapt the Carrollian non-
sense world both to new generic forms of adult literature and also to philo-
sophical and scientific works. An analysis of some representative examples 
of these literary and philosophical texts reveals a curious paradox: whereas 
in the latter case the nonsensical character of the Alice stories is preserved 
with nonsense fulfilling an important meta-sense function, in the literary 
variant the logic of nonsense is replaced by the trivial rules of fantasy found 
in the literary genre and in computer games, a poetics of postmodern pas-
tiche and parody, or a convention of subjective narrative starkly contrasting 
with the non- emotional style of the source texts. 

rzecz pozbawiona uczuć przez stworzenia, które spotyka” (tejże, The Field of Nonsense, 
London 1952, s. 143).

48 Jak słusznie twierdzi Lisa Ede: „Świat nonsensu Lewisa Carrolla jest bardziej 
światem idei niż akcji” (niepublikowana rozprawa doktorska „The Nonsense Literature of 
Edward Lear and Lewis Carroll”, Ohio State University, 1975, s. 72, cyt. za: W. Tigges, An 
Anatomy of Literary Nonsense, Amsterdam 1988, s. 151).

49 A. Bennett, N. Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Harlow 
2004, s. 255.
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To samo, ale inaczej 
O przepisywaniu biografii

Tematem artykułu jest biografistyka jako ten nurt twórczości, który 
nadspodziewanie dobrze znosi wszelkie refabularyzacje nastawione na po-
szukiwanie mitycznego wzorca prawdziwej historii życia. Nie bez powodu 
przecież tak wielu biografów obiecuje, że ich opowieść będzie nie tylko od-
mienna niż wcześniejsze, ale i lepsza. Nie przypadkiem też tak wielu odbior-
com czytanie kolejnej biografii tej samej osoby wydaje się czynnością jak 
najbardziej sensowną, zarówno pod względem estetycznym, jak i poznaw-
czym1. Z drugiej jednak strony, niejako wbrew tej popularności, biografie 
skupiają wszelkie problemy, z jakimi boryka się obecnie cała literatura do-
kumentarna, kwestionowana w samym rdzeniu swojej faktograficzności. 
Najpierw bowiem narratywiści podali w wątpliwość pewność tak zwanych 
historycznych faktów, następnie zaś zwrot pamięciowy, przez kategorię 
pamięci kulturowej, nadał opowieściom o przeszłości wymiar symbolicz-
ny. Również współczesne teorie antropologiczne i filozoficzne ograniczyły 
zainteresowanie twardym i niejako gotowym jądrem ludzkiej tożsamości 
na rzecz jej procesualności, kształtowania w ramach opowieści filtrującej 
to, co było, przez pryzmat tego, co jest. 

Domeną antropologicznych ujęć coraz rzadziej bywa esencjalna oso-
bowość, a staje się nią narracyjnie formatowane uczestnictwo w sekwencji 
własnego życia. Wreszcie owo życie, ostatecznie ukonkretyzowane i uspój-
nione dopiero dzięki narracji, zyskuje w obrębie socjologicznych teorii ról 

1 Biografie czytane w porządku epistemologicznym nie odnoszą się przecież do jakiejś 
przedbiografistycznie usytuowanej, istniejącej obiektywnie „tu i teraz” i weryfikowanej 
na poziomie zdarzeniowym realności. Ich faktografia ma sens tylko na tle wcześniejszych 
przekazów (wypowiedzi ustnych, dokumentów osobistych i instytucjonalnych, innych bio-
grafii). Zarówno więc akceptacja owych opowieści, jak i niezgoda na zawarte w nich treści 
wypływa z relacji intertekstualnej, staje się skutkiem zestawienia nie z esencjonalnie poj-
mowanym życiem, lecz z inną opowieścią.
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społecznych niejednoznaczny i niepewny wymiar performatywny, w ra-
mach którego „ja” staje się nieciągłym i interakcyjnym zasobem doraźnych 
obrazów jednostki, konstruowanych na własny i cudzy użytek.

Na ten ogólny kryzys założeń poznawczych rozmaitych dziedzin huma-
nistycznej wiedzy o człowieku dodatkowo nakładają się kompleksy przyna-
leżne już samej biografistyce jako nurtowi od początku niepewnemu swego 
usytuowania w ramach literatury, historiografii, socjologii, psychologii czy 
literaturoznawstwa, o czym świadczą takie tytuły prac, jak: Biography: 
Inventing the Truth; Biography, the Bastard Child of Academe czy The 
Troubled Face of Biography2.

Owej podejrzliwości względem poznawczego statusu biografii nie 
zmniejszyły również jej niebezpieczne związki z twórczością tabloidowo-
-dziennikarską, zdominowaną przez podglądactwo, plotkarstwo i, co jest 
specyfiką wielu prac powstałych w ostatnich latach w Europie Środkowo-
-Wschodniej, lustratorstwo.

Jeśli więc z jednej strony nadal żywy jest ten wzorzec opowieści bio-
graficznej, który można określić mianem parenetycznego, realizowany 
– jak to w swoim czasie złośliwie określiła Hermiona Lee – „pod czuj-
nym okiem wdów, przyjaciół, żyjących krewnych i wielbicieli zmarłego”3, 
to z drugiej strony sami biografowie nie bez przyczyny określają się 
mianem „podglądaczy”, „sępów”, „zamiataczy ulic” czy „zbieraczy 
odpadków”4.

Na takim tle doskonale widać, jak niejednoznaczne impulsy rządzą 
nurtem twórczości biograficznej i jak szerokie możliwości przepisywania 
fabuł ów nurt daje, prowadząc autorów zarówno od oficjalnego do pry-
watnego, od pewnego do wątpliwego, od naukowego do literackiego, jak 
i w kierunku odwrotnym. Poszukując więc w biografistyce nie tyle praw-
dy, ile wspominanego wyżej odniesienia do akceptowanego w danych kul-
turowo-historycznych okolicznościach wzorca ludzkiej tożsamości i typu 
organizacji opowieści o życiu, skupię uwagę na zabiegach pozwalających 
badaczom przepisywać dokumenty w duchu przyjętych przez nich wyob-
rażeń o rzetelnej biografii. 

Bliższemu rozpatrzeniu zostaną poddane naukowe i popularnonau-
kowe prace o Janie Kochanowskim, postaci odległej od zainteresowań 
współczesnych biografów. Wybór tego poety otwiera jednak obejmującą 

2 R. Holmes, Biography: Inventing the Truth, [w:] The Art of Literary Biography, ed. 
J. Batchelor, Oxford 1995, s. 15–25; S. Weinberg, Biography, the Bastard Child of Academe, 
„The Chronicle Review” Web. 9 May 2008; The Troubled Face of Biography, eds E. Hom-
berger, J. Charmley, London 1988.

3 H. Lee, Biomitografowie, czyli życiorysy Virginii Woolf, przeł. J. Mikos, „Literatura 
na Świecie” 1999, nr 7–8, s. 339.

4 Zob. M. Benton, Literary Biography. An Introduction, Chichester 2009, s. XIII. 
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półtora wieku perspektywę oglądu przemian polskiej biografistyki za-
równo w tradycyjnych ramach problematyki wiarygodności źródeł czy 
miejsca w tych rekonstrukcjach odwołań do twórczości, jak i w kontekście 
prezentyzmu opowieści i sposobów przetwarzania faktografii w spójne 
i znaczące narracje. 

Wszyscy badacze życia renesansowego twórcy, niezależnie od ga-
tunkowej oraz stylistycznej wariacyjności ich dzieł5, muszą zmierzyć się 
z konsekwencjami ubóstwa źródeł dotyczących postaci z tak odległej prze-
szłości. Podstawowym problemem jest to, że biorąc pod uwagę również 
informacje zapisane w twórczości, świadectwa są nieliczne i niepewne. 
W związku z tym rangę niemal toposu zyskało zawarte w jednej z fraszek 
ostrzeżenie przed próbami poszukiwania w utworach „umysłu zakrytego” 
ich autora.

Pytania dotyczą tu wszakże nie tylko skrytych tajemnic umysłu ar-
tysty, ale podstawowych faktów. Wątpliwości budzi rok jego urodzin oraz 
okoliczności śmierci. Białą plamą jest dzieciństwo, poza kilkoma datami 
niejasną mgławicą pozostaje studencka młodość. Podobnie kolejne okresy 
życia, dworski i czarnoleski, zyskują nieliczne przybliżenia w dokumentach 
z epoki. Co więcej, jak pisała autorka jednego z opracowań:

[P]ostęp wiedzy biograficznej […] od pionierskiej pracy Józefa Przyborowskiego z roku 
1857, a już na pewno od na pół fantastycznej monografii Romana Plenkiewicza z roku 
1884 polegał raczej na zmniejszaniu się obszaru ustaleń, uznanych za pewne, na eliminacji 
tego wszystkiego, co narastało jako mit, legenda wokół Padwy i Czarnolasu, wokół poety-
-dworzanina i poety-gospodarza, wokół jego dziejów osobistych i przemierzanych szlaków 
artystycznych6.

Niezależnie jednak od owych pogłębiających się wątpliwości i posze-
rzanego zakresu pytań, to właśnie przywołani wyżej biografowie stworzyli 
– wraz z takimi jeszcze autorami, jak Rafał Löwenfeld, Bronisław Chle-
bowski, Stanisław Tarnowski, Władysław Nehring czy Stanisław Winda-
kiewicz – podstawy kanonicznej aż po dziś dzień opowieści o Kochanow-
skim. Jej wymiar aksjologiczny dobrze ujmuje formuła Marii Jasińskiej 
odnośnie do „świeckiej hagiografii” jako „sugestywnego prezentowania 
najwyższych realizacji ideału na autentycznym przykładzie osiągnięć kon-
kretnych osób”7. 

5 Biografie Jana Kochanowskiego reprezentują odmiany zróżnicowane gatunkowo 
i stylowo, od prac naukowych, przez teksty popularyzatorskie o rozmaitym stopniu zbele-
tryzowania, aż po krótsze i dłuższe utwory literackie. Ze względu na obszerność tej biogra-
fistyki ograniczam jej opis do nurtu naukowego i popularnonaukowego.

6 J. Rytel, Jan Kochanowski, Warszawa 1967, s. 55. 
7 M. Jasińska, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwu-

dziestowiecznej beletrystyki historycznej, Warszawa 1970, s. 16.
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Większość opowieści o autorze Trenów podlega upodobnieniu także 
w porządku fabularno-ideowym, o którym za Janiną Abramowską moż-
na powiedzieć, że wykorzystuje stereotyp czarnoleskiej pełni. Ów wzo-
rzec nadbudowany nad zasadami etosu ziemiańskiego generuje narracje, 
w których epizod czarnoleski stanowi naturalne zwieńczenie wyborów ży-
ciowych twórcy pragnącego zachować niezależność intelektualną, twórczą 
i polityczną8. Jest to więc taki model biografii renesansowego artysty, któ-
ry eksponuje wyższość życia wiejskiego nad karierą opartą na mecenacie 
dworskim. Mimo sygnałów świadczących o krótkości czarnoleskiego okresu 
w całym życiu poety (było to najprawdopodobniej dziewięć ostatnich jego 
lat) i mimo niewiedzy co do rzeczywistych motywów decyzji o rezygnacji 
ze służby dworskiej, ów model zdominował opowieści o Kochanowskim 
aż po współczesność.

Wreszcie zbliża do siebie narracje o staropolskim twórcy prak-
tyka przetwarzania w nich jego dzieł, czemu wyraz dał już pierwszy 
monografista, Józef Przyborowski, formułujący zasadę swego rodzaju 
błędnego koła, w ramach którego życiorys pozwala zrozumieć poezję, 
a tam gdzie jest on niepełny, twórczość jest w stanie objaśnić zdarzenia 
z biografii: 

[…] sądzę, że życie poety dopiero wtedy może służyć do wyjaśnienia jego pism, kiedy 
jest dostatecznie opracowane i wyświecone; gdzie zaś tego jeszcze nie zrobiono, tam właś-
nie z pism należy wyosobnić wszystko to, co do zrozumienia jego życia dopomaga9.

Najbardziej spektakularnym przykładem pomyłki wynikającej z bio-
grafizującej lektury twórczości stało się u Przyborowskiego założenie o tym, 
że poeta nigdy nie studiował w Krakowie. Na jakiej bowiem podstawie ba-
dacz twierdził, że 

[j]est prawie niezaprzeczoną rzeczą, że [Kochanowski] nauk nie pobierał w Akademii 
Krakowskiej, bo nie znał Krakowa przed powrotem z zagranicy; obcym był i nieświado-
mym tego miejsca, kiedy w roku 1560 jechał na powitanie Padniewskiego wjeżdżającego 
na biskupstwo?10 

8 Ważny dla badań nad biografistyką związaną z Kochanowskim artykuł Jani-
ny Abramowskiej (tejże, Kochanowskiego biografia kreowana, „Teksty” 1978, nr 1, 
s. 63–77) stanowi próbę światopoglądowej i estetycznej rekonstrukcji autobiografii 
wpisanej w twórczość i wymodelowanej zgodnie z konwencjami epoki. Archetypicznym 
wzorcem dla życiowej fabuły opisującej powrót poety do miejsca urodzenia staje się 
dla badaczki wzorzec horacjańsko-wergiliański, wiązany z mitem arkadyjskim i mitem 
o złotym wieku. 

9 J. Przyborowski, Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego, Poznań 
1857, s. 4.

10 Tamże, s. 12.
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Otóż oparł się on tu na następujących słowach elegii 5. ksiąg III, na-
pisanej na cześć obejmującego w roku 1560 diecezję krakowską biskupa 
Padniewskiego:

Mnie także nie wiem, co za zapał wewnętrzny pobudza dzień ten święcić wierszem 
pieryjskim. Bym zaś miejsca nieświadom nie zbłąkał się na bezdroża uwiedziony, prowadzi 
mnie równając drogę cnota twoja jako gwiazda śród nocy, na którą żeglarz patrząc, przybił 
do brzegów ocaloną nawę11.

Przyborowski komentuje ten fragment następująco: „W ten spo-
sób wyrazić się mógł tylko ten, komu pierwszy raz odbywać drogę 
do Krakowa”12.

Podobnie arbitralnemu odczytaniu przez badacza podlega opis po-
żytków życia wiejskiego w elegii 15. ksiąg III, która ma stanowić argu-
ment za dotkliwością dla poety „czasu dworactwa, czasu zależności”13, 
kiedy to „na polewce dworskiej żyjąc, nie miał czem głodu opędzić”14.

Wiele tego rodzaju przykładów możemy odnaleźć też u Plenkiewicza, 
który na podstawie wierszy Kochanowskiego kierowanych do Lidii nie 
tylko szczegółowo zrekonstruował dzieje jego związku z ową „włoską 
kortezaną”15, ale i wyczytał z jednego z tych utworów marzenia matki 
poety o politycznej karierze syna16. 

Najpełniejszą jednak realizacją metody rozbudowywania poetyckich 
aluzji i wzmianek w łańcuch zdarzeń biograficznych stały się dwie wyda-
ne w tym samym, 1884 roku, prace Bronisława Chlebowskiego i Lucjana 
Tatomira.

11 Tamże, s. 13, przyp. 19. 
12 Tamże.
13 Tamże, s. 28.
14 Tamże, s. 29.
15 Należy tu dodać, że nie miała Lidia dobrej opinii wśród polskich filologów, przy-

najmniej u tych, którzy wierzyli w jej prawdziwe istnienie. Ferdynand Hoesick, podsu-
mowujący w kompilacyjnej biografii Kochanowskiego rozmaite podjęte przez dziewiętna-
stowiecznych badaczy wątki z życia poety, pisał o niej następująco: „Była to dziewczyna 
zepsuta, choć mniej zepsuta od innych. W każdym razie była ładniejsza!” (F. Hoesick, Jan 
Kochanowski w świetle dotychczasowych wyników krytyki historycznoliterackiej, Kra-
ków 1908, s. 82–83). Dalej zaś czytamy: „oddawała się tylko wybranym z pomiędzy wielu, 
przebierając w nich jak w ulęgałkach. To jej cenienie się sprawiało, że gdy wyróżniła kogo, 
to go zaraz przykuwała do siebie, a przykuwała tym silniej, że działając na zmysły, jedno-
cześnie budziła i czystsze uczucia. Tak było i z Kochanowskim” (tamże, s. 85). I jeszcze: „nie 
ulegało wątpliwości, że go ten romans z piękną zalotnicą pozbawiał spokoju i zdrowia, że go 
kosztował mnóstwo czasu, odjętego poważnym studiom (nie mówiąc już o wydatkach)” 
(tamże, s. 88). 

16 R. Plenkiewicz, Jan Kochanowski. Jego ród, żywot i dzieła, [w:] J. Kochanowski, 
Dzieła wszystkie (wydanie pomnikowe), t. 4, cz. I, Warszawa 1884, s. 190.
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Pierwszy z autorów deklarował we wstępie swojej książki:

Jakkolwiek opierać się będę nie na dokumentach lub listach, lecz tylko na świade-
ctwach dostarczanych przez pisma poety, jednakże zarówno wielka ilość jak jednozgod-
ność wyznań rozrzuconych po pieśniach, fraszkach, Sobótce, Psałterzu i Odprawie posłów, 
pozwoli mi dojść do ciekawych i doniosłych dla biografa wyników i wskaźników […]17.

Biografia ta nosi na sobie wyraźne piętno metody Hippolyte’a Taine’a, 
który widział literaturę 

[…] na podobieństwo konchy kopalnej […]. W skorupie konchy istniało zwierzątko; 
w dokumencie literackim istniał człowiek. Dlaczego badamy konchę? Aby odtworzyć przed 
wyobraźnią kształty zwierzątka. Tak samo badania nasze nad dokumentem mają za cel 
poznanie człowieka; koncha i dokument są nieżyjącymi szczątkami, posiadającymi tylko 
wartość wskazówek, udzielanych o istocie całej i żyjącej. Do tej to istoty należy dążyć, 
usiłując ją odtworzyć18. 

Pogłos tych słów wybrzmiewa w następującej deklaracji polskiego 
badacza: 

Jeżeli naturalista […] z jednego okruchu kości odtwarza anatomiczną budowę i fizjo-
logiczne właściwości całego organizmu tej istoty, dlaczegóżby krytyk, mając przed sobą od-
bicie różnych stanów i różnych momentów rozwoju duszy ludzkiej, nie mógł […] odtworzyć 
całego przebiegu procesu duchowego i uzyskanymi stąd wynikami oświetlić […] szczegółów 
życia zewnętrznego […]19.

Dla pełnego wykorzystania tej metody rekonstrukcyjnej niezbędne też 
było monografiście nieoczywiste przecież założenie, iż 

[…] szczerzej, […] swobodniej wypowiadamy nasze myśli, gdy się zwracamy ku mil-
czącym obszarom nieskończoności lub do nieznanych i nieznających nas czytelników, niż 
gdy rozmawiamy i korespondujemy z krewnymi i przyjaciółmi, którzy bądź nie pojmują, 
bądź nie podzielają naszych uczuć i przekonań20.

Natomiast twierdzenie Taine’a o wpływie środowiska na artystycz-
ną świadomość najwyraźniej dochodzi do głosu tam, gdzie Chlebowski, 
stawiając Kochanowskiego jako poetę Północy w opozycji wobec Horace-
go – poety Południa – absolutyzuje różnice klimatyczne, mające jakoby 

17 B. Chlebowski, Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Wizerunek litera-
cki, Warszawa 1886, s. 3. 

18 H. Taine, Historia literatury angielskiej, [w:] Teoria badań literackich za granicą. 
Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, t. 1, cz. II, Kraków 
1966, s. 29–30.

19 B. Chlebowski, Jan Kochanowski w świetle własnych utworów…, s. 4.
20 Tamże.
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nadawać odrębny przebieg procesowi twórczości i prowadzić go do zróżni-
cowanych rezultatów: 

Piękność otaczającej go [Horacego] przyrody, harmonia barw i linii w rozkosznych 
nadmorskich krajobrazach, ukazujących na tle czarownego błękitu niebios, morza i atmo-
sfery, grupy powabnych willi, osłoniętych zielenią winnic i gajów pomarańczowych – od-
działywały uspokajająco na wewnętrzne troski i niepokoje, nasuwały wyobraźni wesołe 
i pogodne obrazy […].

Pod szarym niebem północy, śród posępnych lasów Kozienickiej puszczy, w ubogiej 
chacie, z widokiem na uboższe jeszcze kmiece siedziby i jednostajne linie bezbarwnego 
zwykle krajobrazu, z dala od ognisk cywilizacji, musiał poeta północy jedynie w sferach 
niebiańskich lub w głębiach własnego ducha szukać ulgi w cierpieniach i zapomnienia 
od rzeczywistości21. 

Badacz, zaczynając swą opowieść tradycyjnie, czyli od genealogii, wpi-
suje historię rodu Kochanowskich w porządek ewolucji, w ramach którego 
„zalety fizyczne” przechodzą w „moralne przymioty”, a biologiczna ekspan-
sja z biegiem wieków przekształca się w dążność do przyswojenia „wyższej 
kultury umysłowej”22.

Typowy dla całości tej autobiografizującej lektury utworów poetyckich 
jest też zawarty w pracy wywód na temat młodości renesansowego twór-
cy. Z apostrofy do „wysokich gór i odzianych lasów” autor biografii wy-
wodzi, że swe czasy młodsze musiał poeta spędzić w Krakowie, bowiem 
jego „[r]odzinne strony […] nie posiadają gór lesistych, które za to stanowią 
cechę charakterystyczną dalszych okolic Krakowa”23.

Inaczej też niż przywołany wyżej Plenkiewicz, Chlebowski nie 
wyciąga zbyt wielu wniosków biograficznych ze „swywolnych” łaciń-
skich elegii miłosnych z czasu pobytu autora Trenów zagranicą, wię-
cej za to miejsca poświęcając zabawom okresu dworskiego. Tu jednak 
argumentem biograficznym czyni już nie tylko fraszki, ale i powstały 
trzy wieki później obraz Rzeczpospolita babińska, na którym „trafnie 
nadzwyczaj scharakteryzował go Matejko zarówno zręcznym włoskim 
strojem i utrefieniem włosów, jak i postacią świadczącą o zamiłowaniu 
do błogiego farniente w wesołym towarzystwie”24. To dlatego „[u]pojony 
pochlebstwem i powodzeniem towarzyskim poeta rzucił się na dworze 
w wir lekkiego, hulaszczego życia, które odwodziło od poważniejszej 
pracy, a nasuwało umysłowi i wyobraźni pomysły i szczegóły do ulotnych 
jedynie fraszek i anegdot”25.

21 Tamże, s. 136–137.
22 Tamże, s. 13–14.
23 Tamże, s. 32.
24 Tamże, s. 64.
25 Tamże, s. 70.
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Głównym nurtem dworskiej opowieści stają się jednak nie lekkie mi-
łostki, lecz nieszczęśliwe zauroczenie poety Hanną, „zidentyfikowaną” 
przez biografa na podstawie fraszek poświęconych bohaterce o tym imie-
niu jako córka wojewody sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego. Nic 
w tym romansie nie jest oczywiście winą Kochanowskiego, który „[w]ysta-
wiony na ciągły ogień zalotnych spojrzeń, pobudzających słówek” „spryt-
nej i ładnej Hanny”26, zakochał się w niej bez pamięci. Ona zaś „nie tylko 
przyjmowała dary i rymy adoratora, ale wywzajemniła się, dając mu swój 
«facolet» (chusteczkę) i pierścionek, jak o tem świadczy fraszka Do miłości 
[…]”27. Cały ów wyczytany z poezji romans kończy się tak, jak się skończyć 
musiał, w związku z niemożnością jego potwierdzenia w jakimkolwiek po-
zaliterackim świadectwie. Dziewczyna okazała się – jak wszystkie, poza 
„nieprzepłaconą” Dorotą, kobiety, z którymi zadawał się twórca – zalotną 
i zdradliwą kokietką […]. Mimo iż Kochanowski był już oficjalnym narze-
czonym Hanny, to w chwili gdy znalazła ona konkurenta bardziej odpowia-
dającego urodzeniem i majątkiem, został „za zgodą samej panny […] przez 
rodziców zręcznie odsunięty”28.

Ostatecznie jednak cierpienie miłosne wyszło mu na dobre. Najpierw 
bowiem zrodziło Psałterz i grupę pieśni, w których zapisał swe rozczarowa-
nie światem, następnie Pieśń o Sobótce, która miała świadczyć „o szybkości 
moralnej rekonwalescencji odbywanej w cichem i przyjaznem otoczeniu”29, 
u boku kobiety kochanej i kochającej. Fraszki i pieśni znowu więc mogą 
stać się autobiograficznym zapisem miłości, tym razem jednak zakończonej 
małżeństwem.

Co ciekawe jednak, na tle sygnalizowanej wyżej tendencji do trak-
towania okresu czarnoleskiego jako naturalnego zwieńczenia biografii 
artysty, tu ów epizod został oświetlony inaczej. Bowiem cykl święto-
jański, odczytywany przez Chlebowskiego jako zapis entuzjazmu to-
warzyszącego przenosinom na wieś, „nie wypłynął – jak pisał – spod 
pióra ziemianina, któremu ujemne strony […] życia wiejskiego dobrze 
są znane, lecz skreślił go dworak”, patrzący „[n]a zajęcia rolnicze […] 
okiem poety-artysty”30. Tym właśnie faktem, a nie konwencją sielanki 
biograf tłumaczy nierealistyczne przedstawienie zajęć gospodarczych. 
Ziemiańska egzystencja Kochanowskiego u boku żony, kobiety – jak ją 
widział Chlebowski – „która, przy swych wdziękach i przymiotach serca, 
posiadała niewątpliwie prostaczy, ciasny umysł i nie znała  kokieterii, 

26 Tamże, s. 96.
27 Tamże, s. 100.
28 Tamże, s. 101.
29 Tamże, s. 208.
30 Tamże, s. 122.



To samo, ale inaczej 79

do której nawykł poeta”31, była tu bowiem postrzegana nie tyle jako 
świadomy wybór drogi życiowej, ile przede wszystkim jako skutek nie-
zrealizowanych ambicji politycznych i dworskich. Toteż, zdaniem auto-
ra opracowania, renesansowy twórca łatwo rezygnował z czarnoleskiej 
idylli, wciąż wyrywając się ku światu. Zaś odbiciem tych domowych 
frustracji miały stać się fraszki biesiadne, czytane przez Chlebowskiego 
jako zapis pogłębiającego się… nałogu alkoholowego, który nadwyrężył 
zdrowie i skrócił życie autora Odprawy posłów greckich. 

Te „uwłaczające Kochanowskiemu domysły”32, jak je ocenił inny badacz 
spuścizny poety, to chyba jedyna w całym dziewiętnastowiecznym pisar-
stwie biograficznym poświęconym autorowi Trenów próba wyjścia poza 
schemat ziemiańskiej samorealizacji. Prawdą jest oczywiście, że owa próba 
nie ma żadnych dokumentarnych podstaw. Nie mają ich jednak przecież 
i opowieści jednoznacznie gloryfikujące Kochanowskiego w podwójnej roli 
gospodarza i artysty. 

Przez pryzmat narzuconego poezji autobiografizmu rekonstruował 
sylwetkę renesansowego twórcy wspomniany wyżej Tatomir, autor książki 
o ambicjach bardziej popularyzatorskich niż naukowych. W swoim „opo-
wiadaniu z XVI wieku” wyzyskał on jako materiał, którym inkrustował 
narrację autorską, fragmenty poetyckie, traktując je po prostu jako po-
twierdzenie własnych domysłów.

Ilustrując mechanizm tych powiązań, odwołam się do wątku zagranicz-
nych podróży Kochanowskiego. W taki oto sposób została skonstruowana 
opowieść o epizodzie paryskim, o którym w części dotyczącej intelektual-
nych i twórczych działań, nie licząc słynnego Ronsardum vidi z elegii 8. 
ksiąg III, nie wiemy przecież niczego. Tymczasem z dziełka Tatomira po-
znajemy trud poety, który 

[w] Sorbonie i Collegium trilingue […] oddawał się studiom filozofii, historii, języków 
starożytnych i poetyki i pod wpływem Ronsarda pracował w języku ojczystym, wyrabiając 
go i nałamując do tych wzorów klasycznych, które tak znał i tak znakomicie już naśladować 
umiał w języku łacińskim33.

Następnie w porządku opowieści pojawia się „pierwsza prawdziwa 
miłość” do „ślicznej Paryżanki Lidii”34, wyśpiewana „w ślicznej wiązance 
elegij”, rejestrujących 

31 Tamże, s. 127.
32 S. Tarnowski, Co u nas o Kochanowskim pisano, [w:] tegoż, Studia do historii lite-

ratury polskiej. Wiek XIX. Rozprawy i sprawozdania, Kraków 1908, s. 89. 
33 L. Tatomir, Jan Kochanowski. Opowiadanie z XVI wieku, Lwów 1884, s. 37.
34 Jeśli Plenkiewicz, a później między innymi Windakiewicz traktowali literacką Lidię 

jako odzwierciedlenie prawdziwego romansu Kochanowskiego z czasów pobytu w Padwie, 
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[…] „długą drogę, która boleściom jego z tej miłości się wysnuła”, od rozkosznej na-
dziei, kiedy mu się zdało, „że baczną jest na jego zachody”, […] od słodkich marzeń, że przy 
jej boku „zazdrośna starość go znajdzie”, aż do goryczy rozczarowania i stłumienia w roz-
dartej piersi zawiedzionego uczucia z bolesnym wykrzykiem:

„Miłość jest miodem, gdy do serca wnijdzie.
Miłość jest żółcią, gdy kochać przestaniem”35.

Wreszcie skutkiem rozczarowania „zmienn[ą] istot[ą], dla której miłość 
była igraszką”36 stał się kryzys psychiczny, przezwyciężony dzięki wsparciu 
przyjaciela, czego dowodem mają być słowa zawarte w dedykowanej mu elegii: 

– Kiedy na mnie nieszczęść zmówiło się mnóstwo,
I miłość niepozbędna i twarde ubóstwo,
On mię jeden od czarnej rozpaczy wybawił,
I w nieszczęśliwem dla mnie miejscu nie zostawił
Wszelakich dróg próbował, by mię z ran uleczył,
Któremi do szaleństwa bożek mię skaleczył…37

Zwieńczeniem tej paryskiej opowieści jest opis następującej w sercu 
poety przemiany, skutkującej zarówno nową tematyką twórczości, jak i jej 
nową poetyką:

Wszystkie dźwięczne głosy Parnasu starożytnego przygłuszyło w nim wtedy wyższe 
chrześcijańskie natchnienie, z którego jako owoc długiej niezawodnie pracy, po wielu znisz-
czonych próbach, wypłynął jego pierwszy polski utwór poetyczny – nie elegia, nie oda, nie 
sielanka, nie żadne naśladowanie klasyków, lecz hymn do Boga, taki piękny i taki wzniosły, 
jakiego przed nim żadne polskie usta nie śpiewały:

Czego chcesz od nas Panie! za twe hojne dary?38

Trudno nie dostrzec, że jest to jeszcze bardziej niż u Chlebowskiego 
uproszczona wersja czytania życia przez pryzmat dzieł. Tu już nie ma żad-
nych hipotez, których słuszności się broni. Opowieść rozwija się tokiem 
wymagającym od odbiorcy traktowania poezji nawet nie jako szyfru, lecz 
po prostu jako biograficznej czytanki.

Mimowolny komizm owych przywołanych wyżej wywodów, bardziej 
lub mniej zintensyfikowanych w próbach odnalezienia w dokumencie 

to inspiracją dla opowieści o Lidii paryżance stało się dla Tatomira najprawdopodobniej 
niemieckie dziełko Rafała Löwenfelda: tegoż, Johann Kochanowski und seine lateinischen 
Dichtungen, ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Slaven, Posen 1878. Zob. S. Tarnow-
ski, Co u nas o Kochanowskim pisano, s. 78.

35 L. Tatomir, Jan Kochanowski…, s. 38.
36 Tamże, s. 39.
37 Cyt. za: tamże, s. 40.
38 Tamże, s. 41.
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literackim życiorysu jego twórcy, nie może przysłaniać nam faktu, iż taki 
sposób budowania biografii mieścił się w kanonach ówczesnego literatu-
roznawczego dyskursu, akceptującego założenie o możliwości przepisa-
nia informacji, jakoby utajonych w twórczości, w formie ciągłej opowieści 
o życiu. Zwróćmy też uwagę na moc oddziaływania owego domniemanego 
autobiografizmu poezji Kochanowskiego na opowieści o nim w kolejnych 
latach. Ten sposób łączenia życia i dzieł jest wyraźny jeszcze pół wieku póź-
niej, w pracy Stanisława Windakiewicza, który z jednej strony deklarował: 
„Co się zaś tyczy biografii, to wiadomości o Kochanowskim są tak skromne 
i ułamkowe, że złożyć z nich pełnego i w wszystkich szczegółach uzasadnio-
nego obrazu niepodobna”39, z drugiej jednak dodawał: „Cały Kochanowski 
zawarty jest w pismach przezeń pozostawionych”40. 

Choć więc owych związanych z życiem twórcy: „nie wiadomo”, „zapew-
ne”, „może” jest tu więcej niż w starszych opracowaniach, to jednak proces 
rekonstrukcji, oparty na uważnym czytaniu owych pism, ujawnia ten sam 
co wcześniej porządek uspójniania rozmaitych zapisków biograficznych czy 
pseudobiograficznych, tworzących portret „zmienn[y], peł[en] ruchu i zaj-
mujących przeobrażeń, dopóki pobyt w Czarnolesie nie ustalił jego posą-
gowych rysów”41. 

Podobnie na przykład jak w przypadku narracji Tatomira, fragment 
tej samej elegii posłużył Windakiewiczowi do skonstruowania dłuższej 
opowieści o pobycie Kochanowskiego we Francji. Przy okazji warto pod-
kreślić, że badacz godził tu dwie ich wersje. Z jednej strony, zgodnie z opra-
cowaniem Stanisława Kota, podkreślającego przy okazji tego epizodu, 
że „o jakichś studiach w Collège de France czy Sorbonie mówić nie mamy 
podstawy”42, Windakiewicz nadał mu wymiar wyjazdu turystycznego („Po-
dróż zapewne nie trwała zbyt długo”43; „We Francji bawił tak krótko”44), 
z drugiej jednak nie zrezygnował on zupełnie z wskazywanych choćby przez 
Plenkiewicza naukowych zdobyczy owego pobytu, pisząc o nich jednak 
w sposób enigmatyczny i pozbawiony jakichkolwiek konkretów: „Ale naj-
ważniejszym owocem podróży Kochanowskiego po Francji było poznanie 
czwartego języka zagranicznego i czwartej literatury”45.

Odmienne założenia ideowe patronują pochodzącemu z tego samego 
roku, co praca Windakiewicza, szkicowi Wacława Borowego Kamienne 

39 S. Windakiewicz, Jan Kochanowski, Kraków 1930, s. V.
40 Tamże.
41 Tamże, s. VI.
42 S. Kot, Jana Kochanowskiego podróże i studia zagraniczne, Kraków 1928, s. 15.
43 S. Windakiewicz, Jan Kochanowski, s. 15.
44 Tamże, s. 17.
45 Tamże, s. 16.
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rękawiczki46. Autor wydobył z twórczości Kochanowskiego nie to, co miało-
by nadać jego życiu spójność, lecz charakteryzujące je sprzeczności. Symbo-
licznym zapisem „dwojej natury” artysty uczynił badacz niejednoznacznie 
odczytywany wizerunek utrwalony na nagrobku w Zwoleniu. Dwoistość 
tego portretu renesansowego twórcy wiąże się z przypisanym mu rekwizy-
tem. Miałby to być bądź pergaminowy zwój, pasujący go na mędrca odda-
lonego od codziennych zatrudnień, bądź rękawiczki pozbawiające sylwetkę 
poety nadmiernego patosu. 

Mimo pogłębiających się wątpliwości i zastrzeżeń metodologicznych, 
poszukiwanie w twórczości beletrystycznej danych o jej autorze to prakty-
ka kontynuowana i w dobie powojennej, aż po współczesność. Tak dzieje 
się nawet w tych biografiach, dla których materiały dokumentarne są nie-
porównanie bogatsze, chociażby w opracowaniu Andrzeja Franaszka, wy-
korzystującego do opisu dzieciństwa Miłosza Dolinę Issy47. Trudno więc 
dziwić się, że i w odniesieniu do Kochanowskiego robili to kolejni badacze, 
tacy jak Julian Krzyżanowski48, przywoływana już Jadwiga Rytel, Janusz 
Pelc49 czy Mirosław Korolko50.

Oczywiście, w drugiej połowie XX wieku znacznie zwiększy-
ła się świadomość niebezpieczeństw związanych z „mechaniczn[ym] 
konstruowani[em] schematu biograficznego z dowolnego łańcucha aluzji 
i wzmianek”51. Również w ostatnich dekadach coraz istotniejsze dla po-
szukiwań w twórczości autobiograficznej materii staje się jej powiązanie 
z estetycznymi konwencjami i obyczajowymi normami epoki52. 

46 W. Borowy, Kamienne rękawiczki, [w:] tegoż, Kamienne rękawiczki i inne studia 
i szkice literackie, Warszawa 1932, s. 7.

47 A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011.
48 Między innymi w pracach datowanych na lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia: Poe-

ta czarnoleski oraz Poeta żywy. Rzecz o Janie Kochanowskim, przedrukowanych rocz-
nicowo w książce: J. Krzyżanowski, Poeta czarnoleski. Studia literackie, wybór i oprac. 
M. Bokszczanin, H. Kapełuś, wstęp T. Ulewicz, Warszawa 1984.

49 J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980.
50 M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przy-

puszczenia, Warszawa 1985.
51 J. Rytel, Jan Kochanowski, s. 56
52 Interesującym zapisem kontrowersji związanych ze statusem poetyckiej twórczo-

ści Kochanowskiego jako biograficznego źródła są dwa artykuły: Wiktora Weintrauba 
(tegoż, Jan Kochanowski i Joannes Cochanovius: dwóch świadków historii, [w:] Dzieło 
literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978, 
s. 146–165) i Jerzego Ziomka (tegoż, Poeta jako źródło historyczne. Glosa do referatu 
Wiktora Weintrauba, [w:] tamże, s. 166–175). Autor pierwszego z nich stawia tezę o roz-
bieżności ideowej dwu nurtów twórczości poety, łacińskiej i polskiej. W polskich wier-
szach Kochanowskiego widział on pochwałę ducha rycerskiego i naganę gnuśnego życia 
wieśniaczego oraz handlowych aspiracji szlachty, podczas gdy w poezji łacińskiej dostrze-
gał eksponowanie rozmaitych zalet życia wiejskiego, także tych związanych z bogaceniem 
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Musimy też pamiętać, że wraz z obniżaniem się wiary w bezpośrednią re-
ferencjalność poezji Kochanowskiego dodatkowo spadało też zaufanie badaczy 
do związanych z nim dokumentów nieliterackich. Możliwości ich kwestionowa-
nia, po pierwsze, wiążą się z faktem, że znamy je głównie z odpisów i przedru-
ków. Oryginały zaginęły w rozmaitych burzliwych dla Polski okolicznościach 
dziejowych. Po drugie zaś badania archiwalne ujawniły, że pewna część prze-
kazów, w których pojawia się nazwisko Jana Kochanowskiego, może dotyczyć 
innych, żyjących w drugiej połowie XVI wieku, mniej sławnych imienników 
poety. Wacław Urban wyliczył ich kilkunastu53. Ma to konsekwencje zarówno 
na przykład dla rekonstrukcji politycznych wyborów Jana z Czarnolasu54, jak 
i dla odtworzenia jego kondycji finansowej z ostatnich lat życia55.

Ostrożność powojennych biografów, wpływając na mnożenie wątpliwości 
co do rozmaitych zdarzeń z życia twórcy, skłaniała ich jednak również do for-
mułowania wniosków kompromisowych, pozwalających traktować związaną 
z nim faktografię jako rodzaj wiedzy kumulatywnej, powodującej, iż hipote-
zy, nawet wyrastające z lektury poezji, jeśli już weszły do naukowego obiegu, 
niełatwo dawały się z niego wycofać. Przejawiało się to, poza sygnalizowaną 
wcześniej tendencją do postrzegania biografii renesansowego twórcy jako „dro-
gi do Czarnolasu”, w zainteresowaniu dziejami jego życia uczuciowego56. 

się na sprzedaży produktów rolnych i leśnych. Te poglądy, niezgodne z opartym na trady-
cji rycerskiej etosem szlacheckim, wyrażane były w utworach pisanych po łacinie, zaad-
resowanych do wąskiego kręgu znawców starożytnych konwencji poetyckich. Polemika 
Ziomka łączy się ze wskazaniem, iż wpływ na obrazy świata i związane z nimi systemy 
wartości miały nie tylko języki, w jakich były zapisywane utwory, ale i na przykład regu-
ły gatunkowe, chociażby w podziale na fraszki i pieśni w odmienny sposób „regulujące 
wiarygodność poety” (J. Ziomek, Poeta jako źródło historyczne, s. 170). Jak podkreślał 
badacz: „Poezja używa faktów historycznych, tak jak używa ludzi i rzeczy. […] Prawdzi-
wości, a więc i źródłowości literatury nie da się ująć w system dwuwartościowy. Reguły 
użycia są regułami stopniowalnymi i relacyjnymi” (tamże, s. 170–171). I dalej: „W ła-
cińskiej poezji reguły gatunkowe były zastane, w polskiej zaś otwarte, co nie znaczy, 
że łacina to Necessitas, a polszczyzna to Poetica. Poeta jest zawsze, choć z niejednakową 
swobodą i skutecznością, dyspozytorem reguł gatunkowych. W łacinie ulega im lub je 
zmienia. W polszczyźnie tworzy je po to, by stały się kanonem na przyszłe lata, ale i dla 
własnej jego teraźniejszości” (tamże, s. 173). 

53 Zob. W. Urban, Nie każdy Jan Kochanowski był poetą (szesnastowieczni imiennicy 
Jana z Czarnolasu), „Ruch Literacki” 1980, z. 2, s. 97–105.

54 Urban postawił na przykład pytanie o rzeczywisty udział poety w elekcji cesarza 
Maksymiliana II na króla polskiego.

55 W świetle informacji o popularności w drugiej połowie XVI wieku imienia Jan 
w rodzie Kochanowskich rodzi się wątpliwość dotycząca zaświadczanych przez dokumenty 
wysokich pożyczek, których jakoby miał udzielać poeta. Były one dla biografów dowodem 
stabilizacji finansowej w czarnoleskim okresie jego życia, a więc wzmacniały wspominany 
wyżej mit ziemiańskiej pełni. 

56 Nadal zainteresowanie budziła na przykład Lidia, której bliższej identyfikacji pró-
bował dokonać Tadeusz Ulewicz: tegoż, Na śladach Lidii padewskiej (Nowa możliwość 
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Mimo narastającej niepewności poznawczej nie zanikło też poczucie, 
że biograficzny dyskurs naukowo-historyczny wymaga jednak jakichś roz-
strzygnięć, nawet jeśli wynikają one jedynie z szerszej wiedzy o epoce. Taki 
rodzaj kontekstowego opracowania, dotyczącego kulturowego tła działalno-
ści poety, stworzył na przykład Henryk Barycz57. Znowu nie jest to oczywi-
ście praktyka nowa na tle poprzedniego stulecia58. Warto tu jednak podkre-
ślić, że może ona prowadzić nawet do takiej opowieści, w której nazwisko 
polskiego twórcy stanie się właściwie znakiem pustym, jak w opracowaniu 
Jacka Sokolskiego59, gdzie nieliczne dane biograficzne zostały obudowane 
szerokimi informacjami kontekstowymi, takimi jak (podaję tytuły rozdzia-
łów): Strony rodzinne, Rzeczpospolita, Świat, Wszechświat, Akademia 
Krakowska, Kraków, Italia, Mikołaj Rej60.

i próba rozwiązania zagadki), [w]: Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana 
Pollaka, Poznań 1962, s. 291–303. 

57 H. Barycz, Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanow-
skiego i jego rodu, Kraków 1981.

58 Odwołanie w życiorysie do uogólnionej wiedzy o epoce można zilustrować frag-
mentem pracy Plenkiewicza, wprowadzającego następującą konstrukcję myślową doty-
czącą domowej edukacji przyszłego poety. Na podstawie pedagogicznego traktatu Erazma 
Glicznera kreuje Plenkiewicz obraz edukacji starszego brata poety, na której przebieg 
koronnym argumentem nie stają się jednak zapisy w dokumentach, lecz jedynie podpis 
Kacpra Kochanowskiego pod „własnoręcznym” wypisem z akt sądowych – jak podkre-
ślał autor pracy – „bardzo foremn[ym] i czyteln[ym], zupełnie odpowiada[jącym] jego 
statecznej i rozważnej osobistości” (R. Plenkiewicz, Jan Kochanowski, s. 58, przyp. 3). 
Szukając preceptora obu braci Kochanowskich, znajduje go badacz w osobie mistrza nauk 
wyzwolonych Jana Czarnolasa [Silviusa], o którym wzmiankują akta klasztoru w Siecie-
chowie. Cała wątła konstrukcja dowodowa opiera się tu na trzech argumentach: na przy-
domku owego domniemanego nauczyciela, na jego związkach z położonym nieopodal 
sieciechowskim klasztorem i wreszcie na braku informacji o Sylwiuszu między rokiem 
1539, w którym skończył edukację na krakowskiej uczelni, a rokiem 1543, kiedy to zaczął 
na niej wykładać. Następnie „być może” zmienia się w „na pewno” i już wiemy, że Syl-
wiusz trzy lata uczył w Sycynie, a następnie stał się opiekunem Jana Kochanowskiego 
w Akademii Krakowskiej. 

59 J. Sokolski, Świat Jana Kochanowskiego, Wrocław 2000. Oczywiście, nie należy 
traktować owej książki, której integralną częścią jest bogata warstwa ilustracyjna i foto-
graficzna, jako propozycji odnowienia biograficznej formuły. Realizuje ona po prostu, jako 
pomoc dla uczniów, założenia dydaktycznej serii Wydawnictwa Dolnośląskiego „Tego nie 
ma w podręczniku”. 

60 Dodajmy tu przy okazji, że i temu autorowi nie są obce spekulacje związane z nie-
znanymi kartami z życia Kochanowskiego. Otóż badacz, czytając jego utwory przez pry-
zmat „pitagorejskiej i neoplatońskiej symboliki liczb” oraz „izopsefii, czyli praktyki ob-
liczania, za pomocą przyjętej uprzednio skali, liczbowej wartości poszczególnych słów” 
(J. Sokolski, Cosmopoiesis Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 2015, t. 106, z. 1, 
s. 15), zapytał o zadania realizowane przez twórcę w królewskiej kancelarii, a wśród nich 
również o możliwość jego zatrudnienia do „kodowania korespondencji dyplomatycznej 
dworu krakowskiego” (tamże, s. 16).
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Jakie więc perspektywy rysują się dla polskiej biografistyki doty-
czącej twórców dawnych, oswojonych w szkolnej praktyce dydaktycznej 
i w związku z tym niebudzących większych kontrowersji ideowych czy 
obyczajowych? Czy można sobie na przykład wyobrazić, aby w najbliż-
szym czasie mogła powstać o Kochanowskim opowieść podobna chociaż-
by do tej, którą w 2004 roku Stephen Greenblatt poświęcił Szekspirowi, 
pisarzowi tylko nieco młodszemu niż polski poeta, co więcej, mimo ty-
sięcy opracowań mu poświęconych, równie tajemniczemu, jeśli chodzi 
o „twarde” dane na jego temat? Amerykański badacz stworzył biografię 
opartą na nierozstrzygalnych w porządku badań źródłowych wątpliwoś-
ciach, w której do sformułowań kluczowych należą następujące: „mo-
gło więc zdarzyć się i tak”61, „niewykluczone zresztą”62, „można się więc 
w przybliżeniu domyślać”63. Co wszakże istotne, nie są to jedynie aseku-
racyjne formułki, pozwalające usprawiedliwić niekompletność badań bio-
grafa i zabezpieczyć go przed zarzutami innych szekspirologów. Ten rodzaj 
beletryzacji losów historycznej postaci, zacierający granice między tym, 
co było, a tym, co być mogło, ma swe osadzenie w metodologicznych prze-
mianach historiografii, które autorowi książki Shakespeare. Stwarzanie 
świata również co nieco zawdzięczają. Opowieść Greenblatta, realizując 
przypisywane biografiom od wieków zadanie przetwarzania cudzych ta-
jemnic w fascynujące historie, ujawnia jednocześnie nieoczywistość tego, 
w co każą nam wierzyć historycy utożsamiający fakty historiograficzne 
z obrazem przeszłości jako takiej64.

Tymczasem w tradycję biografistyki związanej z twórcami zasłużonymi 
dla polskiej kultury, szczególnie tymi z epok bardziej odległych, zostaje nie-
jako wpisana nasycona naukową powagą ambicja rekonstrukcyjnej pełni65. 

61 S. Greenblatt, Shakespeare. Stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, War-
szawa 2007, s. 22.

62 Tamże, s. 23.
63 Tamże, s. 25.
64 Charakterystyczna dla współczesnej szekspirologii jest też deklaracja bezradności 

złożona przez badacza biografii Michaela Bentona, który pisząc o „wymykaniu się Szekspira 
jego potencjalnym biografom”, konkluduje: „W końcu jednak wszyscy muszą przyznać się 
do porażki” (M. Benton, Literary Biography…, s. 67). Znamienny dla tej postawy jest już 
sam tytuł rozdziału jego pracy, poświęconego autorowi Hamleta: Inferential Biography: 
Shakespeare the Invisible Man. Warto tu też dodać, że również Greenblatt, jako autor opo-
wieści o Szekspirze, został oskarżony przez Bentona o zbytnią śmiałość w przekształcaniu 
przypuszczeń w pewniki (tamże, s. 88–89).

65 Dobrym przykładem takiego podejścia do biografii w dobie PRL może być eks-
ponująca dokumentarny status seria wydawnicza PIW Ludzie żywi. Szerzej ujmując 
specyfikę biografistyki tego okresu, należy też podkreślić jej separację zarówno od mię-
dzywojennych tradycji vie romancée, jak i, w kontekście zwrotu formalno-struktu-
ralnego, od literaturoznawstwa. Ostatecznie więc polska twórczość biografistyczna 
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O hołdowanie odmiennego typu założeniom, bardziej rewizjonistycznym 
niż rekonstrukcyjnym, można natomiast obwiniać dużą część biografów 
zajmujących się postaciami życia współczesnego66. W poddanych prawom 
rynku opowieściach ostatnich dwu dekad, eksponujących plotkę czy skan-
dal, „jedyną rzeczą nie do pomyślenia jest – by odwołać się do Hermiony 
Lee – zachowanie jakiegoś sekretu, pominięcie czegoś z upodobań seksu-
alnych, przymknięcie oka na słabości czy pozostawienie jakiejś zagadki bez 
odpowiedzi”67.

Problemem jest tu więc zaniedbanie nurtu, który można byłoby na-
zwać biografiami środka, niepopadającymi ani w dydaktyzm, ani w nad-
mierny zapał demaskatorski, inspirowanymi archiwalnymi odkryciami, 
przetwarzającymi jednak żmudne badania materiałowe w przekonującą 
i przemyślaną literacko wizję danej osoby, oddzielającymi wiedzę od spe-
kulacji, a jednocześnie traktującymi owe spekulacje jako pożyteczne ćwi-
czenia wyobraźni68. O takiego typu twórczych działaniach, pozwalających, 
by „to samo” mogło stać się „inne”, następująco pisał angielski badacz 
biografii:

To nieustające przepisywanie historii życia pisarzy ma swoje źródło w czymś wię-
cej niż tylko w zapotrzebowaniu komercyjnym. Wskazuje na gatunek, w którym narracje 
o życiu mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia; gdzie rewaloryzacja i inter-
pretacja istniejących, już znanych oraz nowo odkrytych dowodów są fundamentalne dla 
konstruowanej historii; gdzie biografowie nieustannie odpowiadają na wyzwania przed-
stawienia życia w artystycznie nowych formach69.

Czyż bowiem nie to właśnie współgranie podobieństw i różnic czyni 
biografistykę tak fascynującą czytelników dziedziną artykulacji ludzkiej 
podmiotowości?

posiadała aż po lata osiemdziesiąte XX wieku głównie status pomocniczych badań 
historycznych. 

66 Jednym z przykładów tego typu pisarskiej praktyki była książka Artura Domosław-
skiego: tegoż, Kapuściński „non-fiction”, Warszawa 2010.

67 H. Lee, Biomitografowie, czyli życiorysy Virginii Woolf, s. 340. 
68 Spośród polskich badaczy nawołujących w ostatnich latach do biograficznego 

zwrotu w literaturoznawstwie wymieńmy Annę Nasiłowską, będącą jednocześnie autor-
ką kilku opowieści biograficznych (zob. A. Nasiłowska, Biografie: zwrot biograficzny, 
dwutygodnik.com, 2009, nr 16, www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-
-biograficzny.html [dostęp: 12.04.2015]; tejże, Herezje, „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2, 
s. 129–136).

69 M. Benton, Literary Biography…, s. 3. Polskie tłumaczenie tego fragmentu zob. 
M. Benton, Biografia teraz i kiedyś, przeł. A. Pekaniec, „Dekada Literacka” 2010, nr 4–5, 
s. 14. 
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Same but different. On biography re-writing 

Summary

This article discusses scientific biographies of Jan Kochanowski in the 
context of a wider phenomenon involving the adaptation of various doc-
umentary texts by the biographers to a life story standard acceptable at 
a particular period. In the case of writers from earlier historical periods, 
a special role in the process of the construction of these narratives was 
played by their own literary works. Moreover, the earlier, re-fictionalized 
biographies were often the point of reference for subsequent ones. Both the 
recognition of a story to be true and the rejection of its claims come mainly 
from these intertextual relationships. The cognitive value of a biographical 
narrative therefore results from the possibility of it referring to other texts 
and not to someone’s actual life.
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Tożsamość improwizowana  
Na przykładzie prozy Kazimierza Brandysa  

i Zofii Mitosek1

1.

Artykuł będzie traktował o prze-pisywaniu w autobiografii i w for-
mach quasi-autobiograficznych. Chodzi mi jednak nie o prze-pisywanie, 
dosłownie, (z) konkretnych tekstów, ale o prze-pisywanie struktur fabular-
no-kompozycyjnych czy też paradygmatów gatunkowych. Tak rozumiane 
prze-pisywanie jest z założenia praktyką re-konwencjonalizacyjną, zrozu-
miałą jedynie w kontekście dwóch praktyk logicznie ją poprzedzających 
i związanych węzłem przyczynowo-skutkowym – wszak nie ma re-konwen-
cjonalizacji bez uprzedniej de-konwencjonalizacji, de-konwencjonalizację 
zaś musi bez wątpienia poprzedzać konwencjonalizacja. 

Ów trójstopniowy proces bardzo dobrze uwidacznia ewolucja twórczo-
ści Kazimierza Brandysa2, dlatego zanim przejdę do analizy jego autobio-
grafii (Małej księgi), pochylę się pokrótce nad wcześniejszymi utworami, 
które pozostają z Małą księgą w ścisłym związku. W dalszej części arty-
kułu zajmę się „prozą wspomnieniową” (jak określa ją wydawca na tylnej 
stronie okładki) Zofii Mitosek, Pelargoniami. Choć Pelargonie nie są au-
tobiografią, pozostają w orbicie oddziaływania projektu tożsamościowego 
wpisanego w akt pisania autobiografii. Podobnie jak Mała księga, książka 
Mitosek – poprzez ironiczne pastiszowanie wielkonarracyjnych schematów 

1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego NCN 2014/13/B/HS2/00310 „Wiek 
teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej”.

2 Postrzeganie czyjegoś dorobku w kategoriach ewolucji – czyli zmiany, która posiada 
początek, środek oraz koniec i jest ustrukturowana w teleologicznym ciągu przyczyno-
wo-skutkowym – to oczywiście, jestem tego świadomy, wtłaczanie tego dorobku w tryby 
narracji. 
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fabularno-kompozycyjnych – kreuje nie wizję, lecz substytucję podmioto-
wości. „Tożsamość twórcy jako manipulatora, gracza, błazna – tego typu 
mimesis Ricoeur w swych długich i żmudnych opowieściach o rozumieniu 
nie przewidział”3 – pisała gdzie indziej badaczka. A przecież mowa tu o naj-
nowszych zjawiskach literackich, które, jak przekonują współcześni teore-
tycy, są naturalnym etapem ewolucji autobiograficznej formy4. 

2.

Z wielu tematów podejmowanych we wczesnej twórczości Kazimierza 
Brandysa najciekawszy – bo najbliższy współczesnym dylematom antro-
pologiczno-literaturoznawczym – wydaje się motyw publicznej spowiedzi 
z życia. Wczesne, socrealistyczne utwory pisarza odwołują się do kolektywi-
stycznego modelu tożsamości, opartego na (świadomym, ale jednocześnie 
bezkrytycznym i bezrefleksyjnym) akcie wpisania jednostkowego materiału 
idiosynkratycznego w ramy „wielkonarracyjnej”5 (marksistowskiej) matry-
cy. W ówczesnym języku zwało się to, rzecz jasna, składaniem samokrytyki. 
Nieco późniejsze utwory – te z okresu 1959–1963, na przykład opowiada-
nia Sobie i Państwu, Sposób bycia – są już świadectwem, powiedzieliby-
śmy dzisiaj, nieufności wobec funkcjonujących szablonów autobiograficz-
nych. Pojawia się w nich przeto konkurencyjny wobec kolektywistycznego, 

3 Z. Mitosek, Dlaczego Paul Ricoeur nie napisał studium o autobiografii?, [w:] Ho-
ryzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura, red. A. Grzegorczyk, M. Loba, R. Ko-
schany, Poznań 2003, s. 160. 

4 Por. uwagi Edwarda Kasperskiego, który postrzega „ironiczny i prześmiewczy stosu-
nek do własnej biografii pisarskiej” jako trzeci etap ewolucji formy autobiografii – po „scep-
tycznej i samokrytycznej prozaizacji” oraz wcześniejszym etapie „heroizacji autobiografii”. 
Tenże, Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy, [w:] Autobiografizm. Przemiany 
– formy – znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001, s. 32–34. Por. także 
uwagi Mieczysława Dąbrowskiego: „[…] narracje autobiograficzne są już dziś metanarra-
cjami, świadomość języka, którym się mówi, jest oczywista”. Tenże, (Auto)-biografia, czyli 
próba tożsamości, [w:] Autobiografizm…, s. 53. 

5 Odwołuję się tu, oczywiście, do koncepcji „wielkich narracji” Jeana-François Lyo-
tarda, spośród których filozof wyróżniał między innymi marksizm (jako rodzaj „opowieści 
emancypacyjnej”). Por. tenże, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. 
M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 108. Tu słowo wyjaśnienia: Lyotard jest 
przede wszystkim filozofem i z tego względu posługuje się kategorią „narracji” w znaczeniu 
szerokim i często abstrakcyjnym. Mnie z kolei interesują konkretne, autobiograficzne szab-
lony kompozycyjne, wzorce gatunkowe (jak na przykład Bildungsroman), które wywodzą 
się z „wielkich narracji” i jednocześnie są żywym dowodem ich oddziaływania. Z funk-
cjonalnego punktu widzenia zatem owe matryce narracyjne raczej nie różnią się od tego, 
co formaliści rosyjscy nazywali po prostu „konwencjami”. 
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indywidualistyczny i autokreacyjny model konstytuowania tożsamości. 
Wreszcie, w autobiograficznej Małej księdze, co zaskakujące i najciekawsze, 
można zaobserwować swoisty „powrót” do tradycyjnych (czyli wielkonar-
racyjnych) matryc autobiograficznych, przy czym jest to powrót świadomy, 
ostentacyjny i naznaczony ironią; pisarz nie tyle używa danej konwencji, 
ile podejmuje z nią (raczej nostalgiczno-żartobliwy niż negująco-krytyczny) 
dialog. Zarysowany wyżej proces przejścia od strategii de-konwencjonaliza-
cyjnych (deziluzja, parabaza) do strategii re-konwencjonalizacyjnych (iro-
nia, pastisz) jest, jak sądzę, kluczowy dla zrozumienia tytułowego problemu 
„prze-pisywania” w autobiografii.

W pierwszym opublikowanym zbiorze opowiadań Brandysa, Czerwo-
na czapeczka (1956), znajduje się opowiadanie W poszukiwaniu tematów. 
Z uwagi na swą socrealistyczną (w gruncie rzeczy publicystyczną) poetykę 
i wymowę tekst ten jest dzisiaj raczej zapomniany, może być jednak inte-
resujący w kontekście rozważań o problemie tożsamości. W nim bowiem 
po raz pierwszy pojawia się wątek publicznej spowiedzi – w tym wypadku 
(a jakże!) dokonywanej podczas Zjazdu Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w mieście P. Pierwszoosobowy narrator, pisarz, został tam zaproszony 
przez poznanego na spotkaniu autorskim towarzysza Zieleckiego, jedne-
go z sekretarzy tegoż komitetu. Tematem narracji są obrady prowadzone 
na zjeździe, a dokładniej – wybór delegatów na II Zjazd Komitetu Cen-
tralnego PZPR. Zasadniczą częścią obrad jest omawianie zgłoszonych kan-
dydatur, co wymaga wysłuchiwania i komentowania autobiograficznych 
przemówień poszczególnych pretendentów.

Niektórzy uważają publiczne wygłaszanie życiorysów za rzecz wstydliwą czy przesad-
ną. Zdaje mi się – pisze narrator – że wielu ludzi, nawet zbliżających się do partii, odczuwa 
niejasny opór na myśl o dniu, w którym będą musieli złożyć ustne i publiczne sprawozdanie 
z własnego życia. Rzeczywiście, często jest to trudna chwila, ponieważ nie przywykliśmy 
opowiadać o sobie w sali pełnej ludzi. Pierwszym odruchem człowieka w takiej sytuacji 
bywa nieraz lęk przed upokorzeniem – czuje się sądzony. Przez kogo? − Przez obcych. […] 
Trzeba sumiennie zdać sprawę z własnych przeżyć i samemu je ocenić bezstronną, pełną 
miarą. Dopiero zrozumienie istoty partyjności pozwala człowiekowi pojąć sens tego oby-
czaju, który wyrósł z zasady nadrzędności kolektywu wobec jednostki. To nie są ludzie obcy 
i niepowołani, ażeby cię sądzić; nie są od ciebie ani gorsi, ani lepsi. Po prostu – tworzą w tej 
chwili wyższy stopień twojej woli i twojej świadomości; a zatem sam siebie poprzez nich 
osądzasz i sam siebie poznajesz6.

Przytoczone uwagi nie pojawiają się w opowiadaniu bez powodu. Jeden 
z kandydatów na delegata, Józef Skromny, wygłasza przemówienie, które 
wzbudza liczne podejrzenia. Skromny przemilcza dwie sprawy: „w jakich 

6 K. Brandys, Czerwona czapeczka. Wspomnienia z teraźniejszości, Warszawa 1956, 
s. 197–198. 
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okolicznościach został w roku 1946 powołany na stanowisko sekretarza 
powiatowego PPR” i „w jakich okolicznościach w roku 1948 z tego stanowi-
ska ustąpił”7. Kiedy pod naciskiem pytań zebranych uczciwie spowiada 
się z – jak się okazuje – wstydliwego epizodu swej biografii, w uznaniu 
za szczerość zostaje wybrany. Opowiadanie kończy się puentującą uwagą 
narratora, iż „głównym przedmiotem powyższej historii jest nie to, co Józef 
Skromny chciał ukryć przed konferencją, lecz to, co było ukryte w głębi jego 
serca i do czego z takim trudem musieliśmy docierać”8. 

Sytuacja, w której znalazł się Józef Skromny, jest sytuacją autobio-
graficzną. Bohater ma umieścić swoje curriculum vitae w formie nar-
racyjnej, by ukazać towarzyszom partyjnym, w jaki sposób to, kim był 
kiedyś, ustanowiło go tym, kim jest w momencie wygłaszania sprawo-
zdania. Aby opowieść była przekonująca, musi być sensowna, a więc 
ukonstytuowana w porządku teleologicznym. Z tego względu wszystkie 
dotychczasowe decyzje powinny być ukazane jako kolejne etapy na jego 
drodze do komunizmu. Początkowo Skromnemu nie udało się przekonać 
słuchaczy do własnej opowieści, ponieważ nie obudował jej wokół kla-
rownej relacji przyczynowo-skutkowej rozciągającej się pomiędzy zdarze-
niem z 1948 roku a obecnym zgłoszeniem swojej kandydatury na delegata 
na II Zjazd. Toteż jego sprawozdanie stało się dla słuchaczy niewiarygod-
ne; nieprzekonujące, bo niespójne. Ale co tak naprawdę zarzucano Skrom-
nemu: nieszczerość czy niespójność autobiograficznego wyznania? W opo-
wiadaniu Brandysa jedno sprowadza się do drugiego. Z punktu widzenia 
narratora i odbiorców, gdyby Skromny był absolutnie szczery, jego wywód 
musiałby być absolutnie spójny. Wiąże się to z implikowaniem w utworze 
takiej oto zasady: życiorys bohatera, jeśli tylko „sumiennie zda z niego 
sprawę”, wymaga ustrukturowania fabularnego, to znaczy sensowności 
wynikającej bezpośrednio z logicznego uporządkowania ciągów przyczy-
nowo-skutkowych. Wszelkie zaś przemilczenia czy kłamstwa amorfizują 
fabułę autonarracji, tworząc miejsca niejasne, wymagające konkretyzacji 
ze strony sprawozdającego. Innymi słowy, świadoma manipulacja auto-
biograficznym wyznaniem, której dopuścił się Skromny, jest krytykowana 
jako niedopuszczalna ingerencja jednostki w domenę tego, co kolektyw-
ne. Gwarantem sensowności jego biografii powinna być raczej ponadjed-
nostkowa, po Heglowsku rozumiana logika dziejów, pisana wielką literą 
Historia, dla której Skromny jest tylko przedmiotem działań. W ramach 
partyjnego sprawozdania z życia jednostka może jedynie relacjonować 
to, co jej się przytrafiło, zatem jako podmiot prezentuje się tylko w sensie 
gramatycznym.

7 Tamże, s. 206. 
8 Tamże, s. 213. 
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Tu ujawnia się paradoksalność praktyki autonarracyjnej w odwołaniu 
do „wielkiej narracji” marksistowskiej. Z jednej strony bowiem Skromny, 
wtłaczając swe prywatne idiosynkrazje w gotowy szablon narracyjny „mo-
jej drogi do komunizmu”, poświadcza, że jest t y p o w y m  reprezentantem 
społeczeństwa, i że koleje jego losu tłumaczą się przez analogię do kolei 
losów historii. To przesuwa ciężar odpowiedzialności za podejmowane 
przezeń decyzje na ponadjednostkową logikę dziejową, reprezentowaną 
tu przez partyjnych kolegów „tworzących wyższy stopień jego woli i jego 
świadomości”. Z drugiej strony w samą praktykę autonarracyjną wpisany 
jest przecież potencjał upodmiotawiający jednostkę. Wykorzystanie „wiel-
kiej narracji” marksistowskiej w procesie autoidentyfikacji może zatem dać 
Skromnemu poczucie, że jest podmiotem swych życiowych decyzji (ergo: 
autorem swojego życia), a wysłuchujących go kolegów partyjnych utwierdzi 
w przekonaniu, że Skromny pojmuje samego siebie jako przedmiot działań 
Historii (ergo: można go uczynić delegatem na II Zjazd). Jedno z drugim 
nie pozostaje w sprzeczności. Dopóki bowiem podmiot autobiografii nie jest 
świadomy, że wpisuje swoje życie w ramy – de facto uprzedmiotawiającej 
go – „wielkiej narracji”, dopóty akt opowiadania o własnym życiu będzie 
miał dla niego wymiar terapeutyczny; da mu poczucie, że jest panem swo-
jego życia. W gruncie rzeczy – powiedzmy na marginesie – dotyczy to nie 
tylko marksistowskiej, ale każdej „wielkiej narracji”9. 

Tej samoświadomości prawdopodobnie nie posiadał Józef Skromny, 
z pewnością zaś nie miał jej narrator relacjonujący obrady. Żywiąc przeko-
nanie, że szlachetny postulat gnothi seauton może być zrealizowany jedynie 
w odwołaniu do kolektywnego poczucia sensu i sprawiedliwości (a kolektyw 

9 Psycholożka Maria Straś-Romanowska, powołując się na książki Leszka Kołakow-
skiego i Alaina Badiou, przekonuje, że w ostatnich czasach obserwujemy rehabilitację 
„wielkich narracji”. „[…] antropologowie kultury – pisze badaczka – są zgodni, że człowiek 
potrzebuje uniwersalnych, niezawodnych reguł rozumienia świata jako sensownej całości. 
[…] potrzebuje zewnętrznych ram odniesienia, stałych i wiarygodnych wzorców czy heu-
rystyk […] pomagających porządkować doświadczenia i rozumieć świat w jego złożoności, 
nieciągłości (przypadkowości), w logicznych sprzecznościach, racjonalnej bezcelowości 
i egzystencjalnej bezsensowności”. Tejże, Psychologia wobec małych i wielkich narra-
cji, [w:] Psychologia małych i wielkich narracji, red. B. Bartosz, M. Straś-Romanowska, 
M. Żurko, Warszawa 2010, s. 27. Ta (wyrażona zresztą wprost) polemika z koncepcjami 
Jeana-François Lyotarda tłumaczy się, oczywiście, względami praktycznymi. Schematy 
narracyjne po prostu sprawdzają się w autoterapii. Lyotardowskie „prawo do narracji” jest 
ogólnym (i szlachetnym w założeniach) postulatem teoretycznym, dla zwyczajnych pacjen-
tów cenniejsze jest jednak posiadanie „kompetencji narracyjnej”. Dowodem na słuszność 
racji psychologów jest, jak sądzę, współczesna popularność autobiografistyki w kręgach 
celebryckich czy biznesowych. Często wykorzystywany jest tu szablon narracyjny oparty 
na wzorze „od zera do milionera”, który można nazwać swoistą (kapitalistyczną) odmianą 
modelu powieści o rozwoju. 
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ten jest aktualnie reprezentowany przez członków Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w mieście P.), wierzy, że istnieje tylko jeden, prawdziwy i słuszny, 
szablon autobiograficzny. Nie trzeba dodawać, że „publiczne wygłoszenie 
życiorysu” zostanie uznane za szczere i przekonujące tylko wtedy, gdy bę-
dzie zaakceptowane przez ogół słuchaczy (Skromny wszak musi „sam siebie 
poprzez nich [towarzyszy – A.H.] osądzić”), a więc gdy zostanie wpisane 
w konwencjonalne (formalne) ramy partyjnej spowiedzi. 

3.

Zupełnie odmienne przekonania żywi narrator (również pierwszooso-
bowy) trochę późniejszego opowiadania Sobie i Państwu (1959). Sytuacja 
wyjściowa jest podobna: narrator jest doświadczonym, znanym literatem 
z czterdziestoletnim stażem. Czeka go jubileuszowy wieczór autorski, pod-
czas którego ma wygłosić przemówienie podsumowujące jego dotychcza-
sowy dorobek, „złożyć parę wyjaśnień nie w odpowiedzi na zarzuty, lecz 
dobrowolnie i bez zdenerwowania”10.

Tak przynajmniej on sam każe nam sądzić. Całe opowiadanie jest bo-
wiem umieszczone w formie przemówienia, silnie zdialogizowanego mo-
nologu (albo sprozaizowanego monodramu), zaczynającego się od słów: 
„Szanowni Państwo, wczorajszej nocy nie mogłem zmrużyć oka”11, a koń-
czącego się zwrotem do strażaka, który jako jedyny miał wytrwać do końca 
przemówienia: „Proszę, już po wszystkim, niech pan zdejmie kask”12. Czy 
przemówienie jest wygłoszone w sali pełnej odbiorców, czy tylko w my-
ślach narratora, nie ma to większego znaczenia. Istotne jest, że w procesie 
samostanowienia narrator wadzi się z „cudzym słowem” na swój temat, 
polemizuje z nim i określa się wobec niego (terminologia Bachtinowska 
jest tu bardzo na miejscu). Powiada na przykład: „O moim tomie «Psia 
łapa» napisał ktoś […], że brak mu wewnętrznej tożsamości. Bardzo słusz-
na uwaga! «Psia łapa» chce być jednocześnie kataryniarzem, detektywem 
i dowódcą pułku, jest nimi na przemian”13. Pierwsza różnica pomiędzy jego 
przemówieniem a sprawozdaniem Józefa Skromnego polega więc na tym, 
że Skromny wprowadził do swojej autobiografii poprawki już post factum, 
pod wpływem realnego odzewu odbiorcy (pytań i uwag z sali), natomiast 
narrator Sobie i Państwu konstytuuje swoją autobiografię w dialektycz-
nym nastawieniu wobec wyimaginowanych lub antycypowanych replik czy 

10 K. Brandys, Romantyczność, Warszawa 1962, s. 66. 
11 Tamże, s. 65. 
12 Tamże, s. 109. 
13 Tamże, s. 70. 
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zarzutów odbiorcy, wprowadzając je na bieżąco do samego przemówienia. 
Dla Skromnego odbiorca jest realnym człowiekiem, gotowym przerwać mu 
w pół zdania, dla narratora-literata odbiorca jest tylko ideą odbiorcy: tym, 
co on sam myśli o tym, co myślą o nim inni. 

Pojawia się tu zasadnicze pytanie: czy narrator-literat, ustanawiając 
swą tożsamość w procesie autonarracji, odpowiada tak naprawdę przed 
„Państwem”, czy przed „sobą”? Jeśli bowiem „Państwo” są tylko uprzed-
miotowionym w jego myślach głosem Innego, to można się zastanawiać, 
czy sytuacja komunikacyjna w opowiadaniu Brandysa nie przypomina 
raczej modelu „ja wobec siebie” niż „ja wobec innych”. Ten rozdźwięk zo-
stał zresztą wyrażony wprost: „Państwo […] uważacie, że trzeba się na coś 
zdecydować i następnie pozostać temu wiernym. […] Nigdy do tego nie 
dorosłem. Nie potrafiłem się określić wobec widowni, nie potrafiłem się 
określić wobec samego siebie […]”14. Może lepszy byłby więc tytuł: „Sobie 
c z y  Państwu”? 

Powyższe dylematy mają odzwierciedlenie w strukturze formalnej 
opowiadania, którego tok jest nieustannie zakłócany przez zwroty do słu-
chaczy i polemiki z ich przewidywanymi opiniami. W efekcie logiczny ciąg 
przyczynowo-skutkowy zostaje zastąpiony porządkiem asocjacyjnym. 
Ta asocjacyjność wiąże się w równej mierze z samoświadomością jubilata, 
który w przeciwieństwie do narratora W poszukiwaniu tematów nie wierzy 
w referencjalną moc języka (to zresztą kwestie ściśle powiązane, do cze-
go wrócę). Właściwym problemem narratora-literata jest, jak opowiedzieć 
swoje życie w języku, o którym wie, że „myślom kłamie”. Wyznaje: „Sprawa 
autobiografii. Także myślałem o tym, bo przecież każdego kusi”15. Następnie 
przedstawia trzy przykładowe możliwości jej napisania (jedną z nich byłaby 
na przykład trzecioosobowa powieść z głównym bohaterem o imieniu Kac-
perek), po czym komentuje: „Moi drodzy, we wszystkich trzech wypadkach 
czułbym się nieświeżo. To nie byłbym ja, wierzcie mi, nie byłbym sobą, nie 
namawiajcie mnie Państwo na żaden styl, w samej gramatyce jest coś ge-
neralnie sprzecznego z moją egzystencją. Nie, nie i nie!”16.

14 Tamże. 
15 Tamże, s. 71. 
16 Tamże, s. 72–73. To ważna uwaga, choćby ze względu na czas powstania utworu. 

Narrator Brandysa antycypuje to, co siedem lat później wyłoży Émile Benveniste: pod-
miotowość (rozumiana jako jedność psychiczna, która zapewnia świadomości poczucie 
stałości) może być osadzona w rzeczywistości jedynie w rezultacie językowej artykulacji, 
w konsekwencji użycia zaimka „ja” („ja” bowiem to „ten, kto wypowiada niniejszą wy-
powiedź zawierającą formę językową «ja»”). Tegoż, Problèmes de linguistique générale, 
Paris 1966, s. 259–260, cyt. za: J. Lalewicz, Filozoficzne problemy językowej artykulacji 
podmiotowości, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1976, t. 22, s. 303. La-
lewicz, komentując teorię Benveniste’a, wyciąga stąd logiczny wniosek, że „[…] nie można 
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W całym przemówieniu narratora-literata przywoływanych szablo-
nów autobiograficznych jest więcej. W jednej z pierwszych scen relacjo-
nuje on doświadczenie z dzieciństwa, kiedy zamęczył kanarka swojej bab-
ci ze wstrętu do niej, nie czując przy tym żadnych wyrzutów sumienia. 
Kwituje to dwiema autoironicznymi uwagami: „musiałem wykonać swój 
pierwszy autoportret: mordercy”17, „nigdy nie czułem się tak autentycznie 
obnażony, tak istotnie sobą i niczym innym, tak bardzo niekonwencjonalny, 
jak wówczas […]”18. Przeczytawszy te słowa, odbiorca rozpoznaje określoną 
konwencję gatunkową: ma przed sobą scenę emblematyczną i w jakiejś mie-
rze założycielską dla późniejszego życia. Narrator opisuje transgresywne 
doświadczenie z dzieciństwa, które wyznaczyło koleje jego losu. Można się 
zatem spodziewać, że w dalszej części będzie opisywał okrutne i bezwzględ-
ne czyny, których dopuszczał się w przyszłości. Ale tak się nie dzieje. Za-
sygnalizowany aluzją szablon gatunkowy jest bowiem w kolejnym akapicie 
zdekonwencjonalizowany i odwołany, właśnie w wyniku wewnętrznej dia-
logizacji monologu: 

Widzę sceptyczne uśmiechy. Państwo się mylą, nie odgrzebuję znanych teorii o roli 
dzieciństwa w rozwoju podświadomości. Dziś, gdy zebraliśmy się tutaj, by uszanować mój 
dorobek, mogę Państwu oświadczyć, że nie uważam lat dziecinnych za coś zamkniętego 
i wyodrębnionego, co promieniuje na inne epoki życia – ani za jakiś gruczoł produkujący 
infantylizm do późnego wieku19. 

Narrator ujawnia tym samym strategię maskowania („od-twarzania”). 
Przywołał rozpoznawalną konwencję, użył jej, po czym ostentacyjnie po-
rzucił ją na rzecz innej. Żonglerka konwencjami, gra aluzji, zmiana ma-
sek trwa zresztą do samego końca przemówienia-opowiadania. Narrator 
nieustannie rozpycha się pomiędzy strukturami narracyjnymi, wymyka 
kolejnym modelowym schematom, by nie sprzeniewierzyć się własnej in-
dywidualności i nie zamknąć jej w sztywnych okowach „upupiającej” formy. 

wskazać siebie jako osoby, nie ujmując siebie w gramatycznych kategoriach osoby. A ponie-
waż kategorie: JA i TY wskazują bezpośrednio – zgodnie z językowym znaczeniem – czło-
ny relacji stwarzanej przez akt mówienia, wystąpić jako osoba, to wystąpić jako osoba 
dialogu” (tamże). Jeśli więc narrator Sobie i Państwu żali się, że „w samej gramatyce jest 
coś sprzecznego z jego egzystencją”, to chce przez to powiedzieć, że nie godzi się na przy-
mus samoupodmiotowienia poprzez język, jako że nieuchronnie wiąże się to z wejściem 
w dialog, a więc z samookreśleniem wobec kogoś lub czegoś. Narratorowi marzy się, jak 
sądzę, powrót do stanu kartezjańskiej naiwności, gdy słowo (język) uznawane było jesz-
cze za niezależne i pochodne wobec myśli, możliwie było przeto trwanie w błogiej iluzji 
samoupodmiotowienia, „ja wobec siebie”, wyrażone w znanej formule: „Cogito ergo sum”.

17 K. Brandys, Romantyczność, s. 68.
18 Tamże. 
19 Tamże, s. 68–69. 
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To jego właściwy cel. Zupełnie inaczej myślał narrator opowiadania W po-
szukiwaniu tematów, który nie osiągnął takiej świadomości językowej. 
Celem „sprawozdania z życia” było dlań uzyskanie akceptacji odbiorców 
– i tylko tyle. Narratorowi-literatowi z opowiadania Sobie i Państwu zależy 
zaś na wygłoszeniu takiego przemówienia, w którym nie przekłamie swej 
niepowtarzalności. Ale przed kim nie przekłamie? Skoro tylko on zna ta-
jemnice swojego „ja”, to tylko on jest w stanie ocenić, czy wiernie je opisał. 
Być może tytułowi „Państwo” są jedynie projekcją jego świadomości, czystą 
potencjalnością… Być może narrator rzeczywiście odpowiada jedynie przed 
samym sobą, jest sędzią we własnej sprawie…

4.

Lektura Małej księgi w kontekście wcześniejszego dorobku Brandysa 
jest uzasadniona. Po pierwsze dlatego, że Mała księga pozostaje w ścisłym 
kręgu problemowym poprzedzających ją tekstów, tematyzując i – ponow-
nie – włączając w obręb swej fikcjonalnej narracji niegdysiejsze dylematy. 
Po drugie dlatego, że zawiera konkretne, intertekstualne odniesienia (choć 
może precyzyjniej byłoby powiedzieć aluzje literackie) do jednego z po-
przednich opowiadań (Sobie i Państwu). Ostentacyjne, bo umieszczone 
niemal na samym początku utworu nawiązanie musi wzbudzić czujność 
każdego wnikliwego czytelnika. „Maciek był kanarkiem mojej babki, któ-
ra z nami mieszkała”20 – czytamy na drugiej stronie tekstu. Pamiętamy, 
że w Sobie i Państwu narrator mówił, iż jedną ze swoich możliwych auto-
biografii mógłby rozpocząć od opowieści, jak to zamęczył kanarka swojej 
babci (o imieniu Maksio). Małą księgę otwiera właśnie ta historia. Więk-
szość szczegółów się zgadza. Oprócz różnicy imion kanarków, trzon wy-
darzeń jest ten sam: z niechęci do rozpieszczonego przez babkę ptaszka, 
a także z niechęci do samej babki („Być może wszystko robiłem przeciw 
niej” – napisze Brandys) mały chłopiec zadręcza kanarka, wyjadając cukier 
z jego klatki. W obu tekstach Maksio/Maciek umiera w wyniku apopleksji, 
co wpędza babkę w depresję i nie przyprawia małego mordercy o żadne 
wyrzuty sumienia. 

Różnica kryje się w formie. Mała księga jest bowiem – powiedzmy 
to dobitnie – klasyczną, narracyjną autobiografią, zupełnym zaprzeczeniem 
dotychczasowych dokonań prozatorskich Brandysa. Autor opisuje lata swo-
jego dzieciństwa z właściwym dla tego gatunku, autoironicznym i jedno-
cześnie nostalgicznym dystansem, co bezpośrednio wpływa na wymowę 

20 K. Brandys, Mała księga, Warszawa 1970, s. 6. 
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treści. „Później nie miałem już śmiertelnych ofiar” – pisze autor. „Maćka 
pochowano w parku, wśród begonii, nie- opodal ławki, na której od wielu 
lat codziennie przed południem siedziała moja babka ze swymi przyjaciół-
kami, tak samo starymi jak ona i tak samo czarno ubranymi”21. W cytowa-
nym fragmencie autor zamiennie operuje dwiema perspektywami: małego 
chłopca, który ocenia babkę i jej przyjaciółki jako „tak samo stare”, oraz 
dojrzałego mężczyzny, który zna swoje dalsze losy i dzięki temu może na-
dawać przeszłości określony sens. Każda opisana w Małej księdze scena 
urasta przez to do rangi emblematu, każda ma znaczenie zarówno literalne, 
jak i figuralne. Wszak kanarka babci nie zadręczał jedynie mały chłopiec, 
ale też przyszły pisarz. 

Z powyższymi zagadnieniami wiąże się skłonność autora do projekto-
wania teraźniejszych problemów na opisywane wydarzenia z przeszłości. 
Brandys czyni to ostentacyjnie. Ważną rolę w opisie wczesnego dzieciństwa 
odgrywa park, do którego chodził z babką. Park dzielił się na część „przed-
nią” – oficjalną i elegancką – oraz „tylną”, nazywaną „saharą”. „Tam, pod 
murem, było nago i biednie; ostra woń po zwierzętach, rozgrzany, brudny 
piach i słońce atakujące bez osłony drzew, czułem w tym brutalną prawdę, 
w której kryła się rozpacz i szaleństwo”22. Trudno podejrzewać kilkulatka 
o podobne przemyślenia. W domu rodzinnym zaś, podczas „nudnych roz-
mów przy stole i niedzielnych spacerów z rodzicami”, mały chłopiec odczu-
wał „niewolę”:

[…] coś we mnie szemrało, pod warstwą posłuszeństwa syczał mętny bunt. Przewrócić, 
zdeptać to wszystko. Rozwalić ów nadany porządek godzin, czynności i słów. Stworzyć inny, 
własny. Zedrzeć maskę i odsłonić swoją gniewną twarz. Tam, na ogołoconym zapleczu pod 
murem, mogłem sobie na to pozwolić. Tylko tam23. 

Brandys ironicznie pisze tu o wewnętrznym lęku przed uwięzieniem 
w formie, o potrzebie samostanowienia, głodzie autentyczności, a więc 
o problemach, które nękały bohaterów jego wcześniejszych opowiadań. 
Kwestia autokreacji pojawia się zresztą, w formie bardziej eksplicytnej, 
również w zakończeniu Małej księgi. „Niejasna siła przykuwała mnie do lu-
stra. Godzinami wpatrywałem się w swoje odbicie; z przedziałkiem, w dłu-
gich spodniach i luźnej marynarce wyglądałem trochę jak przebrany: ja czy 
nie ja?”24. Powyższy opis, warto zwrócić uwagę, jest niemal manifestacyj-
nie konwencjonalny. Podobnie jak przemyślenia dotyczące kolegów. Bran-
dys pisze, że tworzył z nimi „niby potrójne ciało”, przez co miał „poczucie 

21 Tamże, s. 9.
22 Tamże, s. 11. 
23 Tamże, s. 12.
24 Tamże, s. 163. 
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bezosobowego wyglądu”. „Wyrósł przede mną problem własnej indywidu-
alności: kim mam być w moim nowym kostiumie? […] Czym jest ten, który 
myśli o sobie ja, czym był przedtem? […] Ale rzecz w tym, że samemu nie 
można go [tego pytania] sobie zadać, ono musi być zadane przez – Właśnie: 
przez kogo? Przez co?”25. Jeśli czyta się Małą księgę w kontekście poprze-
dzających ją opowiadań, można powiedzieć, że tożsamościowe dylematy, 
z którymi zmagali się bohaterowie Brandysa, zostały tu po prostu opisane. 
O rozterkach autokreacyjnych jedynie się opowiada, w czasie przeszłym 
i bez emocji, nie próbuje się ich natomiast odzwierciedlać w strukturze for-
malnej prozy. Są subtelnie wprzęgnięte w tryby spójnej, autobiograficznej 
narracji, a przez to uprzedmiotowione i potraktowane z podszytym ironią 
lekceważeniem. 

To świadomy chwyt literacki i zarazem podstawa dystansu: o tym, 
że chce się stanowić własną indywidualność poprzez zburzenie narzuco-
nych z góry porządków, opowiada się w ramach ostentacyjnie skonwencjo-
nalizowanej formy autobiograficznej. Tak bowiem napisana jest cała Mała 
księga. Dowodów na to można by przytaczać bez liku: 1) tekst ma kompo-
zycję klamrową (rozpoczyna się od opisu zadręczenia kanarka babki, a koń-
czy się śmiercią babki); 2) wykorzystano w nim – niemal manifestacyjnie 
– gatunkowe konwencje autobiograficzne (takie jak powieść inicjacyjna, 
Bildungsroman czy Entwicklungsroman), które eksponują miarowy, lo-
giczny rozwój jednostki (widać to na przykładzie zdań w rodzaju: „Od tam-
tej pory [od chwili odmówienia zgody na bójkę z kolegą – A.H.] przestałem 
chodzić do parku. Zacząłem czytać książki”); 3) styl jest jednorodny, a prze-
ploty partii retrospektywno-narracyjnych z refleksyjno-autoanalitycznymi 
– harmonijne. 

Wtłaczając swe idiosynkrazje w gotowe matryce autobiograficzne, 
Brandys świadomie mityzuje własne wspomnienia. Pradziadek, którego 
nie znał, opisany jest niczym mityczny patriarcha rodziny:

Atletyczny, brodaty Protoplasta o łysej głowie okolonej srebrnym, krętym runem cze-
kał od 4-tej radośnie i niecierpliwie, ze swą maleńką żoną ledwie sięgającą mu piersi. Uro-
dził się w listopadzie 1830 roku, w dniu wybuchu Powstania, zmarł zaś 11-go tegoż miesiąca 
w roku 1918. − Wystarczyło raz go zobaczyć – opowiadała mi Matka – żeby odtąd nie móc 
sobie inaczej wyobrazić Pana Boga26.

Nawet daty narodzin i śmierci zyskują tu wymiar symboliczny. Świa-
domość formy, którą pisarz posiada, daje się też odczuć w (wprawdzie nie-
licznych i subtelnie wprowadzanych) uwagach. Pisząc o książkach, które 
pochłaniał, narrator stwierdza: 

25 Tamże, s. 163–164. 
26 Tamże, s. 74. 
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Tkwiłem w fikcjach, stałem się domatorem. W tym miejscu zwykle padają słowa 
o kształtowaniu wyobraźni. Owszem, coś we mnie zaczynało drgać. Postacie dziecinnych 
książek i osoby klasycznych dramatów mieszały mi się w głowie, ale jednocześnie trwały 
połączone i wzniesione do rodzaju istnienia, którego przedtem nie znałem. […] Nieważne, 
czy chodziło o „Nanę” czy o Marjorie z „Gwiazdy przewodniej”27.

Mechanizm gry z czytelnikiem jest tu widoczny jak na dłoni. Autor 
najpierw puszcza do czytelnika oko, zaznaczając, że zna gatunkowe pra-
widła („W tym miejscu zwykle padają słowa…”) i wie, czego czytelnik się 
dalej spodziewa. Skoro jednak ujawnia „szwy” tekstowe, to – zdawałoby się 
– robi to po to, by następnie dokonać jakiegoś zwrotu, zerwać z dotychcza-
sową konwencją. On jednak – przeciwnie – d o s t r a j a  s i ę  do niej. Wpi-
suje swoje wspomnienia w gotową formę. Tak jakby zadawał sobie pytanie: 
„Czy książki ukształtowały moją wyobraźnię?”, po czym sam sobie odpo-
wiada: „Owszem, coś we mnie zaczynało drgać”. Można odnieść wrażenie, 
że Brandys prowadzi tu dialog z formą gatunkową: dialog z konwencją, 
która nie jawi mu się jako zagrażające jego wolności więzienie, ale raczej 
„cudzy głos”; może nawet – inny podmiot. 

Najciekawsze w Małej księdze są przeto partie, w których struktury ga-
tunkowe są jawnie i ostentacyjnie prze-pisywane, a ściślej pastiszowane. Wi-
dać to na przykładzie rozdziału dziesiątego, który w całości poświęcony jest 
wizycie w zakładzie fryzjerskim w hotelu Metropol. Jego właścicielem jest 
pan Ernest Moelke o „twarzy siwego anioła”, który zawsze „na widok klien-
ta rozświetlał się, wybiegał z lóżki i wykonywał taneczne gesty szczęścia”28. 
Autor wspomina, jak zazdrościł Moelkemu tego „cudownego daru miłości”. 
Ale pewnego razu, gdy nie było z nim jego ojca, dostrzegł przypadkiem „zim-
ny, szyderczy wzrok” właściciela, który „poniżał go spojrzeniem” i dopiero 
po chwili opamiętał się, „pochylając głowę nad kwitami”.

[…] zobaczyłem go. […] Świadomość, że pan Moelke oszukiwał swym promiennym 
uśmiechem, i jednoczesna myśl, że ja, gdybym gardził, nie gardziłbym z ukrycia. Rozcza-
rowanie i satysfakcja, upokorzenie wraz z wyłaniającym się poczuciem własnej wartości; 
przeniknięcie drugiego człowieka i zarazem wniknięcie w siebie. Ów moment błyskawicz-
nego równania, tę wstydliwie treściwą chwilę równoczesnej utraty i zysku zapamiętałem 
jako bardzo ważną (1925)29.

W powyższym fragmencie widać ironiczny dystans tyleż w stosunku 
do siebie, co wobec konwencji powieści wychowawczej, która w każdym 
– choćby, zdaje się, najbardziej nieistotnym – zdarzeniu z dzieciństwa każe 

27 Do czytania Nany Zoli przyznawał się też narrator-literat Sobie i Państwu. Zob. 
K. Brandys, Romantyczność, s. 71. 

28 K. Brandys, Mała księga, s. 55. 
29 Tamże, s. 56–57. 
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upatrywać symbolicznego przełomu kształtującego tożsamość jednostki30. 
U Brandysa wrażenie to jest spotęgowane przez podanie na końcu daty ozna-
czającej „bardzo ważną chwilę” w życiu młodego człowieka. Autor posługuje 
się określoną konwencją świadomie, podstawiając niejako dla eksperymen-
tu swój materiał idiosynkratyczny pod gotowy wzór formy. Robi to demon-
stracyjnie i, dodajmy, nierzadko dość karkołomnie. Dzieje się tak, ponieważ 
próba dostosowania „ja” do wymogów sztywnej konwencji wymaga nieraz 
nie lada fantazji i pomysłowości, co bywa źródłem subtelnego komizmu o ro-
dowodzie groteskowym. Wnioski, które po wizycie w salonie fryzjerskim wy-
ciągnął autor (wówczas dziewięcioletni), są bez wątpienia dojrzałe i istotne, 
jednak motywacja do podjęcia intelektualnej refleksji (jeden krzywy uśmiech 
radosnego na co dzień fryzjera) zdaje się raczej błaha. 

5.

Jaki obraz podmiotowości piszącego wyłania się z Małej księgi? Być może 
to pytanie nie jest postawione właściwie. Utwór Brandysa kreuje raczej sub-
stytut podmiotowości. To historia o dojrzewaniu opowiedziana z użyciem naj-
bardziej rozpoznawalnych, najprostszych klisz narracyjnych. Autor jest tego 
świadomy i informuje o tym czytelnika za pomocą rozlicznych chwytów. Z jed-
nej strony wie, że z życia ludzkiego nie da się po prostu złożyć „sprawozdania”, 
które nie odebrałoby jednostce indywidualności i nie zmieniło jej tożsamości 
w schematyczny model. Koncepcja podmiotowości kolektywistycznej, „ja wo-
bec innych”, nie jest mu bliska. Ale – z drugiej strony – nie ma w nim obawy 
przed samouprzedmiotowieniem, która nękała bohaterów jego wcześniejszych 
utworów. Nie boi się, że przekłamie samego siebie, dając się uwięzić w gotowej 
formie. Ma dystans do autokreacyjnego postulatu, owego „ja wobec siebie”. 

Można by zawyrokować, że spośród dwóch opozycyjnych strategii kon-
strukcji podmiotowości Małej księdze bliżej jest do tej pierwszej. Wszak 

30 Sięgając po typologię Michała Bachtina: Mała księga łączy w sobie charakterystykę 
gatunkową powieści o dojrzewaniu z powieścią (auto)biograficzną. Tę pierwszą cechuje 
„powtarzający się schemat drogi rozwoju człowieka od młodzieńczego idealizmu i marzy-
cielstwa do trzeźwej, praktycystycznej dojrzałości”, tę drugą zaś fakt, że dojrzewanie opi-
sane jest w niej „w czasie biograficznym, przechodzi przez indywidualne i niepowtarzalne 
etapy”. Zob. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu 
i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 302–303. Rosyjski uczony pisze też o Goethe-
ańskiej koncepcji powieści wychowawczej. Zdaniem Goethego bowiem „nawet najbardziej 
złożone, odpowiedzialne pojęcia i idee można przedstawić w naocznej postaci, pokazać je 
przy pomocy schematycznego bądź symbolicznego rysunku czy modelu lub odpowiedniego 
szkicu. […] Goethe nie wątpił, że w prostym, wyrazistym obrazie można odsłonić nawet 
podstawy światopoglądu filozoficznego” (tamże, s. 310). 
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Brandys z ostentacją posługuje się tradycyjnymi matrycami narracyjnymi. 
Raczej składa sprawozdanie z życia, niż nadaje sobie kształt na drodze in-
dywidualistycznej autokreacji. Ktoś mógłby w tym upatrywać swoistego 
„kroku wstecz”, rezygnacji z prób samostanowienia własnego „ja”. Anna 
Burzyńska, powołując się na typologię Lyotarda, opowiada się stanowczo za 
narracjami „małymi”, prywatnymi. One bowiem, zdaniem badaczki, umoż-
liwiają „opowiedzenie tego, co nam się tylko wymyka, co nie daje się wcielić 
w żadną narracyjną sekwencję”31. Rodzi się nieśmiałe pytanie: czy to rze-
czywiście jedyna droga do zachowania oryginalności i indywidualizmu 
w procesie twórczego samostanowienia? Czy „wielkonarracyjne” szablony 
istotnie należy traktować jako pułapkę, którą albo uda się szczęśliwie omi-
nąć, albo niechybnie wpada się w jej sidła? Dystans, nieufność czy wręcz 
niechęć do „wielkich narracji” – o czym zaświadczają prace Hannah Arendt, 
Haydena White’a czy Paula Ricoeura – są (przede wszystkim z przyczyn 
etycznych) zrozumiałe w kontekście namysłu nad historiografią, polityką 
czy pamięcią kulturową. Roland Barthes w swej praktyce badawczej i ar-
tystycznej przekonywał, że „wielkonarracyjne” szablony nie stanowią także 
godnej propozycji dla samoświadomego intelektualisty, który pragnie pi-
sać o swoim życiu. Dla Barthes’a, ambitnego autobiografisty, są one może 
nie tyle zagrożeniem, ile ograniczeniem. Jego literacki autoportret Roland 
Barthes par Roland Barthes (1975) jest wyrazem radykalnego odwrotu 
od form wymuszających utrzymanie linearnego, kauzalno-temporalnego 
porządku. Kazimierz Brandys (na pięć lat przed Barthes’em) wybrał inną 
drogę. W swej Małej księdze traktuje konwencje nie jako ograniczenia (ani 
tym bardziej zagrożenia), ale jako przedmiot namysłu i jednocześnie zaba-
wy. Bawi się w „wielkie narracje”, tak jak bawi się w podmiotowość. Przy-
gląda im się, dostraja się do nich, testuje je w praktyce. Nie w-pisuje się 
w nie, ale je właśnie prze-pisuje. 

Dlatego Małą księgę można określić jako autobiografię ironiczną32. 
W odróżnieniu od autobiografisty nienaiwnego33, który jest świadomy 

31 A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, 
[w:] Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, 
R. Nycz, Warszawa 2004, s. 26–27. 

32 Philippe Lejeune zaliczyłby Małą księgę, jak sądzę, do rzędu autobiokopii, a więc 
tekstów operujących cytatem na szeroką skalę, budujących osobistą narrację z tego, co sta-
nowi własność powszechną. Por. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O auto-
biografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski i in., Kraków 2001, s. 233–234. 
Przy czym w praktyce francuskiemu badaczowi chodzi o cytowanie konkretnych passusów, 
na przykład o cytowanie fragmentów cudzej autobiografii jako pierwowzoru własnej, mnie 
zaś chodzi o „cytowanie” struktur (wielkonarracyjnych). 

33 O (auto)biografiach nienaiwnych pisze Danuta Ulicka. Badaczka przeciwstawia 
je biografiom eksperymentatorskim, próbującym „przekroczyć linearny porządek histo-
ryczno-biologiczny, w który wpisane jest indywidualne życie, a tym samym usunąć lub 
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swojego warsztatu i – z cynizmu, pragmatyzmu lub po prostu zamiłowania 
– posługuje się gotowymi strukturami gatunkowymi niczym narzędzia-
mi, autobiografista ironiczny prowadzi z nimi życzliwy dialog. Opowiada 
o sobie w świetle danej konwencji, przez co lektura jego autobiografii trak-
tuje tyleż o autorze, ileż o formie, której używa. To zresztą zabieg dosko-
nale znany i posiadający bogatą liczbę literackich konkretyzacji. Jak pisał 
Bachtin: 

Człowiek nowożytny nie wieszczy, lecz mówi, to znaczy mówi z zastrzeżeniami. […] 
W życiu nie spotyka się już podmiotów mowy właściwych gatunkom profetycznym – kapła-
nów, proroków, wieszczów, sędziów, wodzów czy ojców patriarchalnych. Ich miejsce zajął 
pisarz, po prostu pisarz – spadkobierca ich stylów, które bądź stylizuje (tzn. odgrywa rolę 
proroka, profety itp.), bądź też parodiuje34. 

Bądź też, dopowiedzmy, pastiszuje35. Taktyka autobiografisty ironicz-
nego jest w jakimś stopniu zbliżona do strategii kampu. „Kampowa po-
wieść – pisał Przemysław Czapliński – powstaje nie przez prześmianie 
wysokich form, lecz poprzez wyrafinowaną ich celebrację”36. Czyli poprzez 
pastisz (o ile rozumieć pastisz jako strategię dyskursywną, a nie gatu-
nek). W znanym eseju Postnowoczesność i kres historii Gianni Vattimo 
próbował wskazać drogę pośrednią pomiędzy (radykalnymi) postulatami 

zneutralizować czas, który skłania do narracji”: „Tylko na pozór te eksperymentatorskie 
biografie są bardziej realistyczne, wierniejsze «życiu» niż narracyjne. Reprezentują inną 
koncepcję zapisu cudzego doświadczenia, ale ostatecznie działają na tej samej synek-
dochicznej zasadzie jak narracyjne, tak samo bowiem wydają to cudze doświadczenie, 
do którego próbują się przedrzeć na pastwę semiotyzacji. W wysiłku powstrzymywania 
przyrastającego w interpretacjach ciągu symboli są może jeszcze bardziej niewydolne 
niż biografie tradycyjne, które świadomie, nienaiwnie akceptują narracyjną konwencję”; 
D. Ulicka, Słowa i ludzie. 10 szkiców z antropologii filologicznej, Warszawa 2013, s. 16. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że analizowane przeze mnie opowiadania Brandysa z lat 
1959–1963 odpowiadają porządkowi (auto)biografii eksperymentatorskich. Abstrahując 
od ich fikcjonalnej natury, próba opowiedzenia o życiu jednostki odbywa się w nich na ana-
logicznych zasadach. 

34 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, s. 476. 
35 Pojęcie pastiszu – rozumianego czy jako gatunek, czy jako kategoria estetyczna 

– było w terminologii Bachtina (i innych rosyjskich literaturoznawców z jego pokolenia) 
praktycznie nieobecne. Craig Brandist, referujący poglądy Jurija Tynianowa, Wiktora 
Szkłowskiego, Michała Bachtina, Wiktora Winogradowa oraz autorów zbioru Parnas du-
bom, przywołuje eksploatowaną przez wszystkich Rosjan (raczej sztywną) opozycję paro-
dii i stylizacji, w obrębie której nie było miejsca – tak jak choćby w literaturoznawstwie 
polskim – dla „pośredniego” pastiszu. Por. C. Brandist, Parodia w rosyjskiej literaturze 
i literaturoznawstwie rosyjskim lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, przeł. S. Gło-
wacki, „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8, s. 237–239. 

36 P. Czapliński, Kamp – gry antropologiczne, [w:] Kamp. Antologia przekładów, red. 
P. Czapliński, A. Mizerka, Kraków 2012, s. 24. 
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Habermasa i Lyotarda, by uciec od sztywnej opozycji ostentacyjnego 
powrotu do „metaopowieści” i równie ostentacyjnej prywatyzacji tego 
ogromnego obszaru, który „metaopowieści” pozostawiły nam w niechcia-
nym spadku. 

[…] kiedy już raz odkryjemy – przekonuje Vattimo – że wszystkie systemy wartości nie 
są niczym innym, jak tylko produkcją ludzką […], to co nam pozostaje do zrobienia? Zlikwi-
dujemy je jako kłamstwa i błędy? Nie. Zatrzymamy je jako jeszcze droższe, bo są wszyst-
kim, czym dysponujemy na świecie, są samą gęstością, szczelnością i bogactwem naszego 
doświadczenia, są samym „byciem”37. 

Literatura re-konwencjonalizacji, ironicznego powrotu do „wielkich 
narracji”, pisarstwo drugiego stopnia rozumiane właśnie jako prze-pisy-
wanie, formy prozatorskie, które nie tyle negują podmiotowość swojego 
narratora, ile podważają sam postulat samostanowienia na drodze konstru-
owania narracji o „ja” – wydają się współgrać z przytoczonym postulatem 
włoskiego filozofa. 

6.

Twórczość Kazimierza Brandysa zajmuje bez wątpienia osobne miej-
sce w historii polskiej literatury, sądzę jednak, że wyznaczone przez auto-
ra Wariacji pocztowych kierunki poszukiwań twórczych odnalazły współ-
czesnych kontynuatorów. Książką w jakiejś mierze paralelną wobec Małej 
księgi są Pelargonie Zofii Mitosek. 

Podobnie jak Małą księgę, Pelargonie traktuję jako swoisty punkt 
dojścia autorki w jej poszukiwaniach intelektualno-artystycznych. 
Wszak ich publikację poprzedziła wieloletnia praca badaczki nad teo-
riami literatury, przyglądanie się możliwym dyskursom i strategiom 
pisarskim, praktyka de-konwencjonalizacyjna wymagająca dystansu 
i cierpliwej analizy. Pelargonie siłą rzeczy jawią się odbiorcy jako owoc 
poszukiwań twórczych, rodzaj opowiedzenia się Mitosek za określonym 
typem pisarstwa. 

Jej krótka książeczka (albo „mała księga”) zaczyna się od słów: 

Ciemne pomieszczenie. Na rękach trzyma mnie mężczyzna, o którym rodzicie mówią 
„pan starszyna”. Daje mi cukier, kostki cukru, które gryzę jak cukierki. Przytula mnie 
i całuje. Pewnie jestem rozkosznym szkrabem. 

37 G. Vattimo, Postnowoczesność i kres historii, przeł. B. Stelmaszczyk, [w:] Postmo-
dernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 141–142. 
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To ostatnie zdanie pochodzi z dzisiejszej świadomości, nie tamtej, tamtego dnia obu-
dzonej. Myślę, że nie miałam jeszcze dwóch lat38. 

I stronę dalej: 

Nie mogę uchronić się od dzisiejszej świadomości, która wyjaśnia, zaokrągla, nadaje 
sensy. A chciałabym uchwycić tylko obrazy. Strzępy ukryte w pamięci, ciągle żywe, ciepłe, 
czerwone jak pelargonie, które przesadzałam z matką w ziemię z naszego lasu39. 

Narrację tej – jak można przeczytać na odwrocie okładki – „prozy 
wspomnieniowej z pierwszych lat powojennych” już w szóstym zdaniu 
rozbija wyznanie autotematyczne. Narratorka chciałaby uniknąć wpro-
wadzania teraźniejszej perspektywy, która fikcjonalizuje zapis jej wspo-
mnień. Wie jednak, że odtworzenie własnego punktu widzenia z lat 
dzieciństwa jest niemożliwe. Autorka, Zofia Mitosek – profesor literatu-
roznawstwa, teoretyczka powieści i autorka podręcznika o teoriach litera-
tury – jest bez wątpienia świadoma zagrożeń, jakie czyhają na współczes-
nego autobiografistę. Wszelki zapis własnego doświadczenia nieuchronnie 
wydaje je na pastwę semiotyzacji. Współczesny autobiografista ma przeto 
dwie zasadnicze możliwości: 1) nienaiwną akceptację (czy też tolerancję) 
narracyjnej konwencji, czyli wzięcie w nawias całego zaplecza teoretycz-
noliterackiego, by nie osłabiać referancjalnej mocy tekstu; 2) autokre-
ację, a ściślej – za Jarzębskim – „autotematyczny zapis doświadczenia 
autokreacyjnego”40, czyli ostentacyjne przekraczanie linearnego porząd-
ku historyczno-biologicznego, ucieczkę od zorientowanej czasowo i te-
leologicznie narracji, grę z szablonami i konwencjami, rozpychanie się 
pomiędzy strukturami. A to przecież ten sam dylemat, z którym zmagał 
się Brandys przed publikacją Małej księgi. 

Wbrew wrażeniu, które stwarza metarefleksyjny wstęp Pelargonii, Mi-
tosek nie wybrała tej drugiej – sygnowanej nazwiskami Nietzschego, a póź-
niej Barthes’a – możliwości. Jej proza nie jest nieustannym obnażaniem 
schematów i rozbijaniem struktur, tak jak choćby powstałe w tym samym 
czasie Nagrobek ciotki Cili Stefana Szymutki czy Perehenia i słoneczniki 
Edwarda Balcerzana (by wymienić jej dwóch kolegów po fachu, reprezen-
tantów polskiej szkoły strukturalistycznej). W Pelargoniach Mitosek pró-
buje właśnie, nieco prowokacyjnie, „uchwycić obrazy”, owe „strzępy ukryte 
w pamięci”. 

Ale jednocześnie nie pisze tradycyjnej autobiografii. Z całej książki 
– wprawdzie subtelnie – przeziera blask ironii. W jednym z pierwszych 

38 Z. Mitosek, Pelargonie, Kraków 2006, s. 5. 
39 Tamże, s. 6. 
40 J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków–Wrocław 1984, s. 421. 
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rozdziałów (fragmentów) narratorka lokalizuje swój dom rodzinny: „[…] 
my mieszkamy koło kirkuta. Tam, gdzie rosną poziomki. Pola grobów, 
których nie widać, trawa, polne kwiatki”41. Jeśli te słowa przypisać naiw-
nej, kilkuletniej narratorce (Elce), należy je rozumieć dosłownie – wokół 
jej domu rosły poziomki, a nieopodal znajdował się kirkut. Jeśli jednak 
przypisać je narratorce świadomie snującej wspomnienia, trzeba w nich 
dostrzec wyraźną aluzję do tytułu wczesnego filmu Ingmara Bergmana 
(Tam, gdzie rosną poziomki, 1957)42. W książce przeplatają się bowiem 
dwie odmienne perspektywy: naiwna (mała Elka) oraz ironiczna (dorosła 
Elka). Ale narratorka jest w istocie tylko jedna – to dorosła Elka, któ-
ra wspomina poprzez odtwarzanie własnego językowego obrazu świata 
z dzieciństwa, co jakiś czas jednak puszczając do czytelnika oko, tak jakby 
sugerowała: „To tylko fikcja”. 

Tyle że te mrugnięcia do czytelnika nie dezautomatyzują jego percep-
cji. Mitosek stosuje w swej prozie taktykę nie tyle transgresyjną (przesu-
wanie granic), ile ingresyjną (odsłanianie i problematyzowanie granic)43. 
Anarchistyczny gest deziluzji zastępuje bardziej reakcyjnym gestem ironii, 
czyli – jak sama pisała w swojej ostatniej książce (teoretyczno-krytycznej) 
– „zdystansowanej, chociaż podszytej nostalgią refleksji”44. Tradycyjny 
podmiot epicki – przejrzany, wyśmiany – staje się tu obiektem tyleż kryty-
ki, co nostalgii, tyleż ironii, co sentymentu. 

Improvised identity. The case of Kazimierz Brandys’ and Zofia 
Mitosek’s prose 

Summary

The purpose of this paper is to analyse the act of re-writing genologi-
cal structures in postmodern autobiography and in quasi-autobiographical 
forms. I consider that phenomenon as a part of an ingressive rather than 

41 Z. Mitosek, Pelargonie, s. 12. 
42 Który z kolei nawiązuje do tradycyjnego szwedzkiego frazeologizmu określającego 

idylliczne, niezwykłe miejsce – där Smultronstället (za tę uwagę dziekuję Justynie Tuszyń-
skiej). Te zaś skojarzenia skłaniają do poszukiwania dalszych analogii. Dzieło Bergma-
na opowiada historię starzejącego się profesora, który wyrusza w sentymentalną podróż 
do miejsca, gdzie spędził lata dziecięce. Na poziomie tekstu Pelargonii zarysowanie tej 
analogii jest właściwym (a nie tylko deklarowanym) dowodem na fikcjonalizację wspo-
mnień Mitosek.

43 Tak właśnie Czapliński definiuje strategię kampu. Por. tenże, Kamp – gry antro-
pologiczne, s. 43–44. 

44 Z. Mitosek, Co z tą ironią?, Gdańsk 2013, s. 293. 
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transgressive tactic which aims at pastiching well-known traditional con-
ventions of describing one’s own life. The strategy of pastiche is presented 
neither as (simply) using nor (parodistically) unmasking narratives but as 
a method of re-thinking literary paradigms by tuning them up to one’s own 
experience. The examples of Mała księga (The Little Book) by Kazimierz 
Brandys and Pelargonie (Geraniums) by Zofia Mitosek show precisely the 
consequences of this approach: these books create not a vision but an il-
lusion of subjectivity. I suggest calling them – travesting Roland Barthes 
– autobiographies au second degré. Analysing them should be a part of 
a larger antropological project aiming at describing the identity of post-
modern writers.
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Przepisana biografia matki 
O Małej Zagładzie Anny Janko  

w perspektywie pamięci biodziedzicznej

Zastanawiając się nad możliwościami psychologicznej i medycznej eks-
ploracji literatury pamięci, Tomasz Bilczewski prognozuje: 

Badania nad strukturą genomu i działaniem mechanizmów epigenetycznych mogą 
w przyszłości rozwiać wiele wątpliwości dotyczących procesu międzypokoleniowego transfe-
ru, nie tylko traumy, rzucając nowe światło na interpretacje problemów poruszanych przez 
pisarstwo [Evy – K.W.-T.] Hoffman i twórczość takich autorów, jak Ewa Kuryluk, Piotr Paziń-
ski, Andrzej Bart, Anda Rottenberg, Magdalena Tulli, Bożena Keff, Piotr Szewc, Marek Bień-
czyk, Mieczysław Abramowicz, Agata Tuszyńska czy Igor Ostachowicz, na translacyjną pracę 
wspomnienia i żałoby stanowiącą próbę radzenia sobie z historycznymi wstrząsami. Wzrost 
społecznego znaczenia zagadnień postpamięciowych sygnalizuje znaczny przyrost literatury 
problematyzującej mechanizmy międzypokoleniowej transmisji traumy, co wiąże się oczywi-
ście z obecną sytuacją historyczną, w której to mamy do czynienia ze zjawiskiem odchodzenia 
świadków Zagłady i koniecznością ukształtowania pamięci o Wydarzeniach bez ich obecności1.

Do wymienionych wyżej nazwisk można jeszcze dołączyć Mikołaja 
Grynberga (Dzieci Holokaustu) czy Annę Janko (Mała Zagłada), mają-
cych swój udział w zbiorowym przepisywaniu pamięci i biografii rodziców, 
mimo że narracja tej ostatniej nie dotyczy problematyki żydowskiej. Anna 
Janko podjęła tę próbę po latach sukcesywnego, jednak fragmentaryczne-
go, odsłaniania doświadczeń matki we własnej twórczości. Mała Zagłada, 
tytułem sygnalizująca łączność z wojenną hekatombą, jest zatem szcze-
gólną binarracją o dziecięcej traumie, w której „autorka to jednocześnie 
narratorka i osoba dramatu”2. Janko przepisuje biografię matki – z jej 

1 T. Bilczewski, Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od li-
teratury do epigenetyki, [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, 
R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2013, s. 60–61.

2 A. Szymańska, Spowiedź dziecięcia wojny, „Topos” 2015, nr 3, s. 146.
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pamięci i pamięci własnej, z tekstów Teresy Ferenc i o niej, z własnych 
utworów, rozmaitych tekstów kultury (ujętych potem w bibliograficznym 
wykazie dołączonym do tekstu głównego), także z fotografii. Przepisuje 
dla matki i dla „siebie”, za nią i za „siebie”, wreszcie – z niej i z „siebie”, je-
śli brać pod uwagę arachnologiczny wymiar tej matrylinearnej prozy. Owo 
„siebie”, wzięte w cudzysłów, ma zakładać (na potrzeby artykułu) pewną 
ostrożność w autobiograficznej identyfikacji przekazu, również sylleptycz-
ność „ja”, zarazem tekstowego i rzeczywistego, dodatkowo zawieszonego 
między autobiografią a biografią matki. Przepisywanie, jako akt kompul-
sywny, wydaje się także uzasadnione wsteczną pamięcią, epigenetycznym 
trybem dziedziczenia przeszłości3. Oznacza ono jednocześnie narracyjne 
poszukiwanie formy wymiernej i stosownej4, sposobu rozumienia, pre-
zentacji i reprezentacji Zagłady.

W 1943 roku Teresa Ferenc – jako dziewięcioletnia dziewczynka – była 
świadkiem śmierci swoich rodziców, innych bliskich i sąsiadów w trakcie 
pacyfikacji przez hitlerowców jej rodzinnej wsi Sochy na Zamojszczyźnie. 
„Rozrzucona” w wierszach trauma przepracowanych literacko dziecięcych 
przeżyć stała się jednym ze znaków charakterystycznych poezji sopockiej 
twórczyni. Niektóre cykle poetyckie czy całe tomy (jak Wypalona dolina) 
kumulowały wojenne doświadczenia, skupiały je, nadając tekstom charak-
ter pewnych ciągów. Efekt fokalizacji, ujawniający się pod wpływem dia-
chronicznego badania sposobów ogniskowania traumy w twórczości Fe-
renc, wskazuje z pewnością na dynamiczną psychosomatyzację jej poezji, 
w której kategorie matki, domu, drzewa stają się niejednokrotnie tożsamy-
mi figurami wyobraźni5. Wszystkie podlegają „ogniopisaniu”, bo tak moż-
na nazwać poetycką strategię Ferenc, w ramach której motyw ognia staje 
się „wielogłową” metaforą wyobraźni (jak powiedziałby Gaston Bachelard) 
i zarazem realnego (czy Realnego – jak chciałby Jacques Lacan)6.

Dla Anny Janko historia zagłady Soch zawsze była częścią narracji 
rodzicielki (ponawianej, fragmentarycznej, werbalnej i pozawerbalnej). 
Powrót do traumatycznych wydarzeń z dzieciństwa Teresy Ferenc doko-
nuje się w prozie autorki Małej Zagłady z obustronną asekuracją: córka 

3 Zob. K. Wądolny-Tatar, Epigeneza traumy, „Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia Poetica III” 2015, s. 184–188. Zob. również: A. Artwińska, Transfer 
międzypokoleniowy, epigenetyka i „więzy krwi”: O „Małej Zagładzie” Anny Janko i „Gra-
nicy zapomnienia” Siergieja Lebiediewa, „Teksty Drugie” 2016, nr 1, s. 13–29.

4 Zob. Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmie-
lewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.

5 Zob. K. Wądolny-Tatar, Powroty traumy w poezji Teresy Ferenc, „Ruch Literacki” 
(w druku).

6 Złożony rzeczownik: „ogniopis” pojawia się w wierszach poetki. Tak również zatytuło-
wany jest jeden z jej zbiorów wierszy: T. Ferenc, Ogniopis. Wybór wierszy, Warszawa 2009.
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przeciwdziała separacji doświadczeń matki7, obecność matki (w dialogu 
z córką, dopowiedzeniach, zaprzeczeniach) pozwala na wzajemną kontrolę 
pamięci i interpretacji rzeczywistości, wytwarza wrażenie gwarancji auten-
tyczności. Apelatywność wypowiedzi osoby mówiącej w Małej Zagładzie 
wskazuje na stałe tekstowe uobecnianie doświadczonej kobiety i konfron-
tację zapisywanego z pamiętanym; uzgodnienia wymaga autopsja starszej 
bohaterki, pamięć matczynych i rodzinnych opowieści u młodszej, uprzed-
nia kwerenda czy wizje lokalne tej drugiej (lektura książek i dokumentów, 
o których mowa w utworze, oglądanie zdjęć i filmów, zwiedzanie miejsc 
kaźni – jak Majdanek). Częste apostrofy fatycznie wiążą córkę z matką, 
a małe partie dialogowe wprowadzają oralność – chociaż tu: wtórną, jed-
nak prymarną wobec ostateczności zapisu ze względu na to, co wydobyte 
z pamięci starszej kobiety i ukształtowane najpierw ustnie, a także istotną 
ze względu na założony projekt terapeutyczny: 

[…] musimy to wyrozmawiać, przerozmawiać na wylot. Żebyś na koniec wreszcie mia-
ła spokój. Żebyś tego, broń Boże, ze sobą na tamten świat nie zabrała. I żebym ja też mniej 
się bała w swoich snach. Mamo, nawet nie wiesz, jakie przez to miałam dzieciństwo… 
Uszkodzone w pewnym sensie. Urodziłaś mnie dwanaście lat po wojnie i w cieniu tej wojny 
rosłam (MZ, 86)8. 

Ta współtworzona biografia stanowi sumę doświadczeń obu kobiet (ich 
bezpośredniość i pośredniość jest ustalana wobec każdej z nich na nowo 
w toku narracji) albo bezpośrednie doświadczenie rodzica wpisane w or-
ganizację jego życia i (wielokrotną) narrację uaktywnia się (jak gen) w do-
świadczeniu potomka, z kolei organizując jego życie i prowokując do na-
stępnej narracji. Poprzez opowiadanie siebie potomek opowiada rodzica, 
poprzez opowiadanie rodzica opowiada siebie. Biografia in statu nascendi 
jawi się jako opowieść w stanie bieżącej korekty. Janko używa parentez 
odwołujących się do pamięci, lokujących zdarzenia w czasie i przestrzeni: 
„(pamiętasz, wtedy we Wrocławiu mieszkaliśmy)” (MZ, 18); podobnym ce-
lom służy weryfikacja przez konfrontację ze wspomnieniami innych: „Twój 
brat pamięta inaczej […]” (MZ, 31). Ta negocjowana biografia jest rezultatem 
dynamiki pamięci i niepamięci obu kobiet, zwłaszcza starszej, reagującej 
na słowa młodszej: „– No co ty opowiadasz […]! / – Przecież sama tak mó-
wiłaś! Trzydzieści pięć lat temu opowiedziałaś Hannie Krall, która przy-
szła do ciebie na wywiad tamtą scenę […]” (MZ, 42). Dane i okoliczności 

7 O separacji doświadczeń podmiotu pisze Zbigniew Bokszański: tegoż, Tożsamości 
zbiorowe, Warszawa 2015.

8 Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z: A. Janko, Mała Zagłada, Kraków 2015. 
Oznaczam je dalej skrótem tytułu MZ, z podaniem obok numeru strony, z której pochodzi 
dany cytat.



Katarzyna Wądolny-Tatar 112

zdarzenia przywołane przez narratorkę (nazwa gazety, fragment wier-
sza użytego w wywiadzie – chodzi o Psalm prowadzonej na rzeź) są też 
sprawdzalne w rzeczywistości, urealniają biografię; czytelnik uczestniczy 
w przywracaniu pamięci starej kobiecie/poetce. Narracja oscyluje mię-
dzy tym, co przepisane, a tym, co przypisane (przepisane zawiera w sobie 
przypisane; wobec tak ustanowionych zakresów pamięci znika dychotomia 
wierności i niewierności „pierwowzorowi”). Być może jednym z powodów 
niedostępności minionego jest dziecięca amnezja wpisana w pamięć auto-
biograficzną, nieprzepracowana żałoba po bliskich, rozmaite mechanizmy 
wyparcia. Zniekształcenia w pamięci zdarzeń (specyficznych, z konkret-
nych okresów życia) mogą prowadzić do błędnego opisu osoby, mylnego 
lokalizowania zdarzenia i tworzenia fałszywych wspomnień. Podjęte przez 
młodszą bohaterkę Małej Zagłady działania realizują rozmaite modele 
reprezentacji i przypominania oparte na asocjacjach, schematach, egzem-
plarzach, tematach, koneksjach9. Mimo to, osobnicze doświadczenie wy-
powiedziane przez innych wydaje się niekiedy obce i zewnętrzne, a innym 
razem wywołuje silne stany afektywne10. Narracyjne strukturyzowanie 
niektórych wspomnień (pochodzących z drugiej ręki czy drugiego głosu/
zapisu) wzbudza u starszej bohaterki silne emocje obserwowane przez cór-
kę: „Ale, mamo, nie będziesz tu teraz płakała???” (MZ, 118) albo prowadzi 
do kategorycznych reakcji matki: „Przestań” (MZ, 186).

Relacjonowanie zdarzeń ma charakter dwubiegunowy, opowieść zo-
staje rozpięta między zapamiętanym a wyobrażonym. „Wyobrażam so-
bie albo pamiętam. Strach jest rodzajem pamięci, mogę więc tak powie-
dzieć. Strach dziedziczny, przekazywany w życiu prenatalnym, wyssany 
z mlekiem matki, strach, który ma uchronić młode przed niebezpieczeń-
stwem” (MZ, 9) – stwierdza narratorka. Informacje pochodzą zatem jak-
by z dwóch kierunków czasowych nałożonych na siebie, podlegają dwóm 
wektorom czasu, a nawet następuje częściowe unieważnienie jego biegu. 
Literacka symulacja pracy pamięci uwzględnia selekcję obrazów i zda-
rzeń, ich achronologię, repetycje i opisowe amplifikacje, gdy sytuacji 
czy osobie narratorka poświęca szczególną uwagę. Prowadzi to niemal 
do anamorficzności obrazowej jako efektu emocjonalizacji pozytywnej 
i negatywnej, co jest szczególnie uwidocznione w studium przedstawionej 
na fotografii twarzy zbrodniarza wojennego i w deskrypcji wytworzone-
go siłą wyobraźni wyglądu rodzinnego domu matki w Sochach, krytego 
dranicą, z mieszczącym się w nim sklepikiem. Aporia w narracji Małej 

9 Zob. A. Niedźwieńska, Poznawcze mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń, 
Kraków 2004.

10 O związkach pamięci i afektów traktują studia: Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, 
R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.
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Zagłady ufundowana jest właśnie na współistnieniu wyobraźni i pamię-
ci. Efekt zmiennego ogniskowania daje przypomniana, niegdysiejsza, 
samodzielna wizyta młodej kobiety w opuszczonym domu pradziadków: 
„Wyobrażałam sobie, że w to lustro patrzyłaś trzydzieści lat temu, kiedy 
cię tu przywieźli po spaleniu Soch. Miałam wrażenie, jakbym patrzyła 
ci prosto w oczy, w twoje zatrzymane odbicie” (MZ, 17). I dalej narrator-
ka mówi o tym szczególnym „powrocie”: „Jakbym trafiła na ślady mi-
nionej cywilizacji, którą opuściłam dawno temu i nikt tam nie zaczekał 
na mój powrót […]” (MZ, 18). Użyta w opisie pętla czasu koresponduje 
z dziedziczeniem przeszłości, natomiast ślad stanowi tu również metafo-
rę pamięci. Jej pracę mocno wyraża wszelka rekurencja, co na poziomie 
strukturalno-narracyjnym przejawia się powtarzaniem różnego typu fraz 
i wypowiedzeń – „urwanych” albo pełnych i kompletnych („Woziliście 
mnie do Stolnikowizny, nigdy do Soch”, MZ, 15, a wcześniej: MZ, 12–
13). Kontakt córki z rodzinną ziemią matki był zatem ograniczony przez 
tę drugą, ponawianie wizyt odbywało się zawsze w wybranej przestrzeni. 
Można przyjąć, że w unikaniu miejsca rodzinnej tragedii manifestuje się 
topofobia Ferenc. Jednak nawet dla przeciwwagi topofilia córki nie może 
się łatwo pojawić, również ze względu na „uczulenie na ziemię przodków” 
(MZ, 15), unoszący się w powietrzu lessowy pył, alergizujący, powodujący, 
że somatyczna nauka regionu i rodzinnej przeszłości przebiega z oporem. 
Janko szuka więc innych, dalszych argumentów wiążących ją z Sochami, 
stosując specyficzną numerologię, kojarząc rok własnych urodzin z nume-
rem, pod którym mieścił się dom dziadków.

W przypadku traumy drugiego pokolenia ustalanie interwału jej za-
istnienia, czasokresu dziedziczenia okazuje się niemożliwe, proces ten nie 
ma wyraźnego początku, momentu startowego. Narratorka Małej Zagła-
dy wyznaje: „Odkąd pamiętam, zawsze myślałam o wojnie. Żyłam w jej 
kontekście od dzieciństwa. Jadłam, bo potem może być głód. Spałam, 
chwaląc noc bez strachu. Nie chciałam żyć, ale przeżyć. Niby subtelna 
różnica, a jednak zasadnicza. Determinuje stosunek do własnego istnie-
nia” (MZ, 171). Swoim obawom i wojennym lękom Janko dawała wyraz 
w juweniliach czy dramacie Rzeź lalek11. Jednak z perspektywy czasu 
możliwa stała się przynajmniej próba zdystansowanej oceny trybu życia 
rodziny (częstych przeprowadzek jako formy egzystencjalnego eskapizmu) 
czy etiologii chorób i dolegliwości matki (płaczu, krzyku, sennych kosz-
marów, depresji). „Traumę się dziedziczy jakimś epigenetycznym trybem” 
(MZ, 194) – stwierdza Janko. Genetyczna transmisja cech nabytych ma 

11 Zob. K. Wądolny-Tatar, Mechanizm dziejów w „Rzezi lalek” Anny Janko, [w:] Dra-
mat w historii, historia w dramacie, red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra, 
współpr. E. Łubieniewska, Kraków 2009, s. 486–497. 
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pomóc w zrozumieniu własnych, dawnych dziecięcych zachowań: przed-
sennego czy okołostresowego kołysania się, uderzania plecami o ścianę. 
A podobne objawy zaobserwowane przez narratorkę u córki w okresie 
jej dzieciństwa mają potwierdzać siłę matrylinearnego dziedziczenia 
przeszłości. Ekspresja genu daje o sobie znać, gdy przed podróżującą 
w rodzinne strony matki otwiera się widok roztoczańskich wzgórz („Tak 
właśnie pomyślałam wtedy, że to nie moje łzy, że to geny płaczą”, MZ, 19) 
albo pod wpływem dźwięków węgierskiej muzyki, co stanowi dodatkową 
motywację biologicznego spadku, wiążącą się z pochodzeniem ojca Teresy 
Ferenc („[…] dźwięki dobierały się do mnie, omijając świadomość, trafiały 
– no nie wiem – w tożsamość? Ukrytą, pradawną, ale zapisaną spiralnie 
na dnie każdej komórki ciała”, MZ, 20). Refleksje na temat informacji za-
pisanych w genach czy przepisywanych genetycznie pojawiają się w wielu 
częściach Małej Zagłady, zaświadczają wspólnotę, tożsamość (utożsamie-
nie): „Geny są […] jak depozyt przekazywany z pokolenia na pokolenie. […] 
Bywam własną matką, tobą, w lustrze, gdy mijam je w biegu, kątem oka 
łapię twoją postać i spojrzenie. […] tamta dziewięcioletnia Renia, która 
wciąż żyje w tobie, jest naszą wspólną sierotą” (MZ, 99). Proces spadko-
wy nabiera dodatkowych znaczeń w kontekście własnej twórczości Anny 
Janko (wierszy Sny dziedziczne, wspomnianego młodzieńczego dramatu 
Rzeź lalek, wystawianego na deskach jednego ze szczecińskich teatrów 
w latach osiemdziesiątych XX wieku, fragmentów prozy: Dziewczyna 
z zapałkami, Pasja wg św. Hanki). Janko ujawnia zadaniowy charakter 
narracji: „Skoro postanowiłam owe opowieści prenatalne sformułować, 
uzupełnić je wszystkim, czego się nasłuchałam w dzieciństwie i później, 
od ciebie, od innych, i postanowiłam przewlec słowa przez groby ich 
przodków, to muszę” (MZ, 64). Nota bene prenatalność stała się także te-
matem opowieści pisarki o płodowym życiu przed życiem, adresowanych 
do najmłodszych12.

Konsekwencję traumatycznego dziedzictwa stanowi wczesna zamia-
na ról, gdy mała dziewczynka z bezradnością patrzy na psychosomatyczny 
ból matki i próbuje pomóc, nierzadko bezskutecznie („No bo jak dziecko 
ma utulić w matce dziecko?”, MZ, 98). W jednym ze swoich tomów poe-
zji Anna Janko pisała o jednokierunkowym trybie kołysanki uwikłanej 
w historię:

Nie zaśpiewam ci
w drugą stronę kołysanka nie śpiewa
[…]

12 Zob. A. Janko, Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w Brzuchu Mamy, 
il. A. Gulewicz, Warszawa 2012. 
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Opowiem ci za to Była śliczna owoc człowieka
na ramieniu ojca
w niebieskiej sukni prosto w okno weszła
pokój był żółty ja tam stałam gotowa
na przyjęcie jej obrazu Tak wschodziła
moja matka
Zaśnij13

Obrazy z dzieciństwa matki zawierają się więc także w poezji córki, 
której potem – jako dojrzałej kobiecie – przypadła rola strażnika przeszło-
ści rodzicielki, genetycznego spadkobiercy traumy i narratorki pamięci. 
Mimowolność stopniowo zamienia się w dobrowolność: „Twoja pamięć ze-
tlała i tyle z niej uszło… dziś pamiętam więcej od ciebie, a jeszcze trochę 
doczytałam, ludzi popytałam. Musimy razem usiąść i odpomnieć, ile się da. 
To przecież nasza wspólna historia. Czasem mi się wydaje, że już bardziej 
moja niż twoja…” (MZ, 21).

Wizja lokalna odbywa się w zastępstwie matki, ale także zaspokaja 
potrzeby córki, jest w tym działaniu psychologiczna reakcja dziecka czaso-
wo odtrącanego, chcącego zasłużyć na pochwałę, zdobyć uznanie czynem, 
zainteresować sobą i swoją podróżą: „Jasne, że ja, a nie ty. Ja dam radę. 
Jestem dzielnym chłopcem, mamo. Ty jesteś dziewczynką, która się bała 
przez całe życie i siała strach wokół w każdej sprawie” (MZ, 225). Podróż 
oznacza powrót do (nie)znanego i zarazem pielgrzymkę, ale obejmuje też 
archeologię rzeczy i pamięci („[…] ja mogę wzrokiem szperać w tych zglisz-
czach, wynajdywać kawałki form niedopalonych, wyjmować fragmenciki 
upadłego świata, reszteczki dobrego losu, który przepadł w boskiej loterii. 
Objąć mogę wzrokiem ten chaos, ruinę i popiół, uchem przeniknąć mogę 
tę ciszę po końcu świata […]” (MZ, 224–225). Janko zachowuje się tak, jak-
by wielozmysłowo realizowała etos „dzielnego dziecka”, o którym Katarzy-
na Schier pisze:

Etos dzielnych dzieci, wspierających dorosłych i zajmujących się innymi ludźmi, był 
aktualny w Polsce po II wojnie światowej. Umacniały go i promowały organizacje młodzie-
żowe i dziecięce, np. harcerstwo, które uczyły dzieci podstawowych wartości społecznych 
oraz moralnych, a dla dzieci osieroconych albo zaniedbanych, żyjących w trudnych wa-
runkach egzystencjalnych, mogły stanowić punkt odniesienia i cenny drogowskaz14.

„Mała mama” jest infantylizowana z powodu wieku i stanu zdrowia. 
Starość i niedomaganie jawią się w kategoriach dzieciństwa: „Patrz, mamo, 

13 A. Janko, Układanie do snu, [w:] tejże, Zabici czasem długo stoją, Wrocław 1995, 
s. 29. Owo „długie stanie” zabitych wskazuje również na problematykę czasu i pamięci.

14 K. Schier, Zjawisko parentyfikacji, czyli o „masce dorosłych”, [w:] tejże, Dorosłe 
dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Warszawa 2014, s. 43.
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jaka z ciebie się teraz dziewczynka zrobiła. To przez tę chorobę. Masz znów 
wielkie oczy i warkoczyk. Tyle że siwy” (MZ, 152). Teraz parentyfikacja 
uzyskuje dodatkowe uzasadnienie, podczas gdy wcześniej jej umotywanie 
mogło być dla dziecka trudne. Schier tłumaczy sytuację „dorosłych dzieci”, 
zwłaszcza gdy są niepełnoletnie:

[…] gdy uwzględni się perspektywę transgeneracyjną, można bez trudu dostrzec, iż ro-
dzice domagający się od własnych dzieci opieki są tymi, którzy sami doświadczyli w swoim 
życiu jakiegoś wielkiego braku – choroby (własnej, rodzica lub rodzeństwa), deprywacji 
opieki rodzicielskiej albo traumy. Mamy zatem do czynienia z WIELOPOKOLENIOWYM 
DRAMATEM. Taka perspektywa nie relatywizuje zachowań rodziców posługujących się 
utajonymi formami przemocy, ale także rodziców nie oskarża i nie osądza. Ten punkt wi-
dzenia odwołuje się przede wszystkim do rozumienia zjawiska i, w konsekwencji, do ewen-
tualnego poszukiwania pomocy dla „dorosłych” dzieci15.

Owo „domaganie się opieki” może przyjmować charakter wycofania 
się rodzica z aktywności, niepodejmowania codziennych czynności – jako 
skutków psychicznych dysfunkcji. O tych z kolei wspominał Bilczewski: 

Za sprawą zachowania rodziców: milczenia, przypływu niekontrolowanych emocji lub 
emocjonalnej niedostępności, częstej zmiany nastrojów, dziecko przeżywa coś w rodzaju 
„traumy kumulacyjnej” […], traci poczucie stabilności, zmaga się z poważnymi kłopotami 
tożsamościowymi, przyjmuje na siebie rolę kogoś, kto nie jest w pełni sobą, kogoś, kto 
ucieleśnia pamięć16.

Narracja córki staje się gwarantem ciągłości, spójności przypomina-
nego i kształtującego się sensu w biograficznej opowieści osnutej wokół 
traumatycznych zdarzeń. „Mamo, nie ma mowy, żebyś wszystko dokładnie 
pamiętała, bo trauma dezintegruje pamięć. Niczego linearnie nie powią-
żesz, choćbyś chciała” (MZ, 85). Janko staje się medium soszańskiej za-
głady, analizuje czynności pomyłkowe małej Tereni (jak zabranie z domu 
ojcowskiego fartucha jako jedynego przedmiotu-pamiątki), miejsca kolej-
nych kryjówek przerażonych dzieci, emocjonalne skamienienie dziewczyn-
ki (swojej matki), a potem jej notoryczny płacz i wielomiesięczny brak głosu. 
Narratorka (i czytelnik) towarzyszy dzieciom i dorosłym w dniu tragedii 
– ich nagłym przebudzeniom w różnych gospodarstwach (rozdział Poranki 
dnia pierwszego). Dnia 1 czerwca (z perspektywy aktualnej dramatyczny 
nomen omen) 1943 roku zginęło w swojej rodzinnej miejscowości ponad 
czterdzieścioro dzieci, reszta była „niewiadomego przeznaczenia” (MZ, 76). 
Po wojnie – o czym przypomina Janko – ocalała grupka nie uzyskała 

15 K. Schier, Mechanizm działania parentyfikacji – transgeneracyjny przekaz trau-
my, [w:] Dorosłe dzieci…, s. 73.

16 T. Bilczewski, Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci…, s. 57.
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pełnego statusu Dzieci Zamojszczyzny, co stwierdza z ironią, jakby pacyfi-
kacja wsi była tragedią o mniejszym wymiarze niż wysiedlenie, bo „masa-
kra nie podpada pod traumę wysiedleń…” (MZ, 231).

Perspektywa dziecięcego doświadczenia jest w opowieści silnie akcen-
towana. Los małej Tereni stanowi egzemplifikację ogólniejszych prawd, in-
dywidualne doświadczenie reprezentuje doświadczenie zbiorowe – w odnie-
sieniu do oprawców („Igranie z przerażeniem dziecka daje takim bestiom 
wiele radości. Bo dziecko ma bliżej do krawędzi otchłani i boi się zawsze 
o s t a t e c z n i e”, MZ, 80), dziecięcej psychiki („Dzieci nie potrafią wyrażać 
emocji słowami. Nie znają jeszcze leczniczej mocy słów. Dzieci się miotają 
w rozpaczy, duszą się strachem, dławią się łzami, życie psychiczne jest dla 
nich żywiołem o wiele bardziej niż dla dorosłych, którzy mają już jakieś 
punkty odniesienia, jakieś uniwersum”, MZ, 166), graniczności doświad-
czeń, które powinny być najmłodszym oszczędzone („Odebranie dziecku 
matki – to dla niego stan graniczny. A przecież dziecko nie powinno być 
dopuszczane do żadnych granic – jeśli ma się normalnie rozwinąć w zdrowe-
go człowieka bez obciążeń. Co w takim razie powiedzieć o pokoleniu, które 
dzieciństwo spędziło na wojnie?”, MZ, 175–176). O tych ostatnich przeży-
ciach Janko mówi niejednokrotnie przy użyciu liminalnej metafory otchła-
ni czy krawędzi. Korzysta z ironicznej dykcji, przedstawiając stan świata à 
rebours: „Z dziećmi zawsze problem. Ojców i matki normalnie się pozabija, 
ale co z dziećmi? No bo co można zarzucić małemu dziecku tak wprost?” 
(MZ, 136). Dziedziczenie obejmuje więc także konflikty rodziców, a raczej 
względnie trwałe obsadzenie potomstwa w rolach ofiary czy oprawcy, bo: 
„Winy czekają, żeby dzieci podrosły i wzięły je na siebie. Ma się pozwalać, 
aż wróg dojrzeje i się rozpleni? Najrozsądniej jest pozabijać w krwawym 
szale” (MZ, 144). Refleksje pisarki dotyczą również zagrożenia ze strony 
Ukraińców i rzezi, jakie miały miejsce w latach czterdziestych XX wieku 
na wschodnim pograniczu. Stosując literacką psychologię antycznych mitów, 
Janko uruchamia również kulturowy kod, odnawia historię zastygłą w sta-
rożytnych przekazach, wskazuje na palingenezę mitu: „Casus Agamemno-
na? Dziecko zawsze stać się może początkiem niepożądanego ciągu dalszego. 
Co inteligentniejsi wojownicy dobrze o tym wiedzą” (MZ, 190).

Kiedy śmierć jawi się jako horyzont życia, obowiązek pamiętania do-
pełnia konieczność zapominania – nazywana przez Marca Augé żywą siłą 
pamięci. Kierunek ten dotyczy jednak przede wszystkim pamięci jednost-
kowej, bez uwzględnienia trybu dziedziczenia traumy. Mimo to figury za-
pomnienia, które wyróżnia Augé w Formach zapomnienia17 − sugerując ich 
ciąg: powrót, zawieszenie, ponowne rozpoczęcie – mają również związek 

17 Zob. M. Augé, Formy zapomnienia, przeł. A. Turczyn, wstęp J. Mikułowski Pomor-
ski, Kraków 2009.
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ze spadkobiercami traumy i z jej transpokoleniowym „nabywaniem”. W Ma-
łej Zagładzie jedna z kobiet zapomina, by mogła pamiętać druga. W finale 
opowieści bohaterka zwraca się do matki: „Zapomnij. Najlepiej zapomnij 
już. Dobrze robisz, że gubisz wspomnienia, jedno po drugim znikają imio-
na. Gasną obrazy na wewnętrznych ekranach […]. Odchodzisz, mamo. Zo-
staje pogoda” (MZ, 242). Ta, która zostaje, latami przejmowała matczyną 
apokalipsę, przejmowała się nią, przejmowała jak ogniem – a ogień przecież 
organizuje wyobraźnię poetycką Ferenc, uprawiającej „ogniopisanie”. Od-
bywało się nieuniknione (i niezawinione, co podkreślała Katarzyna Schier) 
jednoczesne karmienie i trucie młodego organizmu.

Dramat soszan każe im i ich potomkom dzielić czas na „przed ogniem” 
i „po ogniu”. Pozostawia ich w ciągłej obawie przed powtórzeniem tragicz-
nych doświadczeń. Graniczna data stanowi cezurę orientującą w biografiach 
mieszkańców Soch: „Władek [ojciec Teresy Ferenc – K.W.-T.] zdążył do swego 
szczęścia. Zdążył do tej złej daty, pierwszego czerwca czterdziestego trzeciego 
nacieszyć się domem i kobietą” (MZ, 38). Zdążyć przed odejściem matki chce 
także córka: „Chciałabym zdążyć wszystko zrozumieć. Dowiedzieć się, kim 
jesteś, dziewczynko, która straciłaś matkę, ojca, dom, całą wieś, słońce i księ-
życ, i wszystkie bajki” (MZ, 214). Baśń czy bajka już z założenia reprezento-
wała w narracji Janko strefę – tutaj przerwanego – poczucia bezpieczeństwa, 
zdewastowanego azylu. „Taką opowieść o tobie ułożyłam, mamo, taki po-
czątek bajki, która niedługo potem zmieniła się w okrutną historię Europy” 
(MZ, 39) – powiada narratorka, jakby naśladując inicjalną formułę baśni.

Relacje wewnątrz rodziny w jakimś stopniu uzewnętrzniają własne 
wiersze Ferenc, wiersze Zbigniewa Jankowskiego, ich córek. Trauma so-
pockiej poetki jest rozpisana na głosy bliskich, w ich tekstach, przez nie 
udostępniana, obecna w rodzinnej fenografii. W juweniliach Anna Jan-
ko przejawiała chęć odrzucenia tragicznego spadku, teraz częściowo się 
na niego godzi za sprawą własnego unarracyjniania doświadczenia, licząc 
na współudział czytelnika w dźwiganiu brzemienia przeszłości, po rozpako-
waniu przezeń tekstu-pojemnika. Mała Zagłada, jako utwór literacki, staje 
się prawie hermetycznym opakowaniem na traumę: „Włożę ją [wspólną 
opowieść, historię – K.W.-T.] w szczelne zdania, w zamknięte akapity. Żeby 
się już ani dym, ani języki ognia, ani łzy nie pokazywały. I żebyś jej nie 
musiała zabierać na tamten świat. Po wszystkim napiszę słowo: Koniec” 
(MZ, 242). Jest w tym jakiś terapeutyczny gest wykonany w imieniu obu ko-
biet. Tekstowy depozyt zapewni trwanie opowieści, ale i uwolni od koniecz-
ności pamiętania przez jednostkę, umożliwi współpamiętanie18. Z drugiej 

18 Zob. A. Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej, przeł. M. Saryusz-Wolska, 
[w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-
-Wolska, Kraków 2009.
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strony dialektyka pamięci zbiorowej i jednostkowej, ekskluzja i inkluzja 
doświadczeń prowadzi do przekonania: „Wszystko, co nami wstrząsa, musi 
być pojedyncze i mieć swoje imię” (Mz, 62). W Małej Zagładzie ma imię 
matki autorki, i dalej – Soch, Zamojszczyzny.

Chronotopia Małej Zagłady wynika z założenia, że czas stanowi do-
świadczenie przestrzeni, a przestrzeń stanowi doświadczenie czasu. Chodzi 
przy tym także o przestrzeń interpersonalną, dalekość i bliskość matki, po-
tem o topografię wsi położonej dwadzieścia siedem kilometrów od Zamoś-
cia, która w tamtym czasie przestała istnieć. Odtworzona w pamięci, potem 
w wierszach Ferenc i prozie Janko, podlega mapowaniu między innymi 
na morenowe wzgórza Pomorza (ze względu na podobieństwo ukształtowa-
nia terenu do roztoczańskich pagórków), zostaje nałożona na widoki z okien 
sopockiego mieszkania.

Proza Janko ma także walory sentencyjno-filozoficzne, autorka Ma-
łej Zagłady snuje ref leksje historiograficzne i lingwistyczne. Historia 
jawi się w nich jako przestrzeń (trudnego) dialogu19. Przedstawia dzieje 
w synchronii i diachronii ludzkich losów, z perspektywy wspólnych miejsc 
(należy do nich między innymi niewielka wieś Skierbieszów jako miej-
sce urodzenia dwóch polityków: Horsta Köhlera i Ignacego Mościckiego, 
Niemca i Polaka). Próbując zobiektywizować przekaz, utrwala tych (nawet 
anonimowych), którym zadrżała ręka, serce: „Dobry Niemiec. Wydaje się 
niezwykle ważne, żeby tych dobrych teraz wyłapać i piórem przyszpilić 
do kartki. Byli rzadkością, jak biali Murzyni, albinosi nazizmu. Musimy 
o nich pamiętać, w tej pamięci jest jakiś ratunek przed okrucieństwem 
przeszłości. I dobrze, żeby mieli imiona, a jeśli nie mają, to trzeba je wy-
myślić” (MZ, 48). Pisarka bada zakresy pojęć, ich znaczenia i „estetycz-
ne” brzmienia (jak: debellacja, oznaczająca przecież aneksję terytorium 
i w konsekwencji ludobójstwo czy wynarodowienie). Szczególne miejsce 
zajmuje w jej rozważaniach mit jako struktura poznawcza: „Historia, gdy 
się od nas oddala, mitycznieje, to naturalne. Mit jest ludziom bardziej po-
trzebny niż prawda, która jest zazwyczaj skomplikowana, niejednoznacz-
na, wewnętrznie i zewnętrznie sprzeczna” (MZ, 52–53). I dalej: „Każdy 
kraj ma swoje osobne mity. Dlatego historia Europy jest jak puzzle, które 
do siebie nie pasują. Bo się te dobra i zła w międzynarodowym dyskur-
sie uzgodnić nie mogą. Korzyść jednego jest stratą drugiego, jak pisał 
Montaigne. Niemieckie dzieci dostają w procesie edukacji zupełnie inne 
obrazki do ułożenia niż dzieci polskie czy ukraińskie” (MZ, 53). Spostrze-
żenia na temat mechanizmu dziejów prowadzą na ścieżkę języka, który 
funduje eksterioryzację zbrodni: „Torturowano, spędzono, zaryglowano, 

19 Ideę historii jako dialogu rozwija w swoich pracach Robert Traba (na przykład tegoż, 
Historia: przestrzeń dialogu, Warszawa 2006).
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podpalono, -ono, -ono, -ono… Zbawienne te końcówki, niewinne sufiksy, 
co odsyłają do krainy abstrakcji…” (MZ, 56). 

Mała Zagłada z założenia jest przykładem genologicznie niejednorod-
nej tekstowej hybrydy, dla której wymiary w nieepickim modelu prozy usta-
lili w swoich pracach Przemysław Czapliński, Bogdan Owczarek czy Grze-
gorz Grochowski. Sytuuje się na styku literatury i życia nie tylko ze względu 
na biograficzny i autobiograficzny aspekt (splot), ale także ze względu na pa-
ratekstowe komentarze uwidocznione na okładkach (między innymi Ro-
berta Traby, z afiliacją Centrum Badań Historycznych PAN), zamieszczone 
wewnątrz książki fotografie osób i zniszczonych miejsc, spis domów w So-
chach wraz z ich mieszkańcami. Janko jakby realizuje założenia nowoczes-
nego historyzmu Haydena White’a, zrównującego historiografię z literaturą. 
Stosuje złożoną suplementację dziejów. W bibliografii pisarka powołuje się 
na rozmaite prace (na przykład historyka pasjonata Zamojszczyzny Wła-
dysława Sitkowskiego, psychologa Philipa Zimbardo i jego Efekt Lucyfe-
ra). O polonistyczności tej prozy, której autorką jest przecież magistrantka 
Marii Janion, świadczą również tytuły małych rozdziałów, nawiązujące 
do nagłówków i sensów wojenno-patriotycznych pieśni i piosenek, dzieł 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Anny Kamieńskiej, Wisławy Szymbor-
skiej i samej Teresy Ferenc (na przykład Ten czas, Bobo, aniołek…, Chłopcy 
malowani, Drugie szczęście Hioba, Wypalona dolina). Pisarka umieszcza 
we własnej narracji cudze opowieści, korzysta z ich dykcji. Jedną z informa-
torek jest starsza od Teresy Ferenc soszanka Bronisława Szawara (z domu 
Nizio), poetka ludowa. Przypominanie przez córkę w obecności matki o tej 
kobiecie stanowi przykład kontaktu z przeszłością, wpisany w strategię 
przywracania pamięci przez szczegóły i relacje, do których należą koliga-
cje rodzinne. Śladem minionego jest informacja związana ze wspomnia-
ną poetką ludową, przypominająca o pracy wykonywanej przez jej matkę, 
trudniącą się krawiectwem, świadczącą usługi także dla rodzicielki małej 
Tereni i niej samej. Wszystkie „cudze głosy” i świadectwa decydują o poli-
foniczności Małej Zagłady. 

Anna Janko przepisuje dziecięce doświadczenie matki – wprowadza 
asymetryczny dialog, w którym główna narratorka staje się osobą domi-
nującą, matka koryguje, dopowiada, indagowana odpowiada albo odma-
wia współpamięci, reaguje emocjonalnie, przerywa rozwijanie określonych 
wątków. Przepisane nie jest więc idealnie skopiowanym, jak w każdym 
geście powtórzenia zawiera się w nim margines innowacji, tym szerszy 
i znaczniejszy, im więcej owych przepisujących czy rozpisujących (na głosy, 
w rozmaitych wersjach). Empatycznie reagował na doświadczenia żony Zbi-
gniew Jankowski (mąż Teresy Ferenc) w wielu swoich utworach, między in-
nymi w Modlitwie do żony czy wierszu Wobec córek, w którym pisał: „Już 
twoje cierpienia przechodzą / w pierwsze załamania córek, / twój kołujący 
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dół / w nich się rozwleka, / pocisk, który trafił twoich ojców, / odnalazły 
między swoimi żebrami”20. Współprzepisywali – Anna Kamieńska czy Jan 
Twardowski, a ostatnio także Bogdan Jaremin. W tomie Pracownia czasu 
zadedykował Ferenc wiersz po tytułem Pamięć. Poeta opisuje w nim ana-
logiczne zdarzenia (dziecięcą traumę wojny), lokując je w dorzeczu Sanu 
(„To był sierpniowy ranek w Rajskiem / miał pięć lat i Danuś na imię / 
a dalekie odgłosy nie były letnią burzą”21). Poetycki opis trajektorii lotu kuli 
i odgłosów, jakie wydaje, kończy się przeniesieniem dawnej perspektywy 
w ciągłą aktualność pamięci: „Nie uchylę się przed tobą, kulo pamięci”22. 
Tytuł zbioru Jaremina – zapewne w sposób niezamierzony – koresponduje 
też z „pracą cierpienia” starszej bohaterki Małej Zagłady, o której i do któ-
rej młodsza mówi: „Przeżyłaś, a pod spodem twojego życia cały czas trwa 
praca cierpienia” (MZ, 59). 

W narracji córki pamięć matki (ich wspólna pamięć) otrzymuje „wy-
różnioną postać”23. Owo wyróżnienie – jak derridiańska różnica – po-
zwala na gubienie24 i odzyskiwanie przeszłości (traumy) w przepisywaniu 
biografii.

Mother’s rewritten biography. On Anna Janko’s Mała Zagłada 
(Little Holocaust) from a bio-hereditary perspective 

Summary

Mała Zagłada by Anna Janko makes a particular binarration consist-
ing of tales about the war childhood of the mother (Teresa Ferenc, poetess) 
and the childhood of the daughter brought up in the shadow of the trauma, 
and in consequence – about the trauma’s bio-inheritance by subsequent 
generations, a parentification. This epigenesis of trauma is expressed in 
Janko’s prose by the constant confrontation of the remembered with the 
imagined, the remembered with the written, the rewritten with the as-
signed. The negotiated biography of the mother and the daughter is the 
result of the dynamism of both women’s memory and oblivion.

20 Z. Jankowski, Wobec córek, [w:] tegoż, Biały delfin. Nowy wybór wierszy, Warsza-
wa 2009, s. 63.

21 B. Jaremin, Pamięć, [w:] tegoż, Pracownia czasu, Sopot 2015, s. 56.
22 Tamże.
23 Zob. Doświadczenie indywidualne: szczególny rodzaj poznania i wyróżniona po-

stać pamięci, red. K. Krzyżewski, Kraków 2003.
24 Nawiązuję tu również do prozy Evy Hoffman: tejże, Zagubione w przekładzie, przeł. 

M. Ronikier, Londyn 1995.
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Ekfraza jako apokryf 
O powieści Saturn. Czarne obrazy z życia 
mężczyzn z rodziny Goya Jacka Dehnela

Pojemną formułę „prze-pisywanie” można odnieść do wielu tekstów 
Dehnela – od pastiszopodobnych Balzakianów po apokryficzną Matkę Ma-
krynę (powieść, w której pre-tekstami fikcjonalnej, podwójnej autobiografii 
osławionej bohaterki są zarówno zachowane, autentyczne, publiczne, jak 
i wątpliwe, rzekomo niezachowane, prywatne „dokumenty” jej autorstwa) 
oraz utwory na rozmaite sposoby „prze-pisujące” dzieła (i niekiedy historię) 
sztuk wizualnych: fotografię i malarstwo. Na przykład w fotograficzno-nar-
racyjnym Fotoplastikonie czy, chociażby, Odkopaniu posągu Antinousa 
w Delfach z poetyckiego tomu Języki obce oraz – tu pre-tekstami są obrazy 
– w świetnym Żółtym domu, także zamieszczonym w Językach obcych, lub 
cyklu Na szyję świętej Katarzyny księżniczki egipskiej malowanej przez 
malarza van Eycka z Rubryk strat i zysków. Tę „malarską” grupę repre-
zentuje również apokryficzna powieść Saturn. Czarne obrazy z życia męż-
czyzn z rodziny Goya.

Saturn to utwór przedstawiający skomplikowane relacje ojców 
i synów. Jego głównymi bohaterami, a zarazem narratorami są (zgodnie 
z podtytułem) „mężczyźni z rodziny Goya”: wielki malarz przełomu  XVIII 
i XIX wieku, jego syn Javier oraz wnuk Mariano. Dehnel prze-pisuje tu, 
po pierwsze − tak, jak się to dzieje w każdej powieści biograficznej – ofi-
cjalne, intencjonalnie niepowieściowe biografie malarza, dowartościo-
wując przy tym postać marginalizowanego w nich Javiera Goi; po wtóre 
obrazy uznane za jego dzieła; po trzecie wreszcie, w ścisłym związku z po-
przednimi − historię sztuki. 

Korzystając z rozmaitych źródeł dotyczących życia i twórczości mala-
rza, Dehnel konstruuje zatem jego biografię na nowo, zamykając ją w zau-
tonomizowanych, ale wchodzących w dialogowe interakcje, wypowiedziach 
Francisca, Javiera i Mariano Goi. To właśnie oddanie im głosu stanowi 
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najwyraźniejszy przejaw apokryficzności1 Saturna. Jej świadectwem jest 
też ekspozycja aktualnych tematów, takich, jak: koszmarne relacje panują-
ce w patriarchalnej rodzinie, przedmiotowe traktowanie kobiet, gnębienie 
syna przez ojca, wstręt, jaki ojciec budzi w synu, czy domniemany homo-
seksualizm Goi. Tematy te „zdradzają” usytuowanie autora – czas i miejsce, 
z którego przygląda się swoim postaciom2.

Fragmentaryczną narrację mężczyzn z rodziny Goya uzupełniają 
w Saturnie swoiste ekfrazy czternastu obrazów z cyklu Pinturas Negras 
wraz z zamieszczonymi w powieści niewyraźnymi, monochromatycznymi 
reprodukcjami. Cykl ten to freski namalowane na ścianach madryckiej 
posiadłości artysty – tzw. Domu Głuchego (Quinta del Sordo). Przenie-
sienie ich na płótno zlecił nabywca rezydencji Goi, Émile d’Erlanger3. 
Od 1880 roku znajdują się one w zbiorach muzeum Prado4. Czarne obra-
zy zawdzięczają swą nazwę nie tylko ciemnej kolorystyce, ale także po-
dejmowanym w nich „koszmarnym” motywom, typowym dla estetyki 
malarza, ukształtowanej pod wpływem „zainteresowania chorobą, grozą 
i dziwacznością”5.

W niniejszym tekście skupię się na nietypowości stworzonych przez 
Dehnela ekfraz tych obrazów i rozważę, czy można je w jakimś sensie uznać 
za literackie apokryfy.

Definicja Romana Krzywego, według której ekfraza (z jęz. greckiego 
ékphrasis – ‘dokładny opis’) to „utwór lub fragment utworu, zawierają-
cy opis obrazu, rzeźby, budowli, przedmiotu artystycznego itp. […]”6 wy-
daje się niewystarczająca do scharakteryzowania fragmentów Saturna 

1 Zob. M. Michalski, Strategia apokryficzna, [w:] tegoż, Dyskurs, apokryf, parabola. 
Strategie filozofowania w prozie współczesnej, Gdańsk 2003, s. 207.

2 O aktualności podejmowanych tematów Jacek Dehnel wspomina w jednym z wy-
wiadów (M. Topolski, Wywiad z Jackiem Dehnelem, http://niedoczytania.pl/z-jackiem-
-dehnelem-rozmawia-maciej-topolski/ [dostęp 25.10.2015]): „Książka o Goyi («Saturn») 
mówi przede wszystkim o grozie i dysfunkcjonalności patriarchalnej rodziny, w której 
ojcowie nieustannie ranią synów, a synowie – ojców, bo nie mają kanałów komunikacyj-
nych; głuchota seniora rodu jest znakomitym symbolem tej niemożności. Goya, jego syn, 
wnuk i ich wspólna historia służą tylko za wehikuł, narzędzie, kostium [podkreśl. J.D.]”.

3 Prace te wykonał natomiast Salvador Martínez Cubells (J. Dehnel, Od autora, [w:] 
Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya, Warszawa 2011, s. 268. Cytaty 
z powieści będę dalej lokalizować jako S w tekście głównym.

4 K. Zawanowski, Francisco Goya y Lucientes, Warszawa 1970, s. 13.
5 Goya y Lucientes Francisco de, [hasło w:] Oksfordzka ilustrowana encyklopedia 

sztuki, red. J.J. Norwich, przeł. L. Engelking i in., Łódź 1994, s. 183. Zob. też: M. Rzepiń-
ska, Wielki demaskator, [w:] tejże, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 
1986, s. 366.

6 R. Krzywy, Ekfraza, [hasło w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. 
G. Gazda, Warszawa 2012, s. 248.
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poświęconych dziełom sztuki. Fragmenty te stanowią raczej nieograniczone 
do deskrypcji literackie transkrypcje malowideł: próby oddania słowami 
atmosfery i barw Pinturas, niemal konkurencyjne wobec swoich przedmio-
tów rozwinięcia, niekiedy przekształcające ich tematy7. I choć w pewnym 
sensie są w nich respektowane kryteria, które − według Adama Dziadka − 
powinien spełniać „tekst literacki”, aby „mógł zostać uznany za ekfrazę”8, 
zdecydowanie też poza nie wykraczają. 

Podstawowym „wyznacznikiem ekfrazy są” bowiem „elementy opisu 
dzieła sztuki umieszczone wewnątrz tekstu literackiego; są to najczęściej 
ślady pozwalające bez żadnych wątpliwości powiązać tekst z konkretnym 
dziełem”9. W Saturnie owe elementy miewają postać „specjalistycznych”, 
„technicznych” sformułowań, odwołujących się do materialnych cech cha-
rakterystycznych poszczególnych obrazów. Wydobywają kontrast (na przy-
kład: „C z a r n e, trupie cienie pod nawisami łuków brwiowych, a wokół 
nich j a s n e  kręgi policzków i czoła. Błysk srebrnej łyżki nad zagłębieniem 
talerza”, S, 12; podkreśl. J.D.), kierują uwagę na właściwości linii i kolor 
(„O s t r e  k r z y w i z n y uniesionych brwi, podbite s i n o z i e l o n y m  c i e -
n i e m, świadczą o współczuciu”, S, 28; podkreśl. J.D.) lub też nawiązują 
do dominującej palety barw – jak w przypadku Czarnego obrazu zatytuło-
wanego „Pies”: („[…] gdyby zobaczyć, ilekroć się mieści w bezmiarze u g r u , 
b r u d n e g o  b r ą z u  v a n  D y c k a ,  o c h r y  r o z b i e l o n e j  p a l ą c y m 
ś w i a t ł e m  […], nie sposób pojąć, jak bardzo cierpi”, S, 156; podkreśl. 
J.D.]). Służą one jednak przede wszystkim podkreśleniu innego ze sposo-
bów wprowadzania „elementów opisu dzieła sztuki” do „tekstu literackie-
go”, czyli fabularyzacji, narratywizacji10, „ożywieniu” postaci z obrazów. 

7 W takim opisie ekfraz w Saturnie można znaleźć punkty wspólne z ogólną definicją 
terminu zaproponowaną przez Pawła Goglera w Kłopotach z ekfrazą: „ekfraza jest to utwór 
lub fragment utworu (poetyckiego, prozatorskiego, dramatycznego), będący dokładnym, 
ozdobnym opisem lub zawierającą elementy opisu interpretacją (przetworzeniem, trans-
pozycją) [podkreśl. J.D.] dzieła sztuki malarskiej (rzeźbiarskiej, architektonicznej, foto-
graficznej), które to dzieło może istnieć bądź nie istnieć”. Tegoż, Kłopoty z ekfrazą, „Prze-
strzenie Teorii”, 2004, nr 3–4, s. 141.

8 A. Dziadek, Ekfraza i hypotypoza, [w:] tegoż, Obrazy i wiersze. Z zagadnień inter-
ferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004, s. 54.

9 Tamże, s. 55.
10 Według Michała Pawła Markowskiego (tegoż, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne 

z dołączeniem krótkiego komentarza, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 232) przywołu-
jącego ustalenia Sophie Bertho, narratywizacja „(której nie należy wiązać wyłącznie z line-
arnym rozwojem dyskursu) jest jednocześnie intertekstualizacją opisu, gdyż odsyła do in-
nych segmentów opisywanej sceny, oraz jego unieważnieniem, gdyż opowiada o tym, czego 
na obrazie nie ma”. Paweł Gogler (tegoż, Kłopoty z ekfrazą, s. 143) zaś dodaje: „[j]edną, 
nie jedyną z funkcji «narratywizacji» jest opowiadanie przed- i «po-akcji» przedstawionej 
na obrazie”. 
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„Ożywienie” polega tu, z jednej strony, na dopełnieniu obrazów inter-
pretacją wyobrażonych myśli czy emocji portretowanych zwierząt lub osób: 
„Jak na tamtym rysunku: powłócząc nogami, kaprawy, skołtuniony mnich 
[…] [p]róbuje odróżniać mądrość od głupoty i twardą istotę rzeczy od spraw 
tkanych z widmowej przędzy […]” (S, 131). Z drugiej strony – po prostu 
dynamizuje obrazowaną chwilę. Wyjątkowo dobrze widać to w przypadku 
opisu dzieła Dwie kobiety i mężczyzna, w powieści zatytułowanego Bez-
wstyd. Ujęty na obrazie moment został w tej ekfrazie rozpisany na serie 
mikrozdarzeń: „tym, który p r z e c h o d z i  […], o b r a c a  s i ę  i światło wy-
dobywa […] jego profil” (S, 43; podkreśl. J.D.) jest widoczny po lewej stronie 
mężczyzna, przypadkowy świadek aktu autoerotyzmu jednej z przedstawio-
nych kobiet. Bardzo ciekawe, że Dehnelowskim ekfrazom znacznie bliżej 
jest zatem do jednego z pierwotnych rozumień terminu, zaproponowanego 
przez Hermogenesa, który „uznawał za ekphrasis taką wypowiedź, która 
sprawia, że widzimy rzeczy szczegółowo, że s t a j ą  s i ę  o n e  ż y w e”11.

Dziadek podkreśla również, że „[a]by dany tekst literacki […] mógł zo-
stać uznany za ekfrazę, muszą się w nim pojawić wyraźne oznaki metajęzy-
kowe, które bezpośrednio odsyłają do konkretnego dzieła sztuki malarskiej 
[…]”12. Dehnel wykracza poza „wskazówki metajęzykowe”, umieszcza-
jąc obok ekfraz reprodukcje obrazów, do których ekfrazy te się odnoszą. 

11 A. Dziadek, Ekfraza i hypotypoza, s. 51 [podkreśl. J.D.]. Wskazywana przez Her-
mogenesa „żywość” deskrypcji pojawia się między innymi w przywoływanej przez Roza-
lię Słodczyk charakterystyce tego terminu autorstwa Shadiego Bartscha i Jasia Elsnera, 
według których ekfraza to „opis dzieła sztuki, żywa prezentacja jakiegoś przedstawienia” 
(cyt. za: R. Słodczyk, Ekfraza jako zjawisko intersemiotyczne. O ekfrazach eseistów (z od-
niesieniem do „Flamenco” Adama Zagajewskiego), [w:] Tekst – kontekst – intertekst, red. 
O. Kielak, A. Kowalska, J. Szadura, Lublin 2013, s. 80). Nie sposób w związku z tym nie 
wspomnieć o hypotypozie, czyli – jak pisze cytujący Kwintyliana Markowski – przedsta-
wieniu o charakterze silnie unaoczniającym, „tak żywym, że ma się wrażenie, iż widzi się 
to, co się tylko słyszy” (tegoż, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne…, s. 229). Inaczej mówiąc, 
„[h]ypotypoza maluje rzeczy w sposób tak żywy i tak energiczny, że poniekąd stawia je 
przed oczami i z opowiadania lub opisu tworzy obraz, malowidło czy nawet scenę żywą” 
(tamże). Wydaje się, że Dehnelowskim ekfrazom nie można odmówić „hypotypotyczno-
ści” w takim ogólnym rozumieniu. Szczegółowo o hypotypozie pisze Dziadek, stawiając 
ją w opozycji do opisu z ekfrazy: „[o]pis w hypotypozie – w przeciwieństwie do opisu 
w ekfrazie – nie odnosi się do konkretnego dzieła sztuki, ale raczej pośrednio przywołuje 
jakiś obraz i narzuca czytelnikowi konieczność ustalenia ścisłych kryteriów pozwalających 
wskazać w tekście wyznaczniki malarskości bez posługiwania się prostą analogią” (tegoż, 
Ekfraza i hypotypoza, s. 82). Innymi słowy – w koncepcji Dziadka opis hypotypotyczny 
„tworzy” obraz kojarzący się odbiorcy z utrzymanymi w określonej stylistyce przedstawie-
niami o charakterze wizualnym. Opis ekfrastyczny natomiast „odtwarza” gotowe dzieło 
sztuki wizualnej. Zasadnicza różnica dotyczy zatem obecności lub braku konkretnego, ar-
tystycznego przedmiotu prezentacji, a nie jej sposobu.

12 A. Dziadek, Ekfraza i hypotypoza, s. 54.
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Jednak – co niezwykle istotne – modyfikuje lub całkowicie zmienia ich 
tytuły13, żeby lepiej odpowiadały „ożywionym” obrazom, a niekiedy także 
bezpośrednio nazywały to, co widać na reprodukcji. Dzieje się tak, oprócz 
wspomnianej już zamiany Dwóch kobiet i mężczyzny na wyraźnie inter-
pretacyjny Bezwstyd, chociażby w przypadku tytułu Judyta i Holofernes 
– w Saturnie to po prostu Kobieta z nożem14. W tej ekfrazie „ożywieniom” 
towarzyszą też – z jednej strony – adnotacje o charakterze „technicznym”, 
na przykład zwracająca uwagę w przywołanym cytacie „geometryzacja” cia-
ła ludzkiego („cielisty trójkąt”) czy urywek: „[…] cały niemal wturlał się pod 
obraz; jego twarz jest niewidoczna […]” (S, 30); z drugiej zaś – uwagi o emo-
cjach przedstawionych postaci: „[o]stre krzywizny uniesionych brwi, podbi-
te sinozielonym cieniem, ś w i a d c z ą  o  w s p ó ł c z u c i u” (S, 28; podkreśl. 
J.D.). Zastanawia dalsza część przywołanego zdania, zawierająca refleksję 
ogólną: „i kto wie, może choroba współczuje choremu, którego trawi; ale 
nie przyszła tu z sentymentu; ma pracę do wykonania” (S, 28), niewiele ma 
ona wspólnego zarówno z Judytą i Holofernesem, jak i Kobietą z nożem.

W tej wypowiedzi ujawnia się niezwykle istotna funkcja pełniona 
przez ekfrazy w powieści Dehnela: stanowią one kontrapunkt dla proble-
mów w niej podejmowanych. Kobieta z nożem bowiem, zinterpretowana 
w ekfrazie jako alegoria choroby, jest odpowiedzią na wcześniejsze trzy 
kwestie Javiera oraz Francisca, dotyczące złego stanu zdrowia malarza 
– przede wszystkim utraty słuchu15. Brutalność choroby, na której prze-
milczenie decyduje się Francisco, mówiąc: „Są sprawy, o których nie spo-
sób mówić. Można o nich tylko malować. A po prawdzie, nawet i to nie” 

13 Trzeba zaznaczyć, że „pierwotne”, znane tytuły Pinturas Negras nie są (prawdo-
podobnie) tytułami nadanymi przez samego Francisca Goyę. Pierwszy raz pojawiają się 
bodaj w spisanym przez Antonia Brugadę katalogu dzieł malarza. Zaś pod nieco innymi 
(lub uzupełnionymi) nazwami w sporządzonej przez Charles’a Yriarte’a w 1867 roku mo-
nografii dotyczącej artysty oraz w katalogu Museo del Prado z 1900 roku ([komentarz do:] 
Una manola: Leocadia Zorilla, [w:] Goya en El Prado, https://www.museodelprado.es/
goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/una-manola-leocadia-zorrilla/ [dostęp: 25.10.2015]). 
Należy także mieć na uwadze przywoływaną przez Dehnela tezę Juana José Junquery, 
zgodnie z którą dokument przypisany Brugadzie jest fałszerstwem, sporządzonym „w la-
tach sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku, przypuszczalnie przez 
Mariano Goyę” (J. Dehnel, Od autora, [w:] Saturn…, s. 266).

14 Zmieniając „Judytę i Holofernesa” na Kobietę z nożem, autor Saturna pozbawia 
obraz interpretacji nałożonej przez autorów tytułu nawiązującego do Biblii i przygotowuje 
grunt pod swoją. Jednocześnie, co ciekawe, skoro ewentualnego „oryginalnego” tytułu na-
danego przez Goyę seniora nie sposób odtworzyć, nazwie (i ekfrazie) Dehnela nie można 
właściwie przypisać statusu apokryficznej „nieprawowiernej reinterpretacji” (zob. D. Szaj-
nert, Mutacje apokryfu, [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000, 
s. 145, podkreśl. J.D.).

15 Zob. między innymi: K. Zawanowski, Francisco Goya y Lucientes, s. 8.
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(S, 24), zostaje odkryta, obnażona w ekfrazie: „Jak łatwo się odbiera. […] 
Choroba nie musi zatem nikomu specjalnie współczuć, sumiennie wyko-
nuje swoją pracę […]” (S, 28).

O obrazach przedstawionych w Saturnie można zatem powiedzieć 
to samo, co Anna Łebkowska zawarła w charakterystyce funkcji, wpro-
wadzonego dzięki ekfrazie do tekstu literackiego, malarskiego portretu. 
Może on, z jednej strony, „być przedmiotem oglądu, obiektem opisu, […] 
soczewką działań interpretujących”, z drugiej zaś − odegrać ważną „rolę 
w o d s ł o n i ę c i u  t e g o ,  c o  u k r y t e  […]”16. Takie właśnie rozpozna-
nie pozwala stowarzyszyć ekfrazę z apokryfem. Wydaje się to zaskakujące 
w świetle znaczeń obu greckich wyrazów, które sytuują je na przeciwległych 
biegunach. Ékphrasis (pochodzące „od czasownika ekphraso, czyli ‘poka-
zywać coś szczegółowo’”17) to bowiem nie tylko ‘dokładny opis’, ale też ‘ob-
jaśnienie’, ‘wyrażenie’, ‘ekspresja’. Apókryphos zaś to „[p]rzede wszystkim 
ukryty, ale też: niejawny, utajony, tajemny, tajemniczy, ciemny […]”18. Roz-
maite przemieszczenia znaczeniowe sprawiły, że pierwotnym apokryfom 
biblijnym i późniejszym nawiązującym do Biblii i niebiblijnym apokryfom 
prototypowo literackim została przypisana rola odkrywania, ujawnienia 
tego, co było utajone czy przemilczane w tekstach stanowiących ich źródło19. 
W Saturnie taką rolę Dehnel przydzielił ekfrazom.

Warto zatem zastanowić się, czy ekfrazy można uznać za współczes-
ne literackie apokryfy. W przypadku Saturna Dehnela bez wątpienia tak 
– stanowią one „apokryf[y] – tekst[y] niekanoniczn[e] (inaczej)”. Oprócz 
tego, że są twórczymi (i niepodważającymi „tzw. realiów wzorca”20) 

16 A. Łebkowska, Ekfrazy w światach międzyludzkich, [w:] Dzieła, języki, tradycje, 
red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2006, s. 116, podkreśl. J.D.

17 A. Dziadek, Ekfraza i hypotypoza, s. 51.
18 D. Szajnert, Mutacje apokryfu, s. 138.
19 Tamże, s. 142–143. Zob. też D. Szajnert, Dywersyjny potencjał apokryfu, „Zagad-

nienia Rodzajów Literackich” 2011, nr 2, s. 359. Wspomina o tym również Maciej Michal-
ski: „Apokryf to z greckiego «ukryty». Tekst apokryficzny jest tym, co ukryte, ale co zara-
zem zostaje ujawnione” (tegoż, Strategia apokryficzna, s. 162).

20 D. Szajnert, Mutacje apokryfu, s. 146. Za ciekawą należy uznać paralelność kry-
teriów ekfrazy przedstawionych przez Dziadka: „Aby dany tekst literacki […] mógł zostać 
uznany za ekfrazę, muszą się w nim pojawić wyraźnie oznaki metajęzykowe, które bezpo-
średnio odsyłają do konkretnego dzieła sztuki malarskiej” oraz „wyznacznikiem ekfrazy 
są […] ślady pozwalające bez żadnych wątpliwości powiązać tekst z konkretnym dziełem” 
(przywołany wcześniej fragment; tegoż, Ekfraza i hypotypoza, s. 54–55) ze wskazanym 
przez Szajnert „[w]arunkiem identyfikacji apokryficzności”, którym „jest nie tylko rozpo-
znanie, ale też przywołanie źródłowego tekstu czy architekstu” (tejże, Mutacje apokryfu, 
s. 155, podkreśl. J.D.). W powieści Jacka Dehnela źródłowe teksty-obrazy (a raczej ich re-
produkcje) zostają po prostu – jak już wspomniałam – umieszczone obok swoich literackich 
rozwinięć. Trudno o wyraźniejsze odesłanie „do konkretnego dzieła sztuki malarskiej”. 
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transkrypcjami tekstów (kultury), przynależnych do wspominanej przez 
Danutę Szajnert w Mutacjach apokryfu „biblioteki arcydzieł”21 (a właści-
wie – jeżeli mowa o pre-tekstach, jakimi są obrazy – „galerii arcydzieł”22), 
kontrapunktują również same w sobie apokryficzne (co zostało już wspo-
mniane) wypowiedzi mężczyzn z rodziny Goya. Dzięki swojemu amplifika-
cyjnemu charakterowi wspomagają zrozumienie tych wypowiedzi.

„Odsłanianie tego, co ukryte”, nie ogranicza się jednak w ekfrazach 
z powieści Dehnela wyłącznie do kontrapunktowania wypowiedzi Javiera, 
Francisca i Mariano Goi.

Dzięki deskrypcjom Pinturas Negras odsłonięte zostają także ukryte 
pod warstwą farby elementy niektórych z opisywanych obrazów. Zabieg ten 
jest szczególnie wyraźny w ekfrazie zatytułowanej Czytający – narrator 
opowiada w niej o rogach postaci usytuowanej w centrum dzieła znanego 
jako Czytanie lub Polityka. Rogi te ktoś „[r]az-dwa zamalowuje […] bie-
lą, potem brunatnym cieniem, a tam, gdzie wyrastały prosto z obrzmiałej 
czaszki, dodaje głowę brodacza […]”23 (S, 232). Ta opowieść służy między 
innymi wzmocnieniu iluzji autentyczności Dehnelowskich biografii Fran-
cisca Goi, jego syna i wnuka. Można uznać, że narrator ekfraz migawkowo 
przywołuje pierwotne postaci wybranych Czarnych obrazów, ponieważ 
bardzo dobrze je zna. Kim jest jednak ów narrator? „Obiektywistyczna” 
modalność pierwszych dziewięciu ekfraz, do których należy kilka spośród 
już omówionych, sprawia, że żadnego z głównych bohaterów i zarazem 
narratorów nie sposób uznać za powieściowego autora owych deskrypcji 
i swoistych interpretacji zarazem. Do wielu spośród nich wpisany został 
podwójny niejako – ojcowski i synowski – punkt widzenia, co utrudnia jed-
noznaczne wskazanie atrybucji24. Narrator ujawnia się wreszcie w ekfrazie 

21 D. Szajnert, Mutacje apokryfu, s. 144.
22 Trudno w kontekście ekfrazy i apokryfu nie wspomnieć o innym tekście autora Lali: 

Sebastiano del Piombo – Wskrzeszeniu Łazarza (J. Dehnel, [w:] Języki obce, Wrocław 
2013, s. 19). Ten krótki utwór można by uznać za „ekfrastyczny” „apokryf – tekst literacki 
o tematyce biblijnej” (D. Szajnert, Mutacje apokryfu, s. 142): głos zostaje tu bowiem od-
dany Łazarzowi, który opisując swe życie po zmartwychwstaniu, odnosi się jednocześnie 
do elementów widocznych na obrazie, na przykład „rdzawego cienia w załomach murów” 
czy „gości […] zasłaniając[ych] nos rękawem”.

23 Obraz (reprodukcję) i jego fotografię w podczerwieni (taką, na której widać śla-
dy zamalowania) można obejrzeć na stronie internetowej Prado: https://www.museo-
delprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/la-lectura-o-los-politicos/?tx_gbgonli-
ne_pi1[gocollectionids]=6&tx_gbgonline_pi1[gosort]=d [dostęp: 25.09.2015].

24 Najbardziej niejednoznaczny fragment znajduje się we wspomnianej wcześniej Ko-
biecie z nożem. W urywku opisującym „Holofernesa” rzuca się w oczy uwaga dotycząca 
jego nienamalowanej w całości postaci: „cały niemal wyturlał się poza obraz; jego twarz 
jest niewidoczna – i dobrze, bo gdybym miał go namalować, drżałaby mi ze wzruszenia 
ręka” (S, 30). Wypowiedź przywodzi na myśl i Francisca (jest w końcu malarzem, może 
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dziesiątego obrazu – przedstawiającego procesję Świętego Oficjum. Tym, 
który o nim opowiada, jest Javier, syn słynnego malarza. Nie to jednak 
stanowi największe zaskoczenie. Rozpoznanie w Javierze narratora jest bo-
wiem jednoczesnym rozpoznaniem w nim twórcy Pinturas Negras. Z po-
przedzających rozdział Święte Oficjum wypowiedzi potomków Francisca 
wynika, że Javier przebywa w odziedziczonym przez Mariano Quinta del 
Sordo i maluje na ścianach tego wiejskiego domu idylliczne sceny. Komen-
tując − w rozdziale poprzedzającym ekfrazę „Świętego Oficjum” − tworzone 
przez siebie sielankowe pejzaże, syn wielkiego ojca ma jednak świadomość, 
„że całość jest jeszcze niejasna. Że wciąż nie o to chodzi” (S, 192). 

Sens swojego dzieła odnajduje przy tworzeniu tego właśnie obrazu 
(„Świętego Oficjum”) dopiero wtedy, gdy mimo woli zaczyna oszpecać bu-
koliczne krajobrazy: „Zaczyna się od kropki, od zielonkawej, czarniawej 
kropli farby na końcu pędzla – dotknęła ściany i, rozprowadzana dookoła, 
rośnie i rośnie. Miała być tylko kolejnym liściem targanym przez pierw-
szy październikowy wiatr […]” (S, 193). „Kropka” zaczyna rozlewać się 
po dużym fragmencie ściany, stając się zaczątkiem dzieła typowego raczej 
dla estetyki Goi seniora – estetyki groteskowej, hiperbolicznej, wstrętnej: 
„rozszerza się i zmienia w czarny oczodół, rozlewa się na pół spasionej 
twarzy, błądzi, wypuszcza z siebie ciemne dżdżownice […] i już to, co było 
tylko jedną zbuntowaną kroplą, rozrasta się w drugą postać […]” (S, 193). 
Bezpośrednio narrator ujawnia się w następujących słowach: „[…] widzę, 
jak moja ręka miesza na palecie zielonkawą żółć, która zaraz zmienia się 
w złoty łańcuch na czarnym stroju”25 (S, 194). Przywołane fragmenty po-
zwalają na identyfikację Javiera jako narratora i autora Pinturas Negras 
przede wszystkim dzięki sytuacji opisanej we wcześniejszych wypowie-
dziach syna oraz wnuka Francisca Goi i zarazem dzięki funkcji kontra-
punktowania, powierzonej przez Dehnela powieściowym ekfrazom. Po-
zwalają na to również typowe dla opisów dzieł sztuki odwołania do ich 
wymiaru technicznego. W tym wypadku przyjmują one postać silnego 
unaocznienia (hypotypoza?) samego aktu kreacji (wspomniane: „zaczyna 

więc opowiadać o swych dziełach), i Javiera (tuż przed zawierającą przywołany fragment 
ekfrazą pojawia się kwestia Javiera, w której cytuje on słowa ojca: „Javier to malarz. Uro-
dzony malarz. Ma to po mnie”, S, 26), jednocześnie nie wskazując na nikogo konkretnego 
– tryb przypuszczający wydaje się unieważniać wszystkie domysły. 

25 W obu przywołanych fragmentach przyciąga uwagę sposób opisywania aktu kreacji. 
Artysta jest podporządkowany dziełu, uzależniony od niego. Świadczy o tym nazwanie 
pierwszej postawionej kropki „zbuntowaną” czy uwaga wskazująca na brak świadomej kon-
troli nad procesem twórczym: „widzę jak moja ręka miesza na palecie zielonkawą żółć […]”. 
Całkowite poddanie twórczości (?) zostaje wyrażone bezpośrednio także w ekfrazie zaty-
tułowanej Porwanie. Narrator mówi w niej: „Asmodeuszu, wcielony w kobietę? Minerwo? 
Sztuko? O, porywaj mnie, porywaj, tak pięknie porywasz” (S, 202).



Ekfraza jako apokryf 131

się od kropki” czy też „moja ręka miesza na palcie zielonkawą żółć”). 
Na wyjątkowość takiej sytuacji zwraca uwagę Anna Łebkowska:

Przedstawienie obrazu ukazanego przez podmiot, który zarazem jest tym, kto maluje 
i jednocześnie o tym opowiada, zawiera w sobie potencjał co najmniej trzech – najczęściej 
komplementarnych względem siebie – funkcji. Po pierwsze – fabularyzacyjnej, po drugie 
– w odniesieniu do podmiotu – autointerpretacyjnej i po trzecie funkcji, która polega na, 
z reguły wyrazistym, uobecnieniu bądź paraleli, bądź literackiej mediacji26.

Trzecia funkcja, „wyraziste uobecnienie”, została już wcześniej odnoto-
wana. Pierwszą z nich – fabularyzacyjną – można odnieść do „ożywienia” 
obrazu, które w przypadku „Świętego Oficjum” przejawia się w zmianie 
statusu portretowanych postaci i samego dzieła sztuki. O ile – we wcześ-
niejszych opisach czy raczej swoistych interpretacjach obrazów – mieliśmy 
do czynienia z ekfrazowym komentarzem do zdarzeń i postaci powieścio-
wych, bo to one wpływały na deskrypcje/transkrypcje dzieł sztuki, o tyle 
tutaj „aktywność” przypisana została opisywanemu dziełu. Obraz wpływa 
na akcję nie tylko dzięki imperatywowi dokończenia go i stworzenia kolej-
nych Pinturas Negras, ale także za sprawą „ożywienia” „patrzących” na Ja-
viera przedstawionych postaci oraz interakcji tych „z życia” i tych z płótna. 
„Interakcja” przejawia się zwłaszcza w tej oto wypowiedzi: „Święte Oficjum, 
które przyszło nie wiadomo skąd, z farby, z głębi ściany […] i teraz mnie 
osądza […]. Łamago, niedojdo, niechluju, klucho – mówią – nierobie, sku-
lidupo, pasożycie […]” (S, 196). Dostrzec można tutaj także funkcję autoin-
terpretacyjną. Javier, wkładając w usta postaci namalowanych w estetyce 
typowej dla Goi seniora obraźliwe przezwiska, którymi to on właśnie go 
obdarzał, wydaje się uświadamiać sobie, że od wpływu, jaki wywarł na nie-
go dominujący ojciec, nie ma ucieczki27. 

26 A. Łebkowska, Ekfrazy w światach międzyludzkich, s. 116.
27 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na rolę estetyki wstrętu w powieści Deh-

nela. Manifestacje abiektalności, ohyda fizyczna i moralna, „czarne obrazy z życia” poja-
wiają się w wypowiedziach bohaterów-narratorów, zwłaszcza Francisca. Słynnego mala-
rza prześladują w równej mierze oglądane przez niego „okropności wojny” („W gorączce 
raz jeszcze widziałem to wszystko, co przewinęło się przed moimi oczami: […] rozpłatane 
ciała, głodne demony, skazańców gnijących żywcem”, S, 126) i efekty poronień jego mał-
żonki („krwawe strzępki, brud na prześcieradłach, potworności […] – kiedy zamykam 
oczy […] widzę nie tylko trupy rozstrzelanych pod murem, nie tylko zakonnice gwałcone 
przez francuskich żołdaków, ale i te paskudztwa, które z niej wychodziły […] ohyda, ohy-
da”, S, 19); owa „ohyda, ohyda” przywodzi na myśl powinowactwo z Kurtzowskim „The 
horror! The horror!”). Wypowiedzi Goi seniora można zatem z powodzeniem odnieść 
do specyfiki abiektu z Ujęcia wstrętu Julii Kristevej: „to, co wstrętne, i wstręt chronią 
mnie przed upadkiem. S ą  z a c z ą t k a m i  m o j e j  k u l t u r y ” (tejże, Ujęcie wstrętu, [w:] 
tejże, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007, s. 8, pod-
kreśl. J.D.). Konstatowane przez artystę okropieństwa wymuszają na nim tworzenie dzieł 
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Najwyraźniejszym przejawem autointerpretacji jest jednak bez wąt-
pienia stworzenie przez Javiera tytułowego Saturna pożerającego własne 
dzieci. To właśnie w ekfrazie tego obrazu po raz kolejny pojawia się po-
wtórzenie obelg, którymi Francisco obrzucał Javiera. Tutaj także moż-
na odnaleźć rejestr wszystkich zachowań ojca budzących w synu wstręt. 
Deskrypcja zostaje podsumowana słowami wskazującymi na całkowite 
wchłonięcie i przetrawienie przez Francisca osobowości i woli życia Ja-
viera, a także na kompletne uzależnienie historii syna od historii ojca: 
„Wypluwasz starego człowieczka z podwójnym podbródkiem […], przeżu-
ty, lecz scalony na powrót […] odchodzi, otumaniony. Jakby nic nie było 
mu pisane”28 (S, 242). 

abiektalnych, hiperbolicznych i groteskowych (jak mówi o ojcu Javier: „[l]atał po mieście 
w poszukiwaniu wszelkich paskudztw […]; pojechał aż do Saragossy, żeby potem ryć 
w miedzi rozprute domy i rozprute kobiety […]; poleciał z latarnią […] ma miejsce roz-
strzelań i rysował trupy, że tak powiem, na żywo, od razu, jeszcze ciepłe”, S, 79). W ekfra-
zach Pinturas Negras, co istotne, również pojawia się wiele fragmentów utrzymanych 
w estetyce wstrętnego (na przykład we wspominanym Bezwstydzie, według narratora, 
starszej z kobiet przedstawionych na obrazie „nie zostały nawet czarne pieńki, zżarte 
chorobą […], [jest to] ta z opuchniętą twarzą i skołtunionymi włosami”, S, 43. O malo-
waniu postaci ze „Świętego Oficjum” osoba wypowiadająca się mówi: „wokół pyska jak 
nadpsuta dynia, wokół butwiejących oranżów i lepkiej czerni […] kontur drugiej postaci”, 
S, 193 – w tym fragmencie warto zwrócić uwagę na synestetyczność opisu barw, w Piel-
grzymach wspomina zaś, że „[m]iasto jest chore, dotknięte pleśnią i tyfusem […], a obce 
wojska zmieniają się w nim kolejno jak strumienie karaczanów w różnobarwnych pance-
rzach”, S, 118). Okazuje się zatem, że wyjątkowa wrażliwość i podatność na zatruwające 
życie, ohydne fizycznie i moralnie obrazy zostają w powieści Jacka Dehnela przekazane 
Javierowi przez Francisca. Co więcej, i dla Goi ojca, i dla Goi syna stanowią one najsil-
niejszy bodziec skłaniający do tworzenia.

28 Warto zaznaczyć, że na początku Saturna, na długo przed ujawnieniem Goi ju-
niora jako autora Pinturas oraz narratora ekfraz, jest mowa o pierwszym obrazie na-
malowanym przez Javiera, Kolosie (w rzeczywistości, do 2009 roku, przypisywanym 
Franciscowi Goi; J. Dehnel, Od autora, s. 267). Co ciekawe, i tematyka, i estetyka dzieła 
(fantastyczny olbrzym triumfujący nad chaosem wojny) oraz dotyczące go komentarze 
mężczyzn z rodziny Goya wskazują w powieści na podobieństwo między nimi, mimo 
wzajemnej wrogości i skrajnie różnych – pozornie (pozornie, bo zachowanie obu męż-
czyzn wynika z tego samego: niemożności ucieczki przed przenikającymi ich życie czar-
nymi obrazami) – temperamentów (Goya senior jest sangwinikiem, Goya junior zaś 
melancholikiem). Javier dostrzega bowiem doniosłość i wartość swego obrazu („po raz 
pierwszy w życiu czułem, że maluję naprawdę”, S, 82), na Franciscu również – choć nie 
mówi o tym Javierowi – Kolos robi ogromne wrażenie: „A ta potężna smuga, cień między 
chmurami, idąca od ramienia do krawędzi? Żadnego wylizywania, żadnego memłania, 
prawdziwe męskie malarstwo! Te zwierzęta trochę w grzędach za równo. Ale w całości, 
fiu-fiu. Jeszcze będziemy razem malować plafony w Escorialu” (S, 88). Niejednoznacz-
ność (podobieństwo pomimo odmienności) relacji ojca i syna podkreśla również między 
innymi napięcie między mottami powieści. Drugie z nich („Powiedz mi, kto wymyślił 
ojca, i pokaż mi gałąź, na której go powiesili”, S, 7) odnosi się do wyraźniejszej warstwy 
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W przypadku powieści Dehnela do trzech funkcji utożsamienia pod-
miotu wypowiedzi i autora omawianego przezeń dzieła sztuki należy 
dodać także funkcję demistyfikującą błędne przekonanie o autorstwie 
Czarnych obrazów, przypisywanych Goi seniorowi. Apokryficzność 
ekfraz Jacka Dehnela tkwi zatem również w ujawnieniu prawdziwej jako-
by genezy Czarnych obrazów, a tym samym we wskazaniu na zafałszo-
wanie historii sztuki. Deskrypcje czy raczej apokryficzne transkrypcje 
obrazów w Saturnie można więc uznać za pewien wariant współczesnego 
literackiego „apokryfu – [de]mistyfikacji”29. Sam pomysł przypisania Ja-
vierowi Goi Pinturas Negras zaczerpnął Dehnel z kontrowersyjnej teo-
rii Juana José Junquery, „który, pisząc na zamówienie Museo del Prado 
książkę o Czarnych obrazach Francisca Goi, jako pierwszy zauważył, 
że słynny cykl fresków najprawdopodobniej został namalowany przez 
kogoś innego”30.

Uznając Goyę juniora za twórcę niektórych dzieł Goi seniora, Dehnel 
proponuje alternatywną historię sztuki31, skłaniając tym samym do ogól-
nej refleksji nad przyzwyczajeniem do jej oficjalnej wersji oraz wartością 
oryginalności, którą można w tym wypadku uznać za pewien wariant 
egzystencjalnego sensu prze-pisywania.

powieści: nieporozumień w patriarchalnej rodzinie. Pierwsze zaś, a zwłaszcza inicjujące 
je zdanie („Kiedy teraźniejszość nie cieszy i kiedy nadciągające miesiące niczego nie nio-
są oprócz powtórzenia, oszukuje się monotonię szturmami na przeszłość”, S, 7) można 
powiązać z wątkiem powielania zachowań rodziców (ojców), mimo niechęci wobec nich 
(i zachowań, i rodziców).

29 Odnoszę się tutaj do jednej z mutacji apokryfu – „apokryfu – mistyfikacji”, czy-
li takiego utworu, w którym w „twórczy” sposób wyzyskuje się właściwości „najdaw-
niejszych apokryfów”, tj. „niejasne pochodzenie, u k r y c i e rzeczywistego autorstwa 
i fingowanie statusu tekstu” (D. Szajnert, Mutacje apokryfu, s. 148, podkreśl. autorki). 
W Saturnie „rzeczywiste” autorstwo zostaje odkryte (stąd, oczywiście, przedrostek „de-
”). Interesująca wydaje się zatem także dwoistość statusu Czarnych obrazów w tekście 
Jacka Dehnela. Z jednej strony stanowią one inspirację dla ekfraz i Saturna, w samej 
powieści natomiast dokonuje się ich „demistyfikacja”, przedstawiona jako efekt wpływu 
Francisca Goi na syna.

30 J. Dehnel, Od autora, s. 266.
31 Nie chodzi tu, rzecz jasna, o historię alternatywną w genologicznym sensie (zob. 

N. Lemann, Historia alternatywna, [hasło w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, 
s. 380–388). Uznanie Saturna za ten gatunek byłoby chyba nadinterpretacją: konieczny 
element historii alternatywnej – „POD, point of divergence, czyli wydarzenie inicjują-
ce rozejście się dróg historii oficjalnej i faktycznej z historią wirtualną” (N. Lemann, 
Historia alternatywna, s. 381), przypadałoby bowiem na koniec powieści (ujawnienie 
Javiera jako autora ekfraz). Autor nie przedstawia tu zatem „fabularnie konsekwencj[i] 
wynikł[ych] z odmiennego przebiegu zdarzeń” (tamże). Refleksja nad tym, „co by było 
gdyby” (autorem Pinturas Negras rzeczywiście był Javier Goya), pozostaje więc zada-
niem dla czytelnika.
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Ekphrasis as an apocryphon. On Jacek Dehnel’s Saturn. 
Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya (Saturn. 

Black Paintings from the Lives of the Men in the Goya Family)

Summary

This article discusses ekphrasis in relation to the category of literary 
apocryphon (and Danuta Szajnert’s conclusions about it). Bringing these 
terms together seems to be surprising due to the nearly opposite meanings 
of these two words of Greek origin (ékphrasis may be translated not only 
as a ‘precise description’ but also as an ‘explanation’, ‘clarification’, ‘expres-
sion’, while apókryphos means ‘hidden’, ‘latent’, ‘dark’, ‘cryptic’). Nonethe-
less, because of various changes of the meaning of the second term, actual 
literary apocrypha enable the explanation, clarification or expression of 
some aspects hidden in the pre-text. The precise subject of this study is 
Jacek Dehnel’s apocryphal novel Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn 
z rodziny Goya (Saturn. Black Paintings from the Lives of the Men in the 
Goya Family), in which literary descriptions of Francisco de Goya’s famous 
Black Paintings function not only as a counterpoint or a decorative sup-
plement to the plot, but also as a device of revealing the “real” genesis of 
Pinturas Negras (in Dehnel’s novel it is Francisco’s son, Javier, who creates 
the paintings). 
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Komiksiara z suchymi oczami 
Fun Home Alison Bechdel jako krypto-bio-grafia

Fun Home to komiksowa Künstlerroman Alison Bechdel1.
Tytułowy Fun Home to zakład pogrzebowy (oraz ironiczny skrót od Fu-

neral Home). W głównym wątku narracji autorka wielokrotnie powraca 
do śmierci ojca, Bruce’a Bechdela, nauczyciela angielskiego w college’u, 
lokalnego przedsiębiorcy pogrzebowego i kryptogeja, śmierci pod kołami 
ciężarówki, śmierci, która mogła być samobójstwem; wątek ten jest prze-
-pisywany poprzez gąszcz aluzji do kanonu literackiego, mitów i kultury 
popularnej. Wypadek ten zbiega się w czasie z coming outem Alison jako 
samoświadomej lesbijki.

Alison Bechdel czyni wiele, by Fun Home sprawiał wrażenie do-
kumentarne – już to zamieszczając w książce przerysowane fotografie 
z rodzinnego archiwum, drobiazgowym szrafowaniem zbliżone do dzie-
więtnastowiecznych rycin, już to skrupulatnie odwzorowując detale ar-
chitektoniczne rodzinnego domu i wystroju poszczególnych pokojów 
w kolejnych kadrach; oddaje deski szczytowe, biedermeierowskie meb-
le i secesyjne szkło artystyczne z nieprzepartą mimetyczna mocą. Ma 
to swoje uzasadnienie fabularne: pasją Bruce’a Bechdela jest renowacja 
zabytków, pasją, jak pisze Bechdel, „w każdym znaczeniu tego słowa. 
Libidalnym. Maniakalnym. Męczeńskim” (15)2. Bruce, jako „Dedal wy-
stroju” (14), a może raczej Midas, zmienia dom w „symulakrum domu, 
muzeum” (25). Ornament „wolut, frędzli i ozdóbek” (24) przedostaje się 

1 Tę trafną atrybucję formułuje między innymi D.M. Ball, Allusive Confessions. The 
Literary Lives of Alison Bechdel’s Fun Home, [w:] Drawing from Life. Memory and Sub-
jectivity in Comic Art, ed. J. Tolmie, Jackson 2013, s. 3. 

2 Cytaty z Fun Home lokalizuję w tekście głównym w nawiasach, za wydaniem: 
A. Bechdel, Fun Home. Tragikomiks rodzinny, przeł. W. Szot, S. Buła, Warszawa 2010. 
Komiks cytuję, zamieniając charakterystyczne dla komiksu wersaliki na standardową for-
mę zapisu tekstu.
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z realnego świata do kadrów Fun Hume, pełniąc przy tym analogiczną 
funkcję. Ostentacyjny estetyzm maskujący sekret Bruce’a uwodzącego 
nastoletnich chłopców – ale przecież będący jego równie ostentacyjnie 
stereotypową ekspresją – zmienia się w złożoną ikoniczno-werbalną 
maskę narracyjnych strategii ujawniania i ukrywania, obranych przez 
Bechdel. Wielu badaczom jednak wydaje się wystarczać genologiczna 
atrybucja Fun Home jako autografii, w której obecność autorskiego pod-
miotu zostaje niejako dokumentacyjnie poświadczona przez komiksową 
grafikę traktowaną jako autograf3. Ujmowanie powieści Bechdel w kate-
goriach archiwum4 nie okazuje się płodne poznawczo: efektem bywają 
co najwyżej eseistyczne banały o kontrapunktowaniu autografii i au-
tobiografii w „nieprzerwanej spirali odbić”5. Bechdel, jak teoretyczka 
literatury, wielokroć uprzytamnia czytelnikowi dystansującą pozycję 
pamiętnikarza: zawodność pamięci, przepaść oddzielającą mówiące-
go w tekście od autora oraz różnorodne sposoby, na jakie kształtowane 
są wspomnienia i konstruowane opowieści, co komplikuje kategorycz-
ność twierdzeń o autobiografizmie. 

Bechdel-autorka konstruuje w Fun Home zarówno siebie-jako-narra-
torkę, jak i siebie-jako-postać, Alison, będącą przedmiotem owej narracji, 
dodatkowo ikonicznie auto-portretując się w obu rolach. Poziomy ekstra-
diegetyczny (dalej konsekwetnie: Bechdel) i intradiegetyczny (Alison) zosta-
ją uzupełnione poziomem obrazu, który w charakterystyczny dla autogra-
fii sposób tworzy efekt nieosiągalny w prozatorskiej autobiografii6. Bywa, 
że dla porządku empiryczna Bechdel bywa nazywana akronimem T-RAB: 
The Real Alison Bechdel7. 

Ten złożony obraz memuarystki Bechdel buduje poprzez równie zło-
żone zabiegi. Po pierwsze: prze-pisuje prywatną historię rodziny sprzed 
własnych urodzin, włączając w narrację sceny ze służby wojskowej ojca 
w Republice Federalnej Niemiec czy z miesiąca miodowego rodziców, któ-
ry spędzili w Paryżu, by Bruce mógł odwiedzić dawnego kochanka, rysując 
je „z wyobraźni” (choć zapewne na podstawie rodzinnych archiwów). Wraz 

3 Zob. R. Warhol, The Space Between: A Narrative Approach to Alison Bechdel’s „Fun 
Home”, „College Literature” 2011, vol. 38, no. 3, s. 1–20.

4 A. Cvetkovich, Drawing the Archive in Alison Bechdel’s “Fun Home”, „Women’s Stu-
dies Quarterly” 2008, vol. 36, no. 1–2, s. 111–128.

5 J. Watson, Autographic Disclosures and Genealogies of Desire in Alison Bechdel’s 
“Fun Home”, „Biography” 2008, vol. 31, no. 1, s. 27–58.

6 Robyn Warhol (tejże, The Space Between…, s. 1–20) dowodzi, że jest to głębia 
psychologiczna. 

7 Tak jest na przykład w clipie Alison Bechdel’s Fun Home on Broadway z kana-
łu StuckinVermont – zob. https://www.youtube.com/watch?v=A9vD7Nc0L3k [dostęp 
11.05.2015].
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z traumą niemożliwego coming outu Bruce’a, powtórzoną poprzez coming 
out własny, Bechdel wpisuje swoją narrację w nurt postpamięci8, co jest 
chętnie podejmowane przez komentatorów, stawiających Fun Home w jed-
nym rzędzie z Maus Arta Spiegelmana (1993) oraz Persepolis Marjane Sa-
trapi (2003)9. Traumę prywatną Bechdel wpisuje w kontekst publicznej 
traumy przywoływanych historycznych wydarzeń, jakimi były zamieszki 
Stonewall (1969) czy afera Watergate (1972–1974)10.

Po drugie: Bechdel ujawnia własny epistemologiczny kryzys jako 
młodej pamiętnikarki: „Skąd miałam mieć pewność, że wydarzenia, któ-
re opisywałam, działy się naprawdę?” (149); kategoryczność twierdzeń 
uchyla dopisek „chyba”, ustępujący miejsca symbolowi cyrkumfleks, który 
użycza magii wątpienia wszelkim imionom i zaimkom, a z czasem zama-
zuje całe strony. 

Po trzecie i najważniejsze: Bechdel ustanawia narracyjny dystans czy 
kontrapunkt między werbalną a ikoniczną zawartością plansz. Reprezen-
tatywna jest tu „archiwalna” rozkładówka komiksu (108–109); za centralne 
miejsce powieści uznają ją niemal wszyscy interpretatorzy. Rozkładówka 
przedstawia Roya, chłopaka do pomocy w domu Bechdelów, opiekuna Ali-
son i kochanka jej ojca. Widzimy go na archiwalnej fotografii z 1969 roku, 
znalezionej w kopercie, „którą ojciec podpisał «rodzina»”. Odkrywszy ją, 
Bechdel przeżyła olśnienie, które doprowadziło do wygenerowania całej 
powieści graficznej. W rozmowie z Hillary Chute autorka wspomina:

To było olśnienie, wgląd w równoległą egzystencję. To było absolutnie nie do przece-
nienia, byłam dopiero co po coming oucie. I poczułam więź ze zmarłym ojcem jak z kum-
plem. Choć nie rozpoczęłam pracy nad komiksem, to przez lata owa fotografia istniała 
w mojej pamięci. To dosłownie rdzeń książki11.

Rdzeń książki i tym samym centrum labiryntu. Podobizna Roya to je-
dyna taka plansza w komiksie Bechdel. W żadnym innym miejscu kadr nie 
zajmuje całej planszy – w tym wypadku nawet dwóch plansz. Żadna inna 
plansza nie wymaga druku „na spad”; na pozostałych stronach kadry ko-
miksu otoczone są wyraźnymi ramkami. Nadto, plansza z Royem została 
ukryta w środku tekstu.

8 Pojęcie Marianne Hirsch, zob. tejże, Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, 
M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105, s. 28–36. 

9 Zob. między innymi A. Cvetkovich, Drawing the Archive…, s. 111–128; J. Lemberg, 
Closing the Gap in Alison Bechdel’s “Fun Home”, „Women’s Studies Quarterly” 2008, 
vol. 36, no. 1–2, s. 129–140. 

10 J. Gardner, Projections: Comics and the History of Twenty-First-Century Story-
telling, Stanford (CA) 2012, s. 142.

11 Zob. H. Chute, An Interview with Alison Bechdel, „Modern Fiction Studies” 2006, 
vol. 52, no. 4, s. 1005–1006.
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Zdjęcie – komentuje Alison – „zostało zrobione w wakacje, kiedy Roy 
towarzyszył ojcu, moim braciom i mnie w podróży na wybrzeże Jersey. 
Miałam osiem lat. Mama odwiedzała w tym czasie swoją dawną współlo-
katorkę w Nowym Jorku. […] Pamiętam ten pokój hotelowy. Spałam z brać-
mi w sąsiednim” (108). Narracja Alison zmienia fotografię Roya w figurę 
ujawnienia i ukrycia, charakteryzującą wspomnienia. Afektywny i kon-
fesyjny autorytet fotografii, mimetyczna moc książki Bechdel i centralna 
rola w porządku tekstualnym sprawiają, że łatwo zapomnieć, iż ten obraz 
nie oddaje przeżytego doświadczenia. Że Roy w samych szortach „skąpany 
w porannym słońcu” (108) – to nie jest Roy. 

To nie jest Roy z powodów pryncypialnych: wszak Bechdel nie 
umieszcza w książce fotografii Roya, lecz przedstawiający ją rysunek, 
który jako taki nie denotuje, lecz konotuje jedynie, stąd nie zaświadcza 
o rzeczywistości. Warto jednak przypomnieć, że nie istnieją wszak tech-
niczne przeszkody, dla których nie można by było zreprodukować w książ-
ce prawdziwej fotografii12.

To nie jest Roy także z tak trywialnych powodów prawnych, jak ochro-
na danych osobowych bohaterów memuarystycznej opowieści. Zarówno 
„Roy”, jak i jego wygląd są odpowiednio pseudonimem i awatarem. Jak 
twierdzi David M. Ball, ani imię Roya, ani jego cielesna reprezentacja 
z Fun Home nie odpowiadają danym z prywatnego archiwum prawdziwe-
go Bruce’a Bechdela13. 

Nadto, kompozycja narysowanej fotografii Roya, a także jej opis („Sła-
ba ostrość nadaje zdjęciu eterycznej, malarskiej jakości. Roy jest skąpany 
w porannym słońcu. Jego włosy wyglądają jak aureola”, 108) podsuwają trop 
aktu jako tematu sztuki. Bechdel rozrzuca poszlaki w tekście wielokrotnie. 
Portretuje Bruce’a czytającego (oglądającego?) książkę Kenetha Clarka Akt. 
Studium idealnej formy z torsem Dawida dłuta Michała Anioła na okładce 
(23, 107). Na planszy bezpośrednio poprzedzającej rozkładówkę z Royem za-
równo Bruce, jak i Alison podziwiają męski półakt z reklamy w „Esquire”. 

Plansza z Royem odsłania więcej niż reklama, w której spodnie garnituru 
skromnie osłaniają w pasie przedmiot pożądania. Jednak i w wypadku Roya 
cień, spowijający model na przerysowanej fotografii, oraz – jak dowodzi Ball 
– szycie stron książki nieprzypadkowo zaplanowane w newralgicznym miej-
scu, w pasie Roya, nie spełniają ewentualnych voyerystycznych marzeń czy-
telników. Rozkładówka z Royem ujawnia zatem romans Bruce’a, jednocześnie 
ukrywając imię i wygląd jego kochanka; pochodzi z rodzinnych archiwów, ale 

12 Przytomnie zauważa to Helene Tison: tejże, Loss, Revision, Translation: Re-Mem-
bering the Father’s Fragmented Self in Alison Bechdel’s Graphic Memoir Fun Home: A Fa-
mily Tragicomic, „Studies in the Novel” 2015, vol. 47, no. 3, s. 346–364.

13 D.M. Ball, Allusive Confessions…, s. 7.
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zostaje prze-pisana przez historię artystycznych praktyk i archetypicznych 
ujęć; podsuwa dowód cielesnych pasji Bruce’a, ale samo ciało ukrywa14.

Zatem wbrew pozorom Bechdel cenzoruje informacje, a plansza z Roy-
em stanowi metonimię cenzorskiej dialektyki ujawniania i ukrycia Fun 
Home. Jeśli autorka ujawnia archiwalne dokumenty rodzinne, to zmie-
nione – powtarzając tym samym gesty własnego ojca, komentowane przez 
Alison jako „kuriozalnie wręcz nieefektywna próba cenzury” (109). Alison 
gorzko ocenia Bruce’a: „w tym akcie prestidigitatorstwa, typowym dla ojca 
żonglowaniu swoim wizerunkiem publicznym i życiem prywatnym, wszel-
kie dowody są niejasne i jednocześnie oczywiste” (109). Bechdel włącza się 
w tę samą dialektykę ujawniania i ukrycia, jako odzwierciedlenie praktyk 
Bruce’a, przez reprezentację Roya, ale i Bruce’a, a nawet siebie samej jako 
Alison, w całym tekście. 

Przerysowana fotografia Roya jest zaprezentowana jako trzymana mię-
dzy kciukiem a palcem wskazującym lewej dłoni, także narysowanej, na-
leżącej do Alison. To równie symboliczne ukazanie procederu ujawniania 
i ukrycia. Druk na spad w komiksie nie tylko powiększa kadr, ale też zaciera 
granicę między światem narysowanym a rzeczywistością15. W wypadku 
planszy z Royem dłoń Alison staje się ręką Bechdel (której, zapewne, jako 
praworęcznej łatwiej było odrysować własną lewą rękę trzymającą foto-
grafię). Jej kontur, urwany przez otwartą kompozycję, pokrywa się z re-
alnym konturem dłoni potencjalnych czytelników, trzymających komiks. 
W ten sposób Bechdel komplikuje poziomy mediacji separujących Alison 
i zewnątrztekstowych odbiorców od reprezentowanych wydarzeń. 

Rozkładówka z Royem ucieleśnia oscylację ujawniania i ukrycia – ale 
w Fun Home napotyka się ją na każdym kroku. Szerszy kontekst dla niej 
stanowi problem cenzury i autocenzury we współczesnej gejowskiej i les-
bijskiej kulturze wizualnej, w której Fun Home przecież prześwietnie par-
tycypuje. Richard Meyer w pracy Outlaw Representation: Censorship and 
Homosexuality in Twentieth-Century American Art dowodzi, że „«nega-
tywne» obrazy homoseksualności – obraz przestępstwa i grzechu, choroby 
czy stereotypu – stanowią istotną część pikturalnego języka” jako swoista 
„regulacja homoseksualności”. Jednakże ta normatywizacja „sprowokowała 
niespodziane reakcje i przeciwreprezentacje, niewidzialne obrazy różni-
cy i świadome siebie inscenizacje dewiacji”16. Ten sam represyjny reżim 

14 Zob. tamże. 
15 Zob. S. McCloud, Making Comics. Storytelling Secrets of Comics, Manga and Grap-

hic Novels, New York 2006, s. 163–164.
16 R. Meyer, Outlaw Representation. Censorship and Homosexuality in Twentieth-

-Century American Art, Boston 2004, s. 8–10. Mayera przywołuje: D.M. Ball, Allusive 
Confessions…, s. 8.
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wymuszający niewidzialność gejów i obowiązkowy heteroseksualizm, we-
dług Meyera, daje artystom narzędzia do naruszania tych struktur czy-
nienia widzialnym i samo-obrazowania. Cenzurę stanowi tu urządzenie 
generatywne dla artystów queer, które:

Zmusza twórcę do niebezpośredniości i „pomysłowego przebrania”. Cenzura produku-
je a zarazem zakazuje pisania; nakazuje pisarzowi nie tyle milczeć, ile strategicznie używać 
sugestii i metafor, podtekstów i zakodowanych znaczeń […]. W dialektycznej koncepcji 
cenzura nie działa po prostu, by wymazać, ale również, by umożliwić reprezentację; tworzy 
granice, ale także reakcje na nie; nakłada milczenie, ale prowokuje reakcje na tę ciszę17. 

W interpretacji Meyera, paradoksalnie, to właśnie represja umożliwia 
gejowską i lesbijską ekspresję wizualną; dialektyka cenzury i autocenzu-
ry wydaje się istotniejsza w wypadku lesbijskich artystek, które niemal 
do końca XX wieku były niewidoczne w kulturze amerykańskiej18.

Dla Bechdel relacja ta, z pozoru, wydaje się nieistotna. Autorka jest 
niezwykle otwarta. Po pierwsze, od 1987 roku publikuje plansze lesbijskie-
go komiksu Dykes to Watch Our For (ponad pięćset), w których występuje 
pod imieniem bliźniaczego do Alison awatara – Mo19. Na planszach cyklu 
„Lesby, na które trzeba uważać” pojawia się także Bruce Bechdel: chociaż 
Mo została obdarzona konwencjonalnymi rodzicami, autorka dokonała ich 
proustowskiej transpozycji w inne postacie. Sydney, dziewczyna Mo, ma 
matkę Helen (jak Alison z Fun Home, i jak sama Bechdel). Ojciec Sydney, 
Paul Krukofsky, jest wcieleniem Bruce’a, nauczyciela literatury mającego 
romanse z uczniami (z tym że Paul jest profesorem uniwersyteckim i jego 
romanse są heteroseksualne). 

Po drugie, w 1993 roku Bechdel opublikowała ur-tekst dla Fun Home 
– Coming Out Story (Historię coming outu) − w którym literalnie ujaw-
nia swoją seksualność bezpretensjonalnym: „Jestem lesbijką”20. Po trzecie, 
co unikatowe dla komiksu lesbijskiego, w graficznej warstwie Fun Home 
Bechdel bywa dosadna jak pornografka, choć jednocześnie jest to erotyzm 
„zmediatyzowany” (masturbacja podczas lektury, 84; cunnilungus podczas 
lektury, 89, 222)21.

Ta  s a m a  w y z wolon a  B e c hdel  pr z e d s t aw i a  w  F un  Home 
– co stanowi jeszcze jeden przejaw dialektyki ujawnienia i ukrycia – obraz 

17 Tamże, s. 15.
18 Tamże, s. 20.
19 Zob. A. Bechdel, The Essential Dykes to Watch Out For, London 2009.
20 A. Bechdel, Coming Out Story, http://www.oberlinlgbt.org/bechdel/bechdel-1.html 

[dostęp 20.02.2016].
21 Zob. A.F. Wysocki, Drawn Together. Possibilities for Bodies in Words and Pictures, 

[w:] Composing (Media) = Composing (Embodiment): Bodies, Technologies, Writing, the 
Teaching of Writing, ed. K.L. Arola, A.F. Wysocki, Logan (UT) 2014, s. 40.
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homoseksualności jako patologii. Po pierwsze, buduje go Bruce, ujmujący 
własne skłonności w kategoriach choroby i przekonania o konieczności te-
rapii. Po drugie, tworzą go obszerne passusy Alison na temat jej zaburzeń 
obsesyjno-kompulsywnych i Freudowskiego idiomu odwrócenia (czytelne 
jako nieuświadomione mechanizmy obronne ego). Po trzecie, Bechdel us-
tami swoich postaci wyraża ubolewanie, że kultura lesbijska przeniknęła 
kulturę popularną i tęskni za subkulturą mniejszości. 

Ale najmocniejszym sposobem, w jaki Bechdel aktualizuje w Fun Home 
dialektykę ukrycia i ujawnienia, są równie częste, co jawne aluzje inter-
tekstualne. Bechdel tytułuje każdy z rozdziałów cytatem z innego tekstu: 
np. rozdział pierwszy nosi tytuł „Praojcze, artysto sprzed wieków” (9). Po-
nadto rysuje na planszach Fun Home inne dzieła literackie (i nie tylko, 
jak w wypadku „Esquire”) jako wizualne klucze interpretacyjne. Te aluzje 
jednocześnie ujawniają/wyostrzają konfesyjny ton utworu (dramatyczna 
natura codziennego życia) oraz ukrywają: prowadzą narrację, która sepa-
ruje od dramatu rodziny Bechdel. 

Już na pierwszej planszy Fun Home Bechdel przekształca dziecięcą za-
bawę w samolot w wielowarstwowe odniesienie do mitu ikaryjskiego (ojciec 
i dziecko, wzlot Alison, upadek Bruce’a, „Dedal wystroju” itd.), jednocześnie 
umieszczając obok ojca widoczny tom Anny Kareniny. Obie aluzje – w jed-
nym kadrze – odsyłają do samobójstwa Bruce’a.

W metafikcjonalnym ruchu powracają one w ostatniej planszy (240) 
narracji. W niej Tołstojowski pociąg – obecny jako obraz w filmie, który 
Alison ogląda z ojcem podczas ich przedostatniego spotkania (230) – staje 
się ciężarówką Sunbeam Bread22, pod którą w domyśle leży Bruce. Leży 
w takiej samej pozycji, w jakiej przytrzymuje Alison „robiącą” samolot (11) 
i w takim samym, w jakim łapie ją, skaczącą do basenu (240). Ten ostatni 
kadr komiksu jest zresztą iteracją (prze-pisaniem) archiwalnej fotogra-
fii rodzinnej, już przerysowanej (prze-pisanej) przez Bechdel w planszy 

22 Ciężarówka Sunbeam Bread pojawia się, niespodziewanie, jak fatalistyczny znak 
ironii losu w opowieści Alison Bechdel o przyznaniu się matce, że od roku pracuje nad ko-
miksem poświęconym nieżyjącemu ojcu: „Zdecydowałam się powiedzieć jej osobiście, kie-
dy pojadę z wizytą na święta. Byłam niespokojna, jak poruszyć ten temat; dziewięć godzin 
drogi do jej domu ćwiczyłam, co chciałabym powiedzieć. Kiedy dojeżdżałam do Scranton, 
niedaleko celu, miałam gotowe kwestie. Ruch na tym odcinku zawsze jest duży; raptem 
ciężarówka wepchnęła się na pas tuż przede mną – byłam najprawdopodobniej w jej mar-
twym polu. Musiałam zjechać na pobocze, żeby mnie nie potrąciła. Wkurzyłam się. Gdy 
przyszłam do siebie, przyspieszyłam, żeby złapać numer rejestracyjny. Wtedy zobaczyłam 
logotyp na jej boku: była to ciężarówka Stroehmann’s Sunbeam Bread. Mój ociec zmarł, 
potrącony przez – a prawdopodobnie celowo skoczył pod – ciężarówkę Stroehmann’s Sun-
beam Bread”. A. Bechdel, What the Little Old Ladies Feel: How I Told My Mother about 
My Memoir, [w:] Family Trouble: Memoirists on the Hazards and Rewards of Revealing 
Family, ed. J. Castro, Lincoln (NE) 2013, s. 71 (tłum. cytatu – L.K.). 
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tytułowej ostatniego rozdziału „Podróż antybohatera” (195), a zarazem fi-
nalną iteracją powracającej rekursywnie w tekście aluzji do greckiego mitu 
i do Ulissesa Jamesa Joyce’a (na kurs o nim uczęszcza studentka Alison 
w tymże rozdziale siódmym, równolegle przeżywając lesbijską odyseję z au-
tobiografią Sidonie-Gabrielle Colette). 

Ta erupcja literackich aluzji jest właściwa dla życia Bechdel/Alison. 
Oboje jej rodzice to nauczyciele angielskiego. Bibliografia Fun Home obej-
muje zatem nie tylko klasyczki feminizmu, ale także: a) wspomnianego 
Ulissesa Jamesa Joyce’a z relacją Stefana Telemacha Dedalusa i Leopolda 
Odyseusza Blooma, w której odbija się relacja Alison i Bruce’a’; b) Al-
berta Camusa, między innymi Śmierć szczęśliwą czytaną przez Bruce’a; 
c) Wielkiego Gatsby’ego Francisa Scotta Fitzgeralda (z oczywistą aluzją 
autobiograficzną do głównego bohatera i tego, że Bruce, umierając, ma 
czterdzieści cztery lata, jak Fitzgerald); d) W poszukiwaniu straconego 
czasu Marcela Prousta, które stanowi lekturę Bruce’a pozwalającą Alison-
-narratorce widzieć w Royu pierwowzór Albertyny Simonet – Alfreda, 
asystenta i szofera Prousta (102), i podjąć grę crossgenderową, gdy jako 
dziewięciolatka prosi brata, by zwracał się do niej Albert, zamiast Alison 
[121]; e) sztukę Oscara Wilde’a, między innymi Bądźmy poważni na se-
rio, w której gra matka Alison, Helen… A jest to lista tyleż imponująca, 
ileż niepełna: strony Fun Home wypełnione są przerysowanymi (prze-
-pisanymi) gazetami, magazynami, okładkami książek, graffiti, stronami 
powieści, słowników, policyjnych raportów, paszportów, podręczników, 
kalendarzy, map, notatek, literami wykutymi na pomnikach, wystukany-
mi na maszynie i napisanymi ręcznie.

Sama Bechdel opisuje swój coming out jako proces czytania. Robi to już 
w Coming Out Story, opublikowanym na dziesięć lat przed Fun Home, 
w którym to utworze czytanie dystansuje od traumatycznych detali życia, 
a Alison przegląda książki, by odnaleźć prawdę o własnej seksualności. 
I to jest znów sedno dialektyki ukrycia i ujawnienia. Z jednej strony Bech-
del w Coming Out Story prezentuje literaturę, książki i czytanie jako środek 
przeciw erotycznej prawdzie. Z drugiej strony konstruuje o niej następującą 
wykwintną aliterację: „a truth that was slowly but surely struggling to the 
surface of sex-starved soul” [prawda, która powoli walczy, by wyłonić się 
na powierzchni duszy spragnionej seksu]23. Dystansacyjny chwyt literacki 
okazuje się zmysłowy sam w sobie. 

Alison, zarówno w Coming Out Story, jak i w Fun Home sięga mię-
dzy innymi po Word Is Out, publikację wydaną w 1978 roku, zawierającą 
zwierzenia dwudziestu sześciu gejów i lesbijek – transkrybowane (prze-
-pisane) z filmu dokumentalnego Word Is Out: Stories of Some of Our 

23 Zob. przyp. 20.
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Lives w kolektywnej reżyserii Mariposa Film Group z 1977 roku (82–83, 
211). To pierwsza z serii formacyjnych lektur dla Alison: „To, że jestem 
lesbijką, odkryłam w wieku dziewiętnastu lat. Było to przeżycie iście in-
telektualne. Objawienie nie dla ciała, a dla umysłu” (82). Na kolejnych 
planszach książki okazują się znów przeszkodą i pomocą w samoreali-
zacji oraz seksualnym przebudzeniu. Alison wiąże się z Joan, radykalną 
poetką i „matriarchistką” o jednym sztucznym oku (co pozwala Alison 
kojarzyć Joan z Polifemem); wiąże się emocjonalnie i literalnie w łóżku 
„zawalonym książkami”, co nazywa „swoistym połączeniem teorii i prak-
tyki” (88). Petting odbywa się tu obok tomu Adrienne Rich Dream of 
a Common Language, indeks wyrazów indoeuropejskich – „Oral, otwór, 
orgazm, odbyt” (88) współgra z penetracją językiem konchy ucha, a bajka 
Roala Dahla Jakubek i brzoskwinia olbrzymka zmienia się w ludyczny 
canilingus: „[…] ściany były wilgotne i lepkie, a z sufitu kapał brzoskwi-
niowy sok” (89). To jest prze-pisywanie literatury.

Sam Fun Home też okazał się bazą dla prze-pisywania. Nie tylko obrósł 
literaturą krytyczną i naukową, ale i stał się kanwą musicalu Jeanine Tesori 
(muzyka) i Lisy Kron (libretto) o tym samym tytule, granego i nagradza-
nego w The Public Theater na Off-Broadway w Nowym Yorku od września 
2013 roku. Autorka Fun Home z powodu niefortunnego zbiegu okoliczności 
nie uczestniczyła w premierze musicalu (podobnie jak w pracach nad nim). 
Ostatecznie jego recenzję przekazała w zwykły sobie sposób: komiksem, 
co komplikuje relacje instancji nadawczych. Realna Alison Bechdel (dalej 
Bechdel) stanowi pierwowzór dla tekstualnej Alison Bechdel (dalej Alison), 
narratorki Fun Home, a zarazem jego bohaterki, która stanowi pierwowzór 
dla trzech Alison granych przez trzy aktorki w różnym wieku z musicalu 
Fun Home. Z ich gry realna Bechdel zdaje sprawę komiksem jako Alison 
oglądająca musical o sobie samej…24 

Tymczasem jak gdyby nieświadoma komplikacji Bechdel prostodusz-
nie stwierdza w rozmowie z kanałem YouTube StuckInVermont, że musi-
cal to prawdziwa historia o prawdziwych ludziach: „Nie byłoby opowieści, 
gdyby mój ojciec nie umarł. […] To nie jest coś, co można świętować czy 
być z tego dumną”. A jednocześnie na pytanie o możliwą recepcję sztuki 
przez nieżyjących rodziców odpowiada: „Byłoby zachwycająco, gdyby mój 
ojciec zobaczył swoje tapety w scenografii na Broadwayowskiej scenie. Był-
by w niebie”25.

Moim zdaniem istnieją zatem dwie możliwości. Albo Bechdel, pi-
sząc Fun Home. Tragikomiks rodzinny – opowieść memuarystyczną, 

24 A. Bechdel, Fun Home! The Musical!, http://www.sevendaysvt.com/vermont/fun-
-home-the-musical/Content?oid=2393463 [dostęp 20.02.2016].

25 Zob. przyp. 7.
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autograficzną i sylwiczną zarazem, poświęconą domniemanemu samo-
bójstwu jej ojca, homoseksualisty ukrywającego tożsamość seksualną; 
opowieść, której ikoniczno-werbalna narracja nie reprodukuje linearnej 
chronologii wydarzeń, lecz układa się w skomplikowany, rekursywny ciąg 
retrospekcji i autokomentarzy, łączących prze-pisywanie tego, co realne 
(archiwum rodzinnych fotografii i wspomnień), z prze-pisywaniem tego, 
co fikcyjne (figur mitologicznych, kanonu beletrystyki i nauk humanistycz-
nych); opowieść opowiadaną przez sylleptyczną figurę Alison – całkowicie 
nie zdaje sobie sprawy z jakichkolwiek komplikacji, albo wręcz przeciwnie: 
mnoży całkowicie mylne tropy prostodusznej autobiografii. 

Albo – i to jest trzecia, chyba najbardziej prawdopodobna możliwość 
– Bechdel świadomie queeruje proste binarne teorie swą metadyskursyw-
ną praktyką, epistemologiczną niepewnością i sceptycyzmem w stosunku 
do jakichkolwiek esencjalnych kategorii. Stąd komplikacja nawet homonor-
matywnej narracji w krypto-bio-grafii prze-pisującej na równi rodzinne 
archiwum prywatne, jak i kulturowe archiwum publiczne poprzez komik-
sowe medium, które samo w sobie podważa dychotomiczno-hierarchiczną 
relację słów i obrazów, męskiego i żeńskiego, wysokiego i niskiego26. Tym 
samym przeciwstawiając się fałszywemu, a dobremu samopoczuciu, że les-
bijski radykalizm został oswojony przez światopoglądową hegemonię białej 
klasy średniej27.

A dyke with dry eyes. Alison Bechdel’s Fun Home as 
crypto-bio-graphy

Summary

This paper is a close-reading of Alison Bechdel’s comics Fun Home, sub-
titled A Family Tragicomic, as a complicated game with the biography of 
a lesbian cartoonist faking an intimate testimony of her own coming-out 
and her father’s supposed suicide. This article analyses a dialectic relation of 
revealing and concealing within the book, tracking both textual and iconic 
strategies, accompanying Bechdel’s comments and comic spin-offs as well. 
The main thesis is that the analysed strategy applied to the convention of 
queer narratives by the author is a deliberate attempt at challenging the hier-
archical relations of word and image, male and female, and high and low.

26 Zob. Composing (Media)…, s. 42. 
27 Zob. T. Thompson, Queer Attachments: Alison Bechdel and the Shifting Relation-

ship between Queer Selves and Heteronormativity, „Women’s Studies Journal” 2014, 
vol. 28, no. 1, s. 83–87.
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„Niepomierna intertekstualność”,  
czyli powieść uniwersytecka… między romansem 

a kryminałem

Kiedy profesorowie anglistyki piszą powieści,  
zwykle piszą o tym, na czym się znają najlepiej,  

a mianowicie o cudzych książkach. 
Elaine Showalter1 

Zastanawiając się przed piętnastoma laty, do jakich form literackich przy-
staje pojęcie „gatunku intertekstualnego”, sformułowane na potrzeby opisu 
utworów, których przynależność genologiczna uzależniona jest od realizowa-
nia przez nie określonego typu nawiązań do innych tekstów2, nie uwzględniłam 
powieści uniwersyteckiej3. Nie ulega jednak wątpliwości, że opowieści osadzo-
ne w środowisku studentów i pracowników wyższych uczelni, pisane najczęś-
ciej przez wykładających tam uczonych, wyróżniają się bogactwem chwytów 
i strategii intertekstualnych; niektóre z nich mogłyby wręcz służyć jako kata-
logi związków międzytekstowych oraz typów aluzji literackich i kulturowych 

1 E. Showalter, Wydziałowe wieże. Powieść akademicka i jej źródła (cierpień), przeł. 
zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej IFP UAM w Poznaniu, red. E. Kraskowska, 
E. Rajewska, Poznań 2015, s. 19.

2 A. Skubaczewska-Pniewska, Czy istnieją gatunki intertekstualne?, „Acta Universita-
tis Nicolai Copernici. Filologia Polska” 2001, z. LIV, s. 140. W polskim literaturoznawstwie 
terminem „gatunek intertekstualny” posługiwali się Michał Głowiński, Henryk Markie-
wicz, Danuta Szajnert czy Zofia Mitosek. Na temat ich ujęć por. tamże, s. 131–141. 

3 Funkcjonujący na gruncie anglosaskim termin campus novel (a także rzadziej uży-
wane określenia college novel czy varsity novel) utożsamiany jest z literaturą angielską 
i amerykańską (i tamtejszymi kampusami), tymczasem analogiczne utwory powstają 
niemal na całym świecie. Ich akcja nie zawsze rozgrywa się w granicach kampusu, ale 
dotyczy środowisk akademickich i odmierzana jest rytmem roku akademickiego. Dla-
tego właściwsze wydaje mi się zakresowo szersze określenie „powieść uniwersytecka” 
albo „akademicka”, podkreślające związek z instytucją naukową, a nie z miasteczkiem 
akademickim. 
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pozostających do dyspozycji pisarzy4. O tożsamości gatunkowej tych utworów 
rozstrzyga wprawdzie kryterium tematyczne, ale fakt, że główny bohater, któ-
rym jest profesor (rzadziej student), jest prawie zawsze humanistą, najczęściej 
literaturoznawcą, stanowi fabularną motywację dla wprowadzenia cytatów 
literackich, elementów dyskursu humanistycznego, szeroko rozumianej meta-
tekstowości. Co istotne, w tym przypadku wyrafinowane gry z konwencjami 
i mnogość nawiązań do tradycji literackiej nie kłócą się z fabularną atrakcyj-
nością utworów, cieszących się zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców. 
Powodzenie zapewnia powieściom uniwersyteckim, z jednej strony, ich charak-
ter parodystyczno-satyryczny, sprzyjający „oswojeniu” obecnej tu problematyki 
naukowej związanej z profesją bohaterów i autorów, z drugiej – wykorzystanie 
schematów najpoczytniejszych gatunków prozatorskich: romansu i kryminału. 

Konferencja, wykład akademicki, posiedzenie rady wydziału lub wybo-
ry rektora stwarzają dogodną okazję do nakreślenia galerii karykaturalnych 
postaci, których tytuły naukowe nie chronią przed ludzkimi słabościami, 
ze skłonnością do romansowania na czele. Nieporadność życiowa bohate-
rów zazwyczaj pokazywana jest w kontekście ich zainteresowań literackich 
i naukowych, toteż bolesnym (a dla czytelnika zabawnym) upadkom pro-
fesorów towarzyszą cytaty czy parafrazy literatury artystycznej i fachowej, 
a ich wypowiedzi przekształcają się w wykłady, przy czym żargon akademicki 
w sytuacjach prywatnych brzmi dysonansowo. Kiedy tytułowy bohater aka-
demickiej powieści Nabokowa przedstawia się nastoletniemu synowi Lizy 
(notabene nazywanej przez niego „po karamzinowsku” „biedną Lizą”, pod-
czas gdy on sam w narracji funkcjonuje jako „biedny Pnin”5), natychmiast 
wchodzi w rolę nauczyciela i zdaje się cytować podręcznik wymowy: 

Mam na imię Timofiej […]. Drugą sylabę wymawia się krótko „ma” z aksjentem 
na ostatniej sylabie „fiej” jak „klej”, tylko trochę się ją bardziej przeciąga. Timofiej Pawło-
wicz Pnin, czyli Tymoteusz, syn Pawła. Aksjent w patronimiku pada na pierwszą sylabę, 
a resztę się połyka: „Pałycz”6. 

Zaprezentowawszy się, „biedny Pnin” równie nieudolnie przystępu-
je do budowania przyjacielskiej więzi z dzieckiem. Porusza temat bliski, 
w jego mniemaniu, chłopcom w tym wieku, ale robi to w stylu przystającym 
raczej do dydaktyki uniwersyteckiej:

4 Na przykład James Hynes „przemyca subtelne aluzje do wszystkich: od Catherine Ma-
cKinnon do Jorge Luisa Borgesa”, dzięki czemu jego The Lecturer’s Tale (New York 2001) „jest 
antologią, powieściowym kursem akademickim, w którym zawarty jest cały literacki materiał 
podstawowego kanonu literatury angielskiej”. E. Showalter, Wydziałowe wieże..., s. 145.

5 V. Nabokov, Pnin, przeł. A. Kołyszko, Warszawa 2004, s. 183, 147. Chwyt ten wpro-
wadza do powieści aurę sentymentalizmu. 

6 Tamże, s. 106.
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Porozmawiajmy teraz o sporcie. Pierwszy opis boksu w literaturze rosyjskiej znajduje-
my w wierszu Michaiła Lermontowa – urodzony tysiąc osiemset czternaście, zginął tysiąc 
osiemset czterdzieści jeden, łatwo zapamiętać. Aczkolwiek pierwszy opis tenisa znajduje 
się w Annie Kareninie, powieści Tołstoja i odnosi się do roku tysiąc osiemset siedemdzie-
siątego piątego7.

Skoro już pojawiło się nazwisko Nabokowa, warto nadmienić, że bo-
haterowie innych powieści uniwersyteckich wspominają go czasem w sy-
tuacjach intymnych, kiedy ulegają wdziękom studentek, żon kolegów, a na-
wet, jak specjalista od Rembrandta w On Beauty Zadie Smith, ich córek. 
„Niewątpliwie czytała Lolitę”8 – konstatuje Howard Belsey w łóżku Victorii 
Kipps, która uwodzi największego rywala swojego ojca w dniu pogrzebu 
własnej matki. Postaci postrzegają swą seksualność nie tylko przez pryzmat 
literatury, ale także teorii. Na przykład w Intrydze małżeńskiej Jeffreya 
Eugenidesa, który obficie cytuje Fragmenty dyskursu miłosnego Rolan-
da Barthes’a, „[m]iłosne problemy Madelaine zaczęły się w czasie, gdy tak 
zwana French theory, którą studiowała, zdekonstruowała samo pojęcie 
miłości”9, a „[s]emiotyka była postacią, jaką przybrał u Zippersteina kryzys 
wieku średniego”10.

Tworzenie powieści akademickich opiera się w dużej mierze na żonglo-
waniu cytatami i parafrazami literackimi oraz na parodiowaniu konwencji 
stylistycznych i gatunkowych. Jak słusznie podkreśla Elaine Showalter, 
„w niektórych najsłynniejszych i najbardziej znanych satyrach akademi-
ckich «przepisywanie» konwencji literackich jest wręcz tak samo ważne 
jak obśmiewanie akademickich postaw”11. Pisarze tej skłonności do prze-
pisywania zarówno konwencji gatunkowych, jak i konkretnych utworów 
i rozpraw naukowych bynajmniej nie ukrywają, a nierzadko manifestu-
ją ją już w tytułach. Ceniona przez ruchy feministyczne The Odd Woman 
(Dziwna kobieta, 1974) Gail Godwin w czytelny sposób (poprzez powtó-
rzenie formuły tytułowej ze zmianą jednej tylko literki, a co za tym idzie, 
formy gramatycznej) nawiązuje do The Odd Women (Dziwne kobiety, 
1893) George’a Gissinga. Dodajmy, że Jane Clifford, protagonistka God-
win, wybiera tę właśnie powieść Gissinga do analizy na swoim kursie12. 
Serge Doubrovsky w eksperymentalnej powieści akademickiej w oryginal-
ny sposób przywołuje arcydzieła literatury francuskiej od Butora, poprzez 
Baudelaire’a, do Balzaca (na przykład tego ostatniego bohaterka „ponownie 

7 Tamże, s. 107.
8 Z. Smith, O pięknie, przeł. Z. Batko, Kraków 2011, s. 428.
9 J. Eugenides, Intryga małżeńska, przeł. J. Kozłowski, Kraków 2013, s. 31.
10 Tamże, s. 66.
11 E. Showalter, Wydziałowe wieże, s. 19.
12 G. Godwin, The Odd Woman, New York 1974, s. 27. 
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przeczytała od A do S/Z”13), ale najważniejszym intertekstem w Un amour 
de soi (Miłość do siebie, 1982) jest Proustowski cykl powieściowy W po-
szukiwaniu straconego czasu, zwłaszcza Miłość Swanna (Un amour de 
Swann)14, aluzyjnie przywołana w tytule i cytowana w motcie.

Polscy autorzy stosują podobne chwyty. Jerzego Kaczorowskiego opo-
wieść o konferencji teoretycznoliterackiej, na której rodzi się groteskowy 
kult „autofemu” (pojęcie wzorowane na glossemach Hjelmsleva oraz mite-
mach czy gustemach Lévi-Straussa), nosi „kafkowski” tytuł Zamek15. Z ko-
lei krakowski wykładowca filozofii i pisarz kojarzony do tej pory głównie 
z fantastyką, posługujący się pseudonimem Wit Szostak, nawiązał w tytule 
wydanej w 2014 roku satyry akademickiej Sto dni bez słońca do fikcyjnych 
dzieł fikcyjnego fantasty Filipa Włócznika, rzekomego autora badanych 
przez bohatera-narratora i streszczanych przezeń podczas zajęć dzieł: Rok 
bez końca, Tydzień pod cedrami Libanu, Sto lat bez końca czy Siedem nocy 
bez świtu16. Analogicznych przykładów „fikcyjnej intertekstualności” znaj-
dziemy w powieściach uniwersyteckich wiele.

Także podtytuły często wykorzystywane są w celu sygnalizowania 
szerokiego spektrum intertekstualnych odniesień powieści uniwersyte-
ckich, z których wiele cechuje się rzadko spotykaną na taką skalę w innych 
odmianach fikcji palimpsestowością i wielogatunkowością. Dość przypo-
mnieć, że akademicką trylogię Davida Lodge’a otwiera Zamiana (1975), 
opatrzona podtytułem Opowieść o dwóch uniwersytetach nawiązującym 
do Opowieści o dwóch miastach Dickensa. Mały światek (1984) zapowia-
dany jest na karcie tytułowej jako Romans akademicki. Natomiast Fajna 
robota (1988), choć pozbawiona podtytułu17, jawnie przepisuje powieść 
przemysłową, w której zresztą specjalizuje się doktor Robyn Penrose, 

13 „Elle relit Balzac de A à S/Z”. S. Doubrovsky, Un amour de soi, Paris 2001, s. 106. 
Autor segmentuje swą powieść analogicznie do kompozycji muzycznej: pierwsza część 
określona została jako Preludium (Prélude), po którym następuje Fuga (Fugue), całość zaś 
wieńczy złożona z listów Coda (Coda). Cytaty z obcojęzycznych prac – jeśli nie zaznaczono 
inaczej – przytaczam we własnym przekładzie.

14 Miłość Swanna to druga część pierwszego tomu zatytułowanego W stronę Swanna 
(Du côté de chez Swann). Aluzjami do tytułów Prousta igra też Julia Kristeva w swoim 
uniwersyteckim kryminale Meurtre à Byzance (Morderstwo w Bizancjum). Jeden z roz-
działów autorka tytułuje Du côté de chez Sebastian, à la recherche d’une femme qui était 
son genre (W stronę Sebastiana, w poszukiwaniu kobiety, która była w swoim rodzaju). 
J. Kristeva, Meurtre à Byzance, Paris 2004, s. 251.

15 Jak łatwo się domyślić, akcja rozgrywa się w dobie rozkwitu polskiego strukturali-
zmu. J. Kaczorowski, Zamek, Warszawa 1978, s. 84–99. 

16 W. Szostak, Sto dni bez słońca, Warszawa 2014, s. 64.
17 W zamian mamy motto z Charlotte Brontë: „Jeśli myślisz […] czytelniku, że szykuje 

się dla ciebie coś w rodzaju romansu, to mylisz się głęboko”. D. Lodge, Fajna robota, przeł. 
K. Puławski, Poznań 1998, s. 9.
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główna bohaterka i późniejsza postać epizodyczna Myśląc… (Thinks…, 
2001), gdzie już jako pani profesor wygłasza referat „Przesłuchanie 
podmiotu”18. Mimo że właściwie wszystkie wymienione części trylogii, 
podobnie jak większość utworów tego nurtu, to opowieści o romansują-
cych akademikach, którzy nierzadko zawodowo zajmują się romansową 
literaturą, Small World jako „luzacki romans” („freewheeling romance”)19, 
a zarazem niekończący się20 „romans o romansie, czyli prześmiewczy me-
taromans” („a romance about romance, a mock metaromance”21), zajmuje 
wśród nich pozycję szczególną. Rezygnując z drobiazgowego referowania 
arturiańskich wątków opowieści o pielgrzymujących z konferencji na kon-
ferencję profesorach, zależności fabuły od tradycji badań nad romansem 
czy igrania autora ze współczesną teorią literatury, bo zrobiła to już dla 
polskiego czytelnika Magdalena Tymicka22, ograniczę się do podkreślenia 
„gatunkotwórczej” roli Małego światka. 

Dzięki umiejętnemu zespoleniu obrazu międzynarodowego środowi-
ska naukowego z niezwykle zapętlonymi miłosnymi przygodami postaci, 
które – realizując schemat fabularny – zarazem wykazują świadomość 
genologiczną („Spełniłem już na dziś wieczór moją funkcję narracyjną”23) 
i rozprawiają o historii i teorii romansu („romans jest poszukiwaniem 
przez libido, czyli pożądającą jaźń, zaspokojenia, przynoszącego wy-
zwolenie od udręk otaczającej rzeczywistości”24), David Lodge nie tylko 
stworzył najpopularniejszą i chyba najzabawniejszą powieść akademicką. 
Przede wszystkim autor Małego światka wypracował i upowszechnił wzo-
rzec, model wykorzystania (tu: parodiowania) narracji romansowej, który, 
zdaniem Showalter, określił, a nawet zdominował późniejsze realizacje 
gatunkowe, zwłaszcza te zorientowane feministycznie, najbardziej inte-
resujące autorkę Faculty Towers25. 

Śledząc ewolucję powieści uniwersyteckiej, trzeba także odnotować 
jej coraz bliższe związki z kryminałem, czego dowodzi pojawienie się 
takich terminów genologicznych, jak kryminał uniwersytecki, thriller 

18 D. Lodge, Myśląc…, przeł. Z. Naczyńska, Poznań 2001, s. 226. 
19 J.R. Perkin, David Lodge and the Tradition of the Modern Novel, Montreal 2014, 

s. 29.
20 Chodzi o cyrkularność fabuły. Por. R.A. Morace, The Dialogic Novels of Malcolm 

Bradbury and David Lodge, Carbondale–Edwardsville 1989, s. 196.
21 S. Mews, The Professor’s Novel: David Lodge’s “Small World”, „MLN” („Modern 

Language Notes”) 1989, vol. 104, no. 3, s. 723. Autor określa też Mały światek jako „po-
wieść wielokampusową” (multi-campus novel). Tamże, s. 715.

22 M. Tymicka, Personifikacja teorii: gry intertekstualne w „Małym światku”, „Prze-
strzenie Teorii” 2006, nr 6, s. 191–230. 

23 D. Lodge, Mały światek, przeł. N. Billi, Poznań 2001, s. 294.
24 Tamże, s. 286.
25 E. Showalter, Wydziałowe wieże, s. 111.
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uniwersytecki, kryminał historycznoliteracki, intelektualny czarny romans 
czy naukowy romans detektywistyczny. Zresztą tytuły utworów mówią 
same za siebie, na przykład „Pewien martwy dziekan” (One Dead Dean, 
1988) Billa Cridera (co znamienne, autora dysertacji o czarnym krymina-
le), „Małe seminarium o morderstwie” (A Little Class On Murder, 1989) 
Carolyn G. Hart, „Morderstwo w stylu Jamesa Joyce’a” (The James Joyce 
Murder, 1967), „Sprawiedliwość poetycka” (Poetic Justice, 1970), „Śmierć 
na etacie profesora” (Death in a Tenured Position, 1981) Carolyn Gold 
 Heilbrun, która pisze pod pseudonimem Amanda Cross, itp. 

W Polsce powieści tego typu piszą Jarosław Klejnocki i autor posługu-
jący się pseudonimem Tobiasz W. Lipny. W Przylądku pozerów. Powieści 
antykryminalnej (2005) Klejnockiego policjant Nawrocki poszukuje zabójcy 
znanego filologa, którego zwłoki porzucono w gmachu polonistyki warszaw-
skiej. Wśród podejrzanych, współpracowników denata (profesorów: Kochow-
skiego, Klonowica, Naborowskiego, Sarbiewskiego czy Sępa Szarzyńskiego), 
jest niejaki doktor Jarosław Klejnocki, a śledztwo prowadzi ku „czterdzieści 
i cztery” Mickiewicza i współczesnym sporom wokół teorii interpretacji26. 
Ekscentrycznego doktora Klejnockiego, który w końcu przyznaje się do za-
bójstwa, popełnionego w celu udowodnienia słuszności teorii nieograniczonej 
semiozy, spotykamy również w kolejnych powieściach jego imiennika: Połu-
dnik 21 (2008), Człowiek ostatniej szansy (2010) i Opcje na śmierć (2012), 
przy czym interteksty teoretycznoliterackie i zabawa konwencjami litera-
ckimi odgrywają w nich coraz mniejszą rolę. Literaturoznawca staje się dla 
bohatera – komisarza Nawrockiego – kimś w rodzaju konsultanta, którego 
wiedza historycznoliteracka okazuje się wielce pomocna w śledztwach.

W trylogii Tobiasza W. Lipnego, na którą składają się Barocco (2006), 
Kurlandzki trop (2007) i Brukselska misja (2008), kryminalne zagadki 
rozwiązuje sam naukowiec, uwodzicielski historyk sztuki imieniem Karol, 
a nie policjant („ten średnio przebiegły Holmes, ten mało lotny Poirot, ten 
zupełnie nie diaboliczny Porfiry”27). Podobnie jak u Klejnockiego, z każdym 
kolejnym tomem zainteresowanie autora grami intertekstualnymi słabnie, 
a fabuła kryminalna, wzbogacona tu scenami rodem z literatury erotycznej, 
wypiera fikcję akademicką.

Wolno przyjąć, że obecna popularność kryminału wynika z faktu, 
że przejął on funkcje kompensacyjne, które w przypadku dawnych czy-
telników spełniał romans28. Zapewne dlatego o wiele więcej znajdziemy 

26 J. Klejnocki, Przylądek pozerów. Powieść antykryminalna, Warszawa 2005, s. 239.
27 T.W. Lipny, Barocco, Warszawa 2006, 179. 
28 A. Mazurkiewicz, Tendencje rozwojowe współczesnej polskiej literatury kryminal-

nej, [w:] Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, red. A. Gemra, Kraków 
2014, s. 174.
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przejawów łączenia prozy uniwersyteckiej ze schematami gatunkowymi 
literatury sensacyjnej niż z romansem. Kryminał towarzyszy rozwojowi 
powieści uniwersyteckiej od początku; można nawet powiedzieć, że leży 
u źródeł gatunku. Za pierwsze jego realizacje uchodzą: The Groves of 
Academe (Gaje akademii) Mary McCarthy oraz The Masters (Rektorzy) 
Charlesa Percy’ego Snowa z 1951 roku. Tymczasem już w roku 1935 Do-
rothy L. Sayers umieściła akcję jednej z części kryminalnego cyklu o lor-
dzie Peterze Wimseyu w Oxfordzie, w fikcyjnym Shrewsbury College. 
W Gaudy Night (tytułowy zwrot „Rozkoszna noc” został zaczerpnięty 
z XI sceny III aktu Antonousza i Kleopatry Szekspira) Wimsey pomaga 
swojej przyszłej żonie, Harriet Vane, rozwiązać zagadkę tajemniczych 
zdarzeń i zamachów wymierzonych przeciw personelowi tej żeńskiej 
uczelni. Śledztwo prowadzi do pracownicy obsługi, wdowy po niegdy-
siejszym współpracowniku jednej z wykładowczyń. Uczona ujawni-
ła oszustwo, którego dopuścił się kolega i w opinii jego żony nie tylko 
ściągnęła nań hańbę, ale też doprowadziła do samobójczej śmierci. Tym, 
co poza przedstawieniem kobiecej kadry dydaktycznej czyni kryminał 
Sayers inspiracją dla późniejszych autorek z kręgów feministycznych, 
jest ideologiczna motywacja sprawczyni. Mści się ona nie tylko jako 
wdowa, ale także jako kobieta, w przekonaniu, że jej ofiara sprzenie-
wierzyła się swojej naturalnej roli i zamiast strzec ogniska domowego, 
ośmieliła się zostać intelektualistą i pracownicą uczelni. 

Uniwersytet w Cambridge także bywa scenerią zbrodni i śledztw. 
Doktor filozofii z doświadczeniem kryminalistycznym, Susanna Gregory, 
która pod pseudonimem Liz Cruwys publikuje kryminały rozgrywające 
się w średniowieczu, podkreśla, że dla niej „Cambridge jest jednym z naj-
bardziej magicznych, wspaniałych i morderczych miejsc na świecie29. Jed-
nak to amerykańskie kampusy cieszą się największym zainteresowaniem 
pisarzy, chętnie umieszczających akcję w zamkniętych, odizolowanych 
od świata społecznościach, a jak pisał Umberto Eco, mistrz łączenia wy-
rafinowanych gier intertekstualnych z fabułą kryminalną: 

Nic bardziej nie przypomina klasztoru (zagubionego wśród pól, opasanego murem, 
otoczonego przez obce i barbarzyńskie hordy, zamieszkałego przez mnichów nie mających 
nic wspólnego ze światem zewnętrznym i prowadzących swe prywatne badania i studia) 
niż amerykański campus uniwersytecki30.

29 „For me, Cambridge is one of the most magical, magnificent and murderous pla-
ces anywhere”. L. Cruwys, Profile: historical fiction writer Liz Cruwys, http://www.cam.
ac.uk/for-staff/features/profile-historical-fiction-writer-liz-cruwys [dostęp 1.02.2013]. 

30 U. Eco, Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, wstęp 
J. Ugniewska, Warszawa 1996, s. 99.
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Warto także wspomnieć, że popularnym motywem jest morderstwo doko-
nane na wielkiej dorocznej konferencji organizowanej przez Modern Language 
Association. Właśnie tam ginie od trucizny dziekan Peter Jackson w Deadly 
Meeting (Śmiertelne spotkanie, 1970) Roberta Bernarda (pseudonim Roberta 
B. Martina). Podobny los spotyka „niegdysiejszą szefową Wydziału Anglistyki 
i amatorkę kawy” Susan Engleton w powieści Murder at the MLA (Morder-
stwo w MLA, 1993; autor ukrywa się pod pseudonimem D.J.H. Jones), za życia 
kobietę władczą, a teraz „martwą jak jej proza” i „zarządzająca co najwyżej 
krainą cieni”31. W świetle tych przykładów (a można by podać więcej) nie po-
winno dziwić, że bohaterka Joanne Dobson w Quieter Than Sleep (Ciszej niż 
sen, 1998) na myśl o skandalu, który musiały wywołać morderstwa popełnione 
na konferencji MLA właśnie odbywającej się w San Francisco, dziękuje anio-
łom, że ją ustrzegły przed wzięciem udziału w naznaczonej śmiercią edycji32. 
Zastanawiając się nad fenomenem popularności tej odmiany powieści kam-
pusowej wśród pisarzy, Showalter nie pozostawia złudzeń, że w grę wchodzą 
również motywacje psychologiczne, bo „o wiele więcej przyjemności daje opis 
osobistego wroga, który dostaje baty lub zniża się do morderstwa, niż próba 
napisania empatycznej historii życia, która wyrazi także nasze animozje”33. 

Fabuły osnute wokół zbrodni popełnionych na uniwersytetach należy 
odróżnić od opowieści o gromadzeniu i interpretowaniu „dowodów”, „śla-
dów”, i „poszlak” tekstowych. Te pierwsze stanowią kanwę klasycznego 
kryminału, z profesjonalnym detektywem w roli głównej bądź profesorem 
wcielającym się w rolę śledczego, natomiast drugie zdają się realizować 
szeroko dyskutowane przynajmniej od 1946 roku metody badania historii. 
Kryminalna zagadka Who killed John Doe?34, analizowana przez Robina 
George’a Collingwooda w pracy The Idea of History, upowszechniła w me-
todologii badań humanistycznych analogię między pracą detektywa i histo-
ryka poszukującego w dawnych tekstach dowodów potwierdzających jego 
hipotezy badawcze. 

Ideę tę rozwijają między innymi rzecznicy „paradygmatu poszlak”35. 
W książce pod znamiennym tytułem „Historyk jako detektyw” (The Hi-
storian as Detective) Robin W. Winks dowodzi, że „historyk musi zbierać, 

31 „[…] erstwhile English-department chair and an coffee drinker”, „dead as her prose”, 
„now rules underworld”. D.J.H. Jones, Murder at the MLA, Athens (Georgia) 1993, s. 1–5. 

32 J. Dobson, Quieter Than Sleep, New York 1998, s. 54. 
33 E. Showalter, Wydziałowe wieże, s. 74.
34 R.G. Collingwood, Who killed John Doe?, [w:] tegoż, The Idea of History, Oxford 

1946, s. 266–268. 
35 „Idea ta skupia m.in. uwagę na porównaniu postępowania sędziego śledczego (po-

licjanta/detektywa/inspektora) i fazy zwanej dowodową w procesie sądowym z postępo-
waniem historyka”. K. Polasik-Wrzosek, Historyk a sędzia śledczy. Uwagi na marginesie 
„paradygmatu poszlak” Carla Ginzburga, „Sensus Historiae” 2011, t. 2, nr 1, s. 43–44. 
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 interpretować, a następnie wyjaśniać swoje dowody przy użyciu metod, które 
zasadniczo nie różnią się od technik stosowanych przez detektywa, przy-
najmniej przez detektywa w fikcji literackiej”36. Z kolei Ray B. Browne i La-
wrence A. Kreiser, redaktorzy pracy The Detective as Historian (Detektyw 
jako historyk) dodają, że do zadań historyka należy też oddzielanie prawdy 
od fikcji oraz odkrywanie prawdy w fikcji37. To ostatnie zadanie zbliża hi-
storyka-detektywa do literaturoznawcy, analizującego tekstowe ślady w celu 
wytropienia znaczenia i udowodnienia własnej interpretacji dzieła. 

Do podobnych wniosków dochodzą śledczy w uniwersyteckich kry-
minałach, dostrzegający, że analiza wiersza nie różni się od rozwikłania 
zagadki kryminalnej, bo w obu przypadkach trzeba rozszyfrować inten-
cje i motywacje ludzkie. „Krytyk literacki to urodzony detektyw”38 za-
uważa literaturoznawczyni w powieści Antonii Byatt. W najciekawszych 
przypadkach poszukiwaniu prawdy tekstu towarzyszy próba poznania 
przeszłości, refleksja metodologiczna i – last but not least – „niepomier-
na intertekstualność”. Zabiegiem sprzyjającym połączeniu tych celów jest 
chwyt powieści w powieści i równoległe prowadzenie narracji współczesnej 
i historycznej. 

W To the Hermitage (Do Ermitażu, 2000) Malcolma Bradbury’ego 
w kolejno po sobie następujących częściach-rozdziałach opatrzonych, 
odpowiednio, nagłówkami „teraz” i „wówczas” (now i then) przedsta-
wione są przygody „pielgrzymów Oświecenia”, czyli uczestników mię-
dzynarodowego, interdyscyplinarnego projektu naukowego „Diderot”, 
którzy podążają do Petersburga śladami encyklopedysty, i wizyta same-
go Denisa Diderota na dworze Katarzyny Wielkiej. Poza ramą kompo-
zycyjną, zamykającą prozę historyczną w obrębie współczesnej powieści 
uniwersyteckiej, uwagę zwraca wielogatunkowość i wielogłosowość obu 
płaszczyzn, dzięki czemu powieść stanowi mozaikę tekstów w tekstach 
przypominającą matrioszkę39. Dodajmy, że powieściowy „projekt Diderot” 
jest fikcyjną wersją faktycznego przedsięwzięcia naukowego  kierowanego 

36 „The historian must collect interpret, and then explain his evidence by methods 
which are not greatly different from those techniques employed by detective, or at least 
the detective in fiction”. R.W. Winks, The Historian as Detective. Essays on Evidence, New 
York 1968, s. xiii. Niemal w tych samych słowach podkreślał to podobieństwo Jarosław Ma-
rek Rymkiewicz: „Historyk literatury […] zachowuje się jak detektyw: szuka śladów idei […] 
wnioskuje z kilku słów”. Tegoż, Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 1982, s. 104.

37 R.B. Browne, L.A. Kreiser Jr, Introduction, [w:] The Detective as Historian. History 
and Art in Historical Crime Fiction, ed. R.B. Browne, L.A. Kreiser Jr, Madison 2000, s. 1.

38 A.S. Byatt, Opętanie, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2010, s. 257.
39 O To the Hermitage jako powieści-matrioszce pisałam szerzej w tekście: 

А. Скубачевска-Пневска, „Книги рождают книги”. „В Эрмитаж!” Малькольма 
Брэдбери как роман-матрешка, [w:] Диалог согласия: сборник научных статей 
к 70-летию В. И. Тюпы, red. О.В. Федунина, Ю.Л. Троицкий, Москва 2015, s. 154–162. 
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przez Bo Göranzona40, którego karykaturalnym odpowiednikiem jest 
u Bradbury’ego jego imiennik, Bo Luneberg, miniaturowa kopia Melchio-
ra Grimma z części historycznej41. 

Death in a Delphi Seminar: A Postmodern Mystery (Śmierć na Semi-
narium Delphi: Tajemnica postmodernistyczna, 1995) Normana N. Hollanda 
także „przepisuje” Delphi Seminar prowadzone ćwierć wieku wcześniej przez 
samego autora wespół z Murrayem Schwartzem. W obu przypadkach waż-
nym punktem odniesienia jest wiersz Denise Levertov To the snake42. Hol-
land występuje pod własnym nazwiskiem w uniwersyteckim „centonowym” 
kryminale, na który składają się protokoły przesłuchań, raport z sekcji zwłok, 
memorandum do pracowników i studentów wydziału czy fragmenty dzienni-
ków. Koncept autora polega na założeniu, że znajomość konwencji kryminału 
pozwoli czytelnikowi scalić te wszystkie teksty i przeczytać je jako powieść. 
Śledztwo dotyczące zabójstwa studentki uczestniczącej w seminarium Hol-
landa jest modelowane na interpretacji literackiej. Podczas dochodzenia waż-
ne staje się pytanie, czy znaczenie dokumentu zależy od jego czytelnika43. 
Można powiedzieć, że prawdziwym tematem utworu jest współczesna me-
todologia badań literackich. Wśród wielu cytatów i reminiscencji literackich, 
którymi „przerzucają się” postaci, pojawia się motyw, który rodzi pytanie, 
„kto jest mistrzem”. Pierwsza odpowiedź: Henry James, okazuje się błędna, 
bo w kryminale mistrzem jest nieśmiertelny Sherlock Holmes44.

Do bohatera Conan Doyle’a często porównują się też akademicy pro-
wadzący śledztwa w polskich kryminałach akademickich, na przykład 
Jefferson Spencer Thompson, w skrócie T., protagonista powieści Józefa 
Hena. To amerykański slawista, uczeń Izaaka Berlina i kolega Aleksan-
dra Kwaśniewskiego, który przyjął zaproszenie na wykłady w Warszawie, 
by rozwiązać tajemnicę morderstwa przyjaciela, polskiego polityka. Przy 
okazji uwodzi piękną redaktorkę z wydawnictwa, dla którego przygotowu-
je książkę, a czytelnik otrzymuje mieszaninę prozy akademickiej, roman-
sowej, kryminalnej i politycznej. „Sherlock Holmes” funkcjonuje tu ni-
czym hasło wywołujące temat morderstwa45. Rzadziej slawista porównuje 

40 Por. The Diderot Project: Enlightenment, Skill and Education, [w:] Skill and Edu-
cation: Reflection and Experience, ed. B. Göranzon, M. Florin, London–New York 1992, 
s. 173–280.

41 M. Bradbury, To the Hermitage, London 2000, s. 52. 
42 Por. N.N. Holland, M.M. Schwartz, Know Thyself. Delphi Seminars, Gainesville–

New York 2008, s. 52–53.
43 N.N. Holland, Death in a Delphi Seminar: A Postmodern Mystery, New York 

1995, s. 319.
44 Tamże, s. 309.
45 Na przykład, gdy profesor informuje, że ma coś do załatwienia, redaktorka pyta, czy 

ma to związek z Sherlockiem Holmesem. J. Hen, Bruliony Profesora T., Warszawa 2006, s. 87.
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się do innych bohaterów literatury kryminalnej: „W tej chwili żałowałem, 
że już nie palę. Zaciągnąłbym się jak sam Marlowe, wypuściłbym kłę-
by niebieskiego dymu i zaczął głęboko zastanawiać. Na razie postąpiłem 
jak komisarz Maigret: poprosiłem o następne piwo”46. Tytułowe Bruliony 
Profesora T. to – obejmujące niemal połowę tekstu – wypisy z historii 
i życia literackiego Rosji, parafrazowane bądź cytowane ze źródeł poda-
nych w nocie bibliograficznej. Wspomnienia Niny Berberowej, Włady-
sława Chodasiewicza czy Nadieżdy Mandelsztam sąsiadują tu z listami 
Gorkiego czy szkicami „rosyjskimi” Wellsa. 

Opętanie Antonii Susan Byatt również składa się w połowie z listów, 
fragmentów dzienników, poematów czy wierszy, i również ma struktu-
rę dwupoziomową, obejmującą narrację współczesną i wtopione w nią 
fragmenty prozy historycznej oraz poezji wiktoriańskiej, ale efekt arty-
styczny tych zabiegów jest nieporównanie większy niż u Hena. Przede 
wszystkim Byatt wznosi się na wyżyny stylizacji jako autorka wszystkich 
wierszy, poematów, dzienników, listów czy rozpraw naukowych przyto-
czonych na kartach powieści. To właśnie w odniesieniu do Possession 
użyto określenia „niepomierna intertekstualność”47, a jego autor stwier-
dza, że techniki stosowane przez pisarkę nie mieszczą się w klasyfikacji 
Genette’a z Palimpsestów i można by z nich stworzyć cały słownik; przy-
wołuje też obraz Borgesowskiej Biblioteki Babel48. Sama Byatt podkre-
ślała zresztą, że przyświecał jej cel stworzenia formy, która byłaby pa-
rodią każdej możliwej formy, zarówno ze sfery kultury popularnej, jak 
i high culture49. W związku z tym, że analizowałam już tę powieść w in-
nym miejscu50, podkreślę jedynie obecność w niej przepisanych na różne 
sposoby konwencji zarówno romansowych, jak i kryminalnych. W ich 
połączeniu z powieścią uniwersytecką upatruję nie tylko czytelniczego 
sukcesu laureatki Nagrody Bookera za rok 1990, ale widzę w nim także 
szczytowe osiągnięcie powieści uniwersyteckiej w ogóle. Nie przypadkiem 
pisarka nadała Opętaniu podtytuł Romans i opatrzyła je mottem – cyta-
tem z Nathaniela Hawthorne’a, tym samym, którym David Lodge w Small 

46 Tamże, s. 12.
47 Zrobił to rosyjski badacz Walerij Piestieriew. Por. В.А. Пестерев, «Логика» 

повествования в романе А.С. Байетт «Обладание», „Вестник Волгоградского 
государственного университета” 2005, nr 4, s. 60.

48 Tamże, s. 59.
49 A.S. Byatt, Choices: On the Writing of Possession, „The Threepenny Review” 1995, 

vol. 63, s. 17.
50 A. Skubaczewska-Pniewska, „Posięście” wiedzy. „Opętanie” Antonii Susan Byatt jako fi-

lologiczna powieść uniwersytecka, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5: A. Скубачевска-Пневска, 
Принципы повествования в университетском романе (на примере «Обладать» 
Антонии Сьюзен Байетт), „Новый филологический вестник” 2014, nr 3, s. 34–38.



Anna Skubaczewska-Pniewska158

World („Kiedy pisarz nazywa swe dzieło Romansem […]”51). I nie przypad-
kiem u Lodge’a także można znaleźć odwołania do literatury sensacyjnej, 
na co zwracała uwagę Magdalena Tymicka, nazywając jedną z linii fabu-
larnych Małego światka „thrillerem teoretycznym”52. 

Przepisując romans i kryminał, autorzy powieści uniwersyteckich prze-
pisują niejako całą literaturę, bo nie tylko sięgają po zdecydowanie najpo-
pularniejsze gatunki literackie wszech czasów, ale też wracają do źródeł 
sztuki opowiadania. Wprawdzie sami badacze kryminału przyznają, że nie 
ma on „tak długiej tradycji, jak inne gatunki literatury popularnej. Jego 
historia liczy sobie dopiero niecałe dwa wieki: to niewiele w porównaniu 
np. do romansu, który narodził się jeszcze w starożytnej Grecji (tzw. grecka 
powieść prób) – a być może nawet wcześniej”53. Jednak można też spotkać 
opinie, że „literatura kryminalna i śledczy, który szuka sprawcy, są tak sta-
re jak sam czas”54 i już w najbardziej archaicznych tekstach, w mitach czy 
w Biblii można znaleźć jej zalążki55. Jak dowodzi Northrop Frye, poszu-
kiwanie jest też ośrodkiem fabuł romansowych56. Powieść uniwersytecka 
jako synteza romansu i kryminału również opowiada o poszukiwaniu, nie 
tylko ukochanej czy zbrodniarza, ale przede wszystkim znaczenia tekstu.

“An immeasurable intertextuality”, or campus novel between 
romance and crime novel

Summary

University novel fiction operates at the intersection of different liter-
ary genres and conventions. Sometimes the entire narrative consists of an 
amalgam of different text types: student essays, newspaper articles, diaries, 
letters, poems etc. Rewriting the texts of popular and high culture, authors 
involve their readers in an ingenious play, positing before them an intricate 
system of literary and methodological allusions. The aim of this article is 
to analyse how university novel merges academic fiction with romance and 
crime novel. 

51 A.S. Byatt, Opętanie, s. 7. 
52 M. Tymicka, Personifikacja teorii…, s. 196. 
53 A. Gemra, „Zbrodniarz i panna”: damsko-męskie relacje w wątkach kryminalnych, 

[w:] Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. A. Gemra, Kraków 2015, s. 243.
54 „Crime literature and the investigator who searches for the perpetrator is as old as 

time”. R.B. Browne, L.A. Kreiser Jr, Introduction, s. 6.
55 B. Trocha, Mityczne źródła zbrodniczej intrygi – kryminalne schematy fabularne 

w literaturze staroegipskiej i w Biblii, [w:] Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, s. 197. 
56 N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, Princeton 1971, s. 187.
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Przepisywanie miasta 
Poznańskie przechadzkowniki jako lokalny 

gatunek miejski1

Gatunki miejskie

Spór o aktualność rozważań genologicznych jako niezbywalnej czę-
ści współczesnego polskiego literaturoznawstwa zdaje się nieco przycichł. 
Pogłoski o śmierci gatunku jako kategorii opisu dzieła literackiego oka-
zały się mocno przesadzone, a koncepcje, które próbowały poradzić sobie 
z niemożnością gatunkowego określenia konkretnych tekstów, jeszcze nie-
dawno nowe, stały się już ujęciami kanonicznymi – jak choćby propozycja 
traktowania przypadków nieostrych i heterogenicznych jako przejawów 
nowej sylwiczności2 czy też teza o gatunku rozumianym nie jako katego-
ria normatywna, lecz hermeneutyczna, to jest gatunku definiowanym jako 
historycznie zmienny punkt odniesienia, kumulatywnie wzbogacany za-
sób tradycji, jako dynamiczny genologiczny kontekst, w którym lokowane 
są kolejne utwory, zyskując przez to określony naddatek semantyczny3. 
Tendencje, do których blisko takiemu myśleniu, były zresztą obecne już 
w starszych rozprawach z obszaru poetyki historycznej4.

Wśród wspomnianych wyżej nowszych koncepcji pojawiały się rów-
nież propozycje traktowania gatunku jako kategorii jednorazowego użyt-
ku, określającej jeden, niepowtarzalny pod względem poetyki tekst5.  Takie 

1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego NCN 2014/13/B/HS2/00310 „Wiek 
teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej”.

2 R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984. 
3 S. Balbus, Zagłada gatunków, „Teksty Drugie” 1999, nr 6. 
4 S. Skwarczyńska, Geneza i rozwój rodzajów literackich, [w:] tejże, Z teorii literatu-

ry: cztery rozprawy, Łódź 1947; M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki histo-
rycznej, [w:] tegoż, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969.

5 M. Głowiński, Gatunek literacki…, s. 22–23. 
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rozwiązanie może być pomocne zwłaszcza w przypadkach, gdy mamy 
do czynienia z odautorskim dookreśleniem gatunku – czy to odnoszą-
cym się w sposób nietypowy do pojęć klasycznych (jak na przykład Psalm 
o nożu w plecach Tadeusza Nowaka), czy też powołującym do życia nowy 
genologiczny termin (na przykład Kartoteka Tadeusza Różewicza czy Ob-
soletki Justyny Bargielskiej)6. Interesuje mnie jednak jeszcze inna odsłona 
gatunkowości. Ta mianowicie, którą za Romą Sendyką nazwać można k u l -
t u r o w ą  t e o r i ą  g a t u n k u7. Dla takiego ujmowania problemów geno-
logii szerszym kontekstem mogłaby być także Greenblatowska p o e t y k a 
k u l t u r o w a8. Jest to zatem takie rozumienie gatunku, które wiąże jego 
genezę z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi, szczególnie akcen-
tując historyczność i lokalność owego umocowania. Podejście kulturowe 
podkreśla zwrotność relacji między gatunkiem a rzeczywistością, w której 
zaistniał – zarówno jako przedmiot praktyki, jak i kategoria obecna w me-
tadyskursie epoki. 

Materiałem, który chcę poddać opartej na przedstawionych wyżej za-
łożeniach analizie, będą trzy układające się w pewien cykl dzieła, które 
określam roboczo jako p r z e c h a d z k o w n i k i, a których autorami są po-
znaniacy piszący w zbliżony sposób i w podobnym celu o przestrzeni swego 
rodzinnego miasta. Początkiem tej poznańskiej serii byłyby Przechadzki 
po mieście Marcelego Mottego – cykl felietonów publikowanych w latach 
1888–1891 w „Dzienniku Poznańskim” (nakładem czasopisma prawie rów-
nolegle wyszło też pięć tomów przedruków). Następnie w połowie XX wie-
ku powstają (wydane dopiero w 1997 roku) zapiski Pauliny Cegielskiej, 
na które składają się genealogiczne wprowadzenie pt. Z moich wspomnień 
i cztery zeszyty Przechadzek po mieście, zaś w roku 1974 ukazuje się zbiór 
Zbigniewa Zakrzewskiego Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych 
(w latach osiemdziesiątych XX wieku wydany pt. Ulicami mojego Poznania. 
Przechadzki z lat 1918–39). 

Gdyby p r z e c h a d z k i  (o tym, dlaczego wprowadzam też termin prze-
chadzkowniki mowa będzie później) potraktować jako nazwę gatunkową 
o charakterze ogólnym, to już tylko wymieniając dzieła, które w swych ty-
tułach (czy też ich tłumaczeniach) mają taką odautorską (odtranslatorską) 
kategoryzację, mielibyśmy do czynienia z całym korpusem tekstów z sobą 
niezwiązanych czy też związanych pośrednio, ale wyłącznie przez odnie-
sienie o charakterze intertekstualnym. Oczywiście zbadanie (możliwych) 

6 Tamże, s. 25–27. 
7 R. Sendyka, W stronę kulturowej teorii gatunku, [w:] Kulturowa teoria literatury. 

Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 
8 S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-

-Courtney, Kraków 2006.
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zależności między tekstami takimi, jak: Przechadzki samotnego marzycie-
la Jana Jakuba Rousseau9, Diderotowska Przechadzka sceptyka10 czy Sześć 
przechadzek po lesie fikcji Umberta Eco11 (nie wspominając o bogatym pod 
tym względem dorobku polskich literaturoznawców12), mogłoby być cieka-
wym przedsięwzięciem, niemniej jednak z uwagi na brak wspólnego poza-
tekstowego umiejscowienia tych dzieł w czasie i przestrzeni, związane z tym 
niewspółmierności, niemożności uzgodnienia kontekstów pozatekstualnych 
przyniosłoby zupełnie inne rezultaty niż analiza kulturowa p r z e c h a d z e k 
poznańskich13. Tworzą one wyraźną serię, dzięki czemu mogą być rozpatry-
wane właśnie jako realizacje jednego gatunkowego inwariantu – aplikacja 
czy też amplifikacja ram kompozycyjnych tekstu źródłowego. Ponadto nie 
sposób, moim zdaniem, pominąć ich wspólnego lokalnego zakorzenienia 
związanego z miastem, w którym powstały i które opisują – w tym właśnie 
sensie stanowią one g a t u n e k  m i e j s k i. 

Najszybciej pojawiające się skojarzenie, które budzi użycie terminu g a -
t u n e k  m i e j s k i, to najpewniej odniesienie do humorystycznych, często 
nonsensownych limeryków. Te dowcipne wierszyki rozpoczynające się frazą 
opartą na schemacie „Był sobie X z miejscowości Y”, mają długą, w Wiel-
kiej Brytanii datowaną na przynajmniej XVIII wiek, tradycję14. W litera-
turze polskiej zostały spopularyzowane przez Wisławę Szymborską i jej 
środowisko, choć nie była ona ani pierwszym twórcą piszącym limeryki, ani 
też autorką o największym w tym obszarze dorobku15. Dla mnie ciekawszy 
jest jednak przypadek innego gatunku literackiego – nie tyle tematycznie 

9 J.J. Rousseau, Przechadzki samotnego marzyciela, przeł. M. Gniewiewska, wstęp 
B. Baczko, Warszawa 1967. Tytuł oryginalny: Réveries du promeneur solitaire.

10 D. Diderot, Przechadzka sceptyka, [w:] tegoż, Wybór pism filozoficznych, przeł. 
J. Hartwig, J. Rogoziński, Warszawa 1953. Tytuł oryginalny: La Promenade du sceptique.

11 U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków 1995. Tytuł 
oryginalny: Six walks in the fictional woods.

12 M. Stala, Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Kraków 2004; 
Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga Jubileuszowa z okazji 70 rocz-
nicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska, Po-
znań 2007; P. Fast, A. Świeciak, Translatologiczne wyprawy i przechadzki, Katowice 2010.

13 Nie poruszam też tutaj w ogóle samego toposu przechadzki, który odsyła do ateń-
skich parypatetyków, zwyczajów filozofa z Królewca i innych tym podobnych motywów 
osadzonych w kulturze zachodniej. Nie zajmuje mnie tu także sama historia chodzenia jako 
praktyki kulturowej. Por. R. Solnit, Wanderlust. A History of Walking, New York 2000; 
J.A. Amato, On Foot. A History of Walking, New York 2004. 

14 Zob. H. Markiewicz, Odkrywanie limeryki, [w:] Liber Limericorum to jest Wielka 
Xięga Limeryków i Innych Utworów Ku Czci Jej Wysokości Królowej Loży, Teresy Wa-
las, jako też przy Innych Okazjach Sposobnych przez Limeryczną Lożę Jej Admiratorów 
Ułożonych, Kraków 1997.

15 W. Szymborska, Rymowanki dla dużych dzieci, Kraków 2003; S. Barańczak, 
Pegaz zdębiał, Londyn 1995. Wcześniej: K.I. Gałczyński, Dzieła, t. 1, Warszawa 1979; 
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 związanego z określonym miastem, ile wyrażającego istotę miejskiego do-
świadczenia. Mam tu na myśli powieść kryminalną. 

W swej klasycznej formule kryminał jest nie tylko powieścią, której 
akcja toczy się w przestrzeni wielkiego miasta, lecz także utworem opartym 
na schemacie fabularnym ukształtowanym podług wzorów kulturowych 
charakteryzujących życie mieszkańców wielkich miast – z jego zmiennoś-
cią, anonimowością, nagłością, natłokiem bodźców i wrażeń, tłumem nie-
znajomych zapełniających ulice i skwery lub też czających się nocą w ciem-
nych zaułkach16. Kluczowa dla powieści kryminalnej postać detektywa 
to zaś w gruncie rzeczy jeszcze jedna odsłona Benjaminowskiego flâneura, 
tyle że w przypadku tego pierwszego eksploracja miejskiej przestrzeni ma 
konkretny cel: rozwikłanie mrocznej zagadki17. 

Mojemu rozumieniu tego, czym mianowicie miałby być g a t u n e k 
m i e j s k i, odpowiada z grubsza drugie z wyżej wymienionych skojarzeń 
– uznanie powieści kryminalnej za zjawisko stanowiące wytwór kultu-
ry miejskiej (związany ze specyficznymi właśnie dla niej wzorami czy też 
– posługując się klasyczną Bachtinowską kategorią – właściwym jej chro-
notopem), a zarazem element kulturę miasta współtworzący. Podążając 
jeszcze dalej za postulatami spod znaku poetyki k u l t u r o w e j  i  k u l -
t u r o w e j  t e o r i i  g a t u n k u, pojęcie gatunkowości odnosić należałoby 
jednak do tego, co historycznie bardzo ściśle określone i przestrzennie 
konkretnie umiejscowione. Dlatego właśnie skłonna byłabym mówić nie 
tylko o g a t u n k a c h  m i e j s k i c h, lecz także o lokalnych g a t u n k a c h 
m i e j s k i c h18, zwłaszcza w przypadku takich realizacji genologicznych, 

J. Minkiewicz, Nic świętego, Warszawa 1939; tegoż, Kazania i skargi, Łódź 1946; J. Tu-
wim, Pegaz dęba, Kraków 1950. 

Spośród literaturoznawców, prócz Barańczaka, limeryki pisywali lub pisują między 
innymi Stanisław Balbus, Jacek Baluch i Michał Rusinek – zob. Liber Limericorum… – zaś 
najbardziej płodnym ich twórcą był prawdopodobnie tłumacz Maciej Słomczyński, który, 
jak sam podaje, stworzył około dwóch lub trzech tysięcy limeryków: M. Słomczyński, Li-
meryki plugawe, rys. A. Mleczko, Kraków 1997. 

16 G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] tegoż, Most i drzwi, 
przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006; B. Singer, „Sensacyjność” a świat wielkomiejskiej 
nowoczesności, przeł. Ł. Biskupski i in., [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność 
i kultura popularna, red. nauk. T. Majewski, Warszawa 2009.

17 D. Frisby, City Detected. Representations and realities of Detection, [w:] tegoż, 
Cityscapes of Modernity, Cambridge 2006. Zob. też: M. Czubaj, Etnolog w Mieście Grze-
chu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Gdańsk 2010, s. 48–50. Por. 
W. Benjamin, Powrót flâneura. O „Spacerach po Berlinie” Franza Hessla, przeł. A. Kopa-
cki, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8–9, s. 236.

18 W odniesieniu do kryminałów można by chyba pokusić się o odróżnienie kryminału 
londyńskiego od wrocławskiego, podobnie jak odróżnia się kryminały angielskie od skan-
dynawskich itd. 
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które w danym mieście są statystycznie nadreprezentowane czy też które 
są dla niego unikalne.

Nastawienie to wynika z przekonania, że aby w pełni rozpoznać geno-
logiczny kształt danego dzieła, trzeba brać pod uwagę nie tylko jego miejsce 
w szeregu tekstów o podobnej poetyce, lecz także uwzględnić kulturowe zna-
czenie pojawiania się określonych tworów gatunkowych w konkretnym miej-
scu – jednym słowem spojrzeć na nie z perspektywy poetyki uzupełnionej 
o przedrostek „geo-”19 (przy czym warto pamiętać, że tak rozumiana poetyka, 
podobnie zresztą jak poetyka kulturowa w ogólności, miała zacne, choć zda-
je się zapoznane poprzedniczki wśród nowoczesnych poetyk historycznych 
uprawianych przez badaczy z Europy Środkowej i Wschodniej już w pierw-
szych dekadach XX wieku20). Podobne umiejscowienie w czasie i przestrzeni 
pozwala nie tylko podjąć próbę zdefiniowania osadzonego lokalnie gatunku 
miejskiego, lecz także zrekonstruować typ stojącego za nim doświadczenia 
– wskazać egzystencjalne i kulturowe zakorzenienie omawianych tekstów. 

Wstępne rozpoznania dowodzą, że zależność między konkretną miej-
ską przestrzenią a gatunkami literackimi jest zjawiskiem dającym się 
uchwycić. Zdaje się, że tak jak dla Warszawy i jej topografii (w znaczeniu, 
które proponuje Elżbieta Rybicka, definiując topografie jako „zapisy miejsc 
w tekstach kultury”21) szczególnie ważna była ballada podwórzowa22, tak 
gatunkiem specyficznym (w pewnym okresie) dla Poznania stały się właśnie 
p r z e c h a d z k i. Nie oznacza to oczywiście, że gatunki te nie były upra-
wiane w innych miastach. W odniesieniu do pierwszego z wspomnianych 
wystarczy przywołać rolę ballady w miejskim folklorze Łodzi23, zaś w od-
wołaniu do drugiego – wspomnieć o p r z e c h a d z k a c h  po Wilnie, Lwo-
wie, Atenach, Rzymie, Jerozolimie i wielu innych miejscach24. Niemniej 

19 E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do poetyki miejsca. Zwrot topograficzny w ba-
dania literackich, ,,Teksty Drugie” 2008, nr 4; tejże, Miejsce, pamięć, literatura (w per-
spektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2; tejże, Geopoetyka. Przestrzeń i miej-
sce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

20 Od Aleksandra Wiesiołowskiego i Olgi Freudenberg przez formalistów rosyjskich 
po semiotykę tartusko-moskiewską i tzw. słowiański strukturalizm już w drugiej poło-
wie XX wieku (o samym Poznaniu zob. E. Balcerzan, Miasto w świetle semiotyki miasta 
i „Wtenczas w Poznaniu był ruch nieustanny”, [w:] tegoż, Zuchwalstwa samoświadomości, 
Lublin 2005).

21 E. Rybicka, Geopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury…, s. 480.
22 B. Wieczorkiewicz, Warszawskie ballady podwórzowe. Pieśni i piosenki warszaw-

skiej ulicy, oprac. muz. Z. Wiehler, Warszawa 1971; J. Dunin, Podwórkowe rytmy, w: tegoż, 
Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974. 

23 Tamże. Zob. też J. Dunin, W Bi-ba-bo i gdzie indziej. O humorze i satyrze z Miasta 
Łodzi od Rozbickiego do Tuwima, Łódź 1966. 

24 Znów odwołując się już tylko do samych tytułów, wymienić można: [A.H. Kirkor], 
Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Przez Jana ze Śliwina, Wilno 1856; S. Kunasiewicz, 
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jednak tak, jak określony typ piosenki ulicznej był przez długi czas istotną 
(i charakterystyczną) częścią kultury warszawskiej, tak specyficzne p r z e -
c h a d z k i, których prototypem były felietony Marcelego Mottego, stały się 
ważnym zjawiskiem poznańskim. 

Poznańskie przechadzki 

Należałoby zacząć od naszkicowania kształtu formalnego wybranych 
do analizy tekstów oraz określenia, w jaki sposób i w jakim stopniu obecna 
jest w nich przechadzka jako praktyka oraz figura myślenia. Przechadzki… 
Mottego, tekst dla kultury poznańskiej kanoniczny, a zarazem stanowiący 
gatunkowy punkt odniesienia dla kolejnych autorów poznańskich prze-
chadzek, przyjmuje kształt „chodzonych” dialogów alter ego autora (choć 
formalnie opowiadający przedstawia się jako uczeń Jana Mottego, który 
był ojcem pisarza) z „panem Ludwikiem”, synem dawnego znajomego. Prze-
chadzki i odwiedziny znajomych miejsc są tutaj zdarzeniami fabularnymi 
i pretekstem do snucia wspomnieniowej opowieści.

Nieraz przypominam sobie, przechodząc, co tu i owdzie zaszło przed laty, jak tu i ow-
dzie dawniej wyglądało, kto w tym lub owym domu mieszkał olim temporibus. A to wzbu-
dza we mnie rozmaite myśli, przyjemne i smutne. Jeśli masz czas, panie Ludwiku, i chcesz 
mi towarzyszyć, to proszę […]25.

Materiał wspomnień zostaje uporządkowany zgodnie z kolejnością mi-
janych miejsc, domów, pokonywanych na piechotę ulic – od Starego Rynku 
po okolice okalającą południową część Garbar. Ciekawym zabiegiem, o któ-
rym już wspomniałam, jest rezygnacja z bezpośredniego utożsamienia opo-
wiadacza z autorem (co nie zmienia faktu, że narrator ukształtowany jest 
na wzór autora). Wątki autobiograficzne są więc formalnie prezentowane 
jako biograficzne. Dzięki temu dzieje Mottego i jego rodziny nie wysuwają 
się na plan pierwszy, lecz stają się jednym z wielu elementów składających 
się na panoramę losów znanych poznańskich rodów, co niewątpliwie jest 
efektem zamierzonym.

Paulina Cegielska nawiązując do dzieła swego stryja, także tytułu-
je własne wspomnieniowe zapiski p r z e c h a d z k a m i, ale porządek ulic 
zastępuje porządkiem adresów i to konkretnych siedmiu poznańskich 

Stanisława Kunasiewicza przechadzki archeologiczne po Lwowie, z. 1–3, Lwów 1874–
1876; W. Witwicki, Przechadzki ateńskie, Warszawa 1960; [A. Darowski], Przechadzki 
po Rzymie. Przez A. D., Lwów 1888; [A.J. Bożeniec], Przechadzki po Jerozolimie i bliższych 
jej okolicach. Opisał ks. Jełowicki, Warszawa 1897. 

25 M. Motty, Przechadzki po mieście, oprac. i wstęp Z. Grot, t. 1, Poznań 1999, s. 4.
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adresów związanych z kolejnymi latami życia opowiadającej (do końca 
I wojny światowej, a właściwie tryumfu powstania wielkopolskiego włącz-
nie26). Obecność figury spacerowicza sprowadza się więc tutaj jedynie do za-
chowania porządku topograficznego (lista domów umiejscowionych w miej-
skiej przestrzeni) oraz uruchomienia kontekstu Przechadzek… Mottego. 
Wejście w dialog z tym tekstem ma tutaj podwójne znaczenie. Po pierwsze, 
wpisuje wypowiedź autorki w znany już modus pisania o – i w – Poznaniu. 
Po drugie, stanowi element łączący nie tylko z tradycją ważną dla opisywa-
nej miejskiej społeczności, lecz także z historią własnej rodziny (Cegielska 
była bratanicą Mottego), a wątek genealogiczny, historia rodu, związana 
z tym ciągłość (szczególnie w kontekście jej zerwania w warstwie material-
nej – braku części przedmiotów i pamiątek pochłoniętych przez dziejowe 
zawieruchy) są dla piszącej bardzo ważne27. Sygnały z poziomu podmiotu 
utworu przybierające formę metatekstowego gatunkowego samookreślenia 
w tytule i przyjęcia zasady segmentacji tekstu odpowiadającej kolejnym 
przeprowadzkom wzmacniają lokalne zakorzenienie opowiadającej – osa-
dzają jej biografię w historii rodziny, a zarazem w historii rodzinnego mia-
sta i lokalnym kanonie poświęconych mu tekstów. 

Podobnie dzieje się w przypadku książki Zbigniewa Zakrzewskiego. 
Z tą różnicą, że powołuje się on na podwójną inspirację – Przechadzek 
po mieście Mottego28 oraz zatytułowanej dokładnie tak samo serii felie-
tonów Czesława Kędzierskiego ukazujących się w „Kurierze Poznańskim” 
w latach 1926–192729. Niemniej jednak inaczej niż ten ostatni, Zakrzewski 
bardzo wyraźnie zaznacza obecność własnego punktu widzenia i rezygnu-
je z formuły zobiektywizowanego obrazka historycznego. (W felietonach 
Kędzierskiego brak jego indywidualnej sygnatury. Cel i efekt są zupełnie 
inne niż w przypadku prac pozostałych przywoływanych tu poznańskich 
pisarzy. Nie pojawia się też ujęcie topograficzne jako element konstrukcyjny 
i dlatego nie włączyłam tych p r z e c h a d z e k  do omawianego materiału. 
Choć teksty nawiązują do pierwowzoru, dzieła Mottego, to sprowadza się 
to właściwie wyłącznie do zapożyczenia tytułu cyklu jego felietonów). 

Dużą część wykorzystanego przez Zakrzewskiego materiału stano-
wią nie wydarzenia z własnego życia, a gromadzone przez lata informa-
cje i wzmianki o Poznaniu. Niemniej jednak całość zostaje świadomie 

26 Cezura jest więc tu ściśle związana z kontekstem lokalnym. Powołana do życia 11 li-
stopada 1918 roku II RP nie obejmowała terenów Wielkopolski. Poznań stał się częścią 
niepodległego państwa polskiego dopiero trzy miesiące później. 

27 Paulina Cegielska Przechadzki… poprzedza szkicem Z moich wspomnień, który 
stanowi rekonstrukcję dziejów rodzin Mottych i Cegielskich.

28 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918–1939, Poznań 
1985, s. 32.

29 Tamże, s. 5 (ze wstępu).
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umieszczona w ramie osobistej, indywidualnej perspektywy. Tutaj splot 
tego, co autobiograficzne, z tym, co miejskohistoryczne, jest jednak bar-
dziej skomplikowany niż u Mottego i Cegielskiej. Autor chce przedstawić 
to, co zachowało się w jego pamięci, przy czym wspomnienia dotyczą za-
równo wydarzeń z własnego życia, jak i tego, czego Zakrzewski dowie-
dział się o Poznaniu, co zapamiętał z jego historii. Przestrzeń – dosłownie, 
bo to właśnie ona (miasto) stanowi zwornik obu planów – dziejów własnych 
zlewa się więc z przestrzenią dziejów Poznania. Historia miasta została nie-
jako wpisana we własną biografię – a nie na odwrót. 

Nie umiałbym tego wyjaśnić, jak to się stało, że jakaś siła nakazywała mi notować 
wszystko, co się wiązało z ukochanym grodem nadwarciańskim. Włóczęgi po mieście, 
zapiski w pamiętniku, podsłuchane rozmowy, prelekcje, gazety, książki, plany Poznania, 
kartki z widokami miasta – oto źródła zbierane z uporem maniaka. […] Nie czułem się 
na siłach, by nadać zebranym faktom charakter studium historycznego, w którym wszyst-
ko jest krytycznie sprawdzone i poddane obiektywnej ocenie. Pragnąłem dać obraz tego, 
co z niedawnego Poznania zapamiętałem i zanotowałem, lub podkreślić przy tym godne 
uwagi inicjatywy i osiągnięcia30. 

Dużo większą niż w przypadku wspomnień Cegielskiej rolę odgrywa 
u Zakrzewskiego topografia. Kolejność wątków podyktowana jest upo-
rządkowaniem materiału według następujących po sobie na planie miasta 
miejsc i ulic, począwszy od Starego Rynku, na peryferyjnych Naramowi-
cach kończąc. Narracja przypomina opowieść gawędziarza oprowadzają-
cego kogoś po mieście – choć przewodnik, zamiast czasu teraźniejszego, 
posługuje się tu często czasem przyszłym, co wprowadza dystans i podkre-
śla wirtualność spaceru, który odbiorca odbywa wyłącznie mentalnie, idąc 
(nomen omen) za wskazówkami narratora:

Wędrówkę po Rynku zaczniemy od miejsca, gdzie ponad szczytami niskich zabudo-
wań, podzielonych przed wojną pociesznymi uliczkami Ratuszową, Wiankową i Kurzą 
Nogą, wybija się smukła sylwetka Ratusza31.

Odbędziemy teraz drogę powrotną znad Warty południową stroną Wielkiej w kierun-
ku Starego Rynku32. 

Choć wpisane w ujęcie topograficzne, choć związane z praktykami 
pieszego przemierzania miasta, poznańskie p r z e c h a d z k i  nie są jed-
nak klasycznymi pasażami w znaczeniu Benjaminowskim. Motty, Cegiel-
ska i Zakrzewski nie piszą też p a s a ż y  t e k s t o w y c h  w rozumieniu 
Elżbiety Rybickiej, która kojarzy ukuty przez siebie termin z p o e t y k ę 

30 Tamże, s. 5–6 (ze wstępu).
31 Tamże, s. 10.
32 Tamże, s. 42.
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p e r c e p c y j n ą  i odnosi go do literackiego utrwalenia „sensualnego prze-
życia procesualności, zmienności, przygodności”33. Istotą omawianych 
przeze mnie tekstów nie jest odbicie doświadczenia nowoczesnej miejsko-
ści, o którym pisze Benjamin, a za Benjaminem Rybicka; celem nie jest 
też fenomenologiczny wgląd w istotę ruchu wytwarzającego przestrzeń, 
o którym w kontekście miejskim pisze Michel de Certeau w rozdziałach 
poświęconych p r a k t y k o m  p r z e s t r z e n n y m34; konstrukcja poznań-
skich tekstów nie jest też oparta na zasadzie kolażu35. 

Niemniej jednak sama funkcja mapowania miejsc i przestrzeni w teks-
tach poznaniaków jest taka właśnie jak u Benjamina (ale Benjamina auto-
ra Berlińskiego dzieciństwa na przełomie wieków36, a nie twórcy Pasaży) 
i jak w recenzowanych przez niego37 Spacerach po Berlinie (Spazieren in 
Berlin) Franza Hessla38. W poznańskich tekstach, tak jak w szkicach wspo-
mnianych wyżej niemieckich pisarzy, miejsca i przemieszczanie się między 
nimi są kluczem do opisu doświadczenia autobiograficznego – uruchamiają 
mechanizmy pamięci, stają się jej wehikułem. Przemierzanie miasta jest 
m n e m o t e c h n i c z n y m  p r e t e k s t e m39 do snucia retrospektywnej 
opowieści – tak, jak było nim smakowanie magdalenki dla Proustowskie-
go narratora40. Kluczowe dla przedstawienia miasta rodzinnego jest – jak 
pisze Benjamin w Powrocie flâneura – wyprawienie się w „to, co minione, 
nie zaś to, co odległe”41. Istotą jest więc dystans czasowy, a nie przestrzenny 
(stanowiący oś konstrukcyjną opisu miasta, które poznaje się z perspekty-
wy gościa). 

W analizowanych tu przeze mnie tekstach topograficzne reminiscen-
cje odnoszą do indywidualnie określanego złotego wieku Poznania. Dla 
Mottego są to trzecia i czwarta dekada XIX wieku, dla Cegielskiej okres 

33 E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowo-
czesnej literaturze polskiej, Kraków 2003, s. 148–171.

34 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, 
Kraków 2008, s. 91–129. 

35 Zob. B. Bogołębska, Pasaż, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2010, z. 1–2, 
s. 264–265.

36 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, przeł. B. Baran, War-
szawa 2010.

37 W. Benjamin, Powrót flâneura.
38 Jeden z tekstów z tomu w przekładzie na polski: F. Hessel, Sztuka spacerowania, 

przeł. S. Lisiecka, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8–9.
39 A. Zeidler-Janiszewska, Berlińskie loggie – paryskie pasaże. Miasto jako „pretekst 

mnemotechniczny”, [w:] Pisanie miasta, czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Po-
znań 1997.

40 Tamże (s. 83–85) o wpływie pisarstwa Prousta na Benjamina, który wraz z Hesse-
lem tłumaczył W poszukiwaniu straconego czasu na niemiecki. 

41 W. Benjamin, Powrót flâneura, s. 234.
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od lat siedemdziesiątych XIX stulecia do odzyskania niepodległości, a dla 
Zakrzewskiego lata międzywojenne. Jeśli przyjrzeć się datom urodzin auto-
rów p r z e c h a d z e k  oraz temu, kiedy teksty te powstawały, da się zauwa-
żyć, że są to wspomnienia spisywane jeśli nawet nie pod koniec życia (jak 
w przypadku Mottego i Cegielskiej), to już po pięćdziesiątych urodzinach 
(Zakrzewski), a ramy okresu złotego każdorazowo obejmują lata młodości 
autorów poszczególnych tekstów. Marceli Motty (1818–1898) pisze i publi-
kuje swoje p r z e c h a d z k i  na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XIX wieku42, Paulina Cegielska (1871–1969) przygotowuje tom 
wspomnień w latach pięćdziesiątych XX wieku43, a Zbigniew Zakrzewski 
(1912–1992) ukończył maszynopis swojej książki w roku 196544. Pisarska 
strategia powrotu do miasta dzieciństwa i młodości jest zresztą techniką 
uświadamianą: 

Gdy tak chodzę po ulicach i widzę rojących się koło mnie ludzi nieznajomych i obcych, 
gdy ze znajomych i swojskich spotykam czasami prawie tylko tych, których niedawno temu, 
jak mi się zdaje, dziećmi i podrostkami widziałem, dziwnie mi się robi i tęskno, jakoby 
miasto, w którym całe przecież przepędziłem życie, na obce jakieś się zamieniło, a raczej 
jakobym chodził po cmentarzu, szukając krewnych, przyjaciół, rówieśników, którzy już 
wszyscy leżą za murami lub gdzieś tam dalej w świecie45.

Pozostała tylko pamięć i wspomnienia czepiające się ruin, jak bluszcz czepia się 
omszałych kamieni.

Potrzeba było przezwyciężenia własnej inercji, ażeby wydobyć na światło dzienne to, 
co pozostało w myśli z przeżyć przeszłości, ażeby dać pogląd choć w skromnej i nieudolnej 
mierze, na dawne, a przecież tak niedawne dzieje Poznania46. 

Całość ująłem według ulic i domów, z którymi wiązały się w mej pamięci opisywane 
fakty. Otwierał ją pamiętny rok 1918 – choć nasuwały się czasem wydarzenia z lat zaboru 
pruskiego, a nawet z czasów dawniejszych – a zamykał ostatni miesiąc przed burzą, sier-
pień 1939 roku. […] Pragnąłem, by w mych wspomnieniach ożyło niedawne życie miasta, 
nabrało głębszego sensu, barw i wyrazu47.

Sam sposób doboru materiału, zasadność założenia, że „kiedyś było 
lepiej”, nie podlega autoanalizie. Podobnie zresztą jak sama referencjal-
na wartość opisów czy prawdziwość przywoływanych zdarzeń. Znajduje-
my, co prawda, kurtuazyjne zwroty dotyczące sprawności pamięci. Mają 
one jednak charakter chwytów retorycznych i nie są motywowane reflek-
sją nad mechanizmami zapamiętywania i zapominania czy idealizacji 
przeszłości: 

42 M. Motty, Przechadzki po mieście, t. 1, s. XXX.
43 P. Cegielska, Z moich wspomnień. Przechadzki po mieście, Poznań 1997, s. 52–53.
44 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania…, s. 6 (ze wstępu).
45 M. Motty, Przechadzki po mieście, t. 1, s. 5.
46 P. Cegielska, Z moich wspomnień…, s. 53.
47 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania…, s. 5–6 (ze wstępu).
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Nieraz mnie może pamięć zawiedzie, bo ona słabnie z wiekiem, jak ci wiadomo48.
Zbliżamy się do wylotu ulicy Woźnej. Dom narożny, którego klasycystyczna fasada 

została obecnie urozmaicona balkonem, mieścił sklepy, jeśli mnie pamięć nie myli, z uży-
wanymi meblami, skórzany i kapeluszniczy49.

Omawiane książki są naznaczonymi melancholijną tęsknotą rekon-
strukcjami miasta utraconego, są mitologiami starego Poznania (przy 
czym dzieło Mottego jest tu tekstem prototypicznym). Stąd zasadniczo brak 
wśród wspominanych historii tych traumatycznych czy wstydliwych.

To, co łączy trzy omawiane utwory, to wpisanie własnej autobiografii 
w siatkę topograficzną. Sprzężenie ma charakter zwrotny. Opis przecha-
dzek po mieście staje się przewodnikiem po biografii, a pamiętnikarska 
opowieść rekonstruuje nie tylko koleje żywota jej autora, ale pośrednio staje 
się również swoistą biografią miasta50. Porównanie opisów tkanki miejskiej 
czy funkcji poszczególnych miejsc pozwala zarejestrować choćby przesuwa-
nie się i rozrost centrum jako dynamicznej konfiguracji architektoniczno-
-społecznej – jego niestabilność, wyraźne przejścia51. Od starego miasta 
w połowie wieku XIX (Motty), przez okolice pl. Wilhelmowskiego – dziś 
Wolności – pod koniec stulecia (Cegielska), aż po przeniesienie na począt-
ku XX wieku punktu ciężkości życia miejskiego do nowo powstałej dziel-
nicy cesarskiej, inaczej zwanej zamkową (Zakrzewski). Teksty omawianej 
trójki czytane jednocześnie tworzą palimpsestową mapę Poznania i zwie-
lokrotnioną – jak na powtórnie naświetlanej kliszy – zbiorową fotografię 
jego mieszkańców, aktualizują „przyprawiające o zawrót głowy sąsiedztwo 
czasów”52. Korzystając z formuły Jacques’a Derridy, można powiedzieć, 
że opisujący Poznań są głosami „pokoleń jednego miasta”, „pokoleń jednej 
siedziby jako pokoleń ludzi w historii”53. 

Warto tu wspomnieć jeszcze o sposobie opowiadania wspólnym narra-
torom analizowanych tekstów. Charakteryzuje ich specyficzny dystans i po-
wściągliwość w opisie zdarzeń i osób – dyskrecja, takt, brak silnych emocji, 

48 M. Motty, Przechadzki po mieście, t. 1, s. 5.
49 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania…, s. 22.
50 Współcześnie mamy do czynienia z czymś więcej – mianowicie personifikacją mia-

sta, które staje się podmiotem o własnej biografii. Jest to obserwowalna tendencja w miej-
skiej monografistyce. Zob. P. Ackroyd, Londyn. Biografia, przeł. T. Bieroń, Poznań 2011; 
tegoż, Wenecja. Biografia, przeł. T. Bieroń, Poznań 2015; P.O. Loew, Gdańsk. Biografia 
miasta, przeł. J. Górna, Gdańsk 2013.

51 Por. A. Wallis, Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa 1979.
52 K. Schlögel, Czytanie miast, plany miast, [w:] tegoż, W przestrzeni czas czytamy. 

O historii cywilizacji i geopoetyce, przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, posł. H. Orłowski, 
Poznań 2009.

53 J. Derrida, Pokolenia jednego miasta, przeł. W. Szydłowska, „Lettre Internationale” 
1993–1994 (zima), s. 13.
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unikanie sensacyjności. Królują inkrustowane erudycyjnymi dygresjami 
i akuratnymi anegdotami wypowiedzi formułowane w eleganckim języku 
literackiej polszczyzny, gdzieniegdzie tylko – i to bardzo świadomie – prze-
tykane wielkopolskimi regionalizmami. Nawet gdyby teksty pozbawione były 
informacji o biografii oprowadzających po mieście opowiadaczy (a czytelnik 
nie wiedział nic o społecznym pochodzeniu samych autorów), odbiorca nie 
miałby żadnych wątpliwości, że mówiący pochodzą z warstwy wykształconej, 
z inteligenckiej drobnomieszczańskiej elity Poznania54. Nie jest też przecież 
przypadkiem, że przewodnicy ci, prezentując swoje przestrzenie, oprowa-
dzają przede wszystkim po centrum miasta i innych reprezentacyjnych jego 
obszarach, a nie po robotniczej Wildzie czy zabiedzonym Chwaliszewie. Wy-
jątkiem jest tu Zakrzewski, którego perspektywa – jako najmłodszego – jest 
trochę inna; w jego optyce tereny te należą do starego międzywojennego 
– a więc pięknego – Poznania (inna sprawa, że były to już w tym okresie ob-
szary zamieszkiwane także przez nową inteligencję, zwłaszcza studentów). 

Przechadzkowniki

Dla określenia omawianych tutaj tekstów Mottego, Cegielskiej i Za-
krzewskiego chciałabym zaproponować termin p r z e c h a d z k o w n i k i. 
Nie traci on związku z odautorską klasyfikacją gatunkową, ale podkreśla 
odrębność poznańskich przechadzek. P r z e c h a d z k o w n i k  stanowi celo-
wą kontaminację55, akcentującą, że p r z e c h a d z k i  to jednocześnie rodzaj 
p a m i ę t n i k a. Jak pisał Benjamin, teksty o mieście, z którego się pocho-
dzi, zawsze mają cechy wypowiedzi wspomnieniowej, niezależnie od tego, 
jaki przyjmują kształt gatunkowy – „miejski pamiętnik miejscowego zawsze 
będzie miał coś z memuarów”56. Poznańskie p r z e c h a d z k o w n i k i  to jed-
nak memuary o konkretnym kształcie i funkcji – nie dzienniki czy wyznania, 
ale właśnie pamiętniki rozumiane jako teksty autobiograficzne, w których 
„ja” lokowane jest wobec jakiegoś miejsca, czasu, wydarzeń o charakterze 
ponadindywidualnym – a więc wobec innych, wobec jakiejś wspólnoty57.

54 Na temat struktury społecznej poznańskiej inteligencji zob. W. Molik, Inteligencja 
polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009 i stosowne fragmenty 
Dziejów Poznania w latach 1793–1945, red. J. Topolski, t. 2, cz. 1, Warszawa–Poznań 1994, 
t. 2, cz. 2, Warszawa–Poznań 1998. 

55 Choć bez właściwego morfemu słowotwórczego. Jest „-ownik” zamiast „-nik”.
56 Tamże.
57 R. Lubas-Bartoszyńska, Nowsze problemy teoretyczne pisania o sobie, „Przestrze-

nie Teorii” 2006, nr 6, s. 58–59; Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. A.W. Labuda, 
w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, 
Kraków 2001, s. 22–23.
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Z perspektywy słowotwórczej mechanizm powstania neologizmu 
p r z e c h a d z k o w n i k  jest taki sam jak w przypadku słowa s p a c e r o w -
n i k58 stworzonego dla określenia nowej odmiany miejskiego przewodnika. 
P r z e c h a d z k o w n i k  – podobnie jak s p a c e r o w n i k  – przeznaczony 
jest raczej dla tych, którzy miasto znają i chcą zanurzyć się w jego historii, 
zmapować którąś z warstw miejskiego palimpsestu59. Stąd zresztą s p a -
c e r o w n i k  pozbawiony jest owej specyficznej propedeutyczno-informa-
cyjnej funkcji bedekera60. S p a c e r o w n i k  skupia się na historii miasta, 
przy czym jest to historiografia uprawiana na sposób skrajnie „topocen-
tryczny”. Posługując się formułą Friedricha Ratzela, użytą niedawno przez 
Karla Schlögla, należałoby powiedzieć, że s p a c e r o w n i k i  „czytają czas 
w przestrzeni”61. Ta sama procedura uruchamiana jest w poznańskich 
p r z e c h a d z k o w n i k a c h. Siatka ulic, którymi przechadza się opowia-
dający, jest kanwą dla snutego przez niego wspomnieniowego wątku. Nar-
racja autobiograficzna splata się i miesza z narracją topograficzną. Zaś sama 
przestrzeń – na którą narrator przewodnik nakłada własną mapę – staje 

58 Słowo upowszechniło się dzięki sukcesowi serii publikacji wydawnictwa Agora. 
Pierwszy tom cyklu: Spacerownik warszawski, J.S. Majewski, D. Bartoszewicz, T. Urzy-
kowski, A. Żelaznowska, Warszawa 2007. 

59 Tu dygresja na marginesie głównego wątku rozważań. Pojawienie się spacerowni-
ków sygnalizuje nową potrzebę społeczną, pewną zmianę – umasowienie, a w dużej mie-
rze też skomercjalizowanie się, doświadczenia modernistycznego flâneura. Spacerowanie 
po własnym mieście staje się dla przeciętnego mieszkańca dzisiejszej metropolii uświa-
domioną formą w-chodzenia w interakcję z jej przestrzenią. Inaczej pod-chodzi on do hi-
storycznej tkanki miasta, bardziej może niż kiedyś skupiając się na prześwitujących przez 
nią śladach przeszłości. Coraz popularniejsze spacery historyczne poświęcone określonym 
miejscom czy tematom oraz rozgrywające się w przestrzeni ulic gry miejskie przejmują 
funkcje wizyt muzealnych. Same muzea historii miasta, mam tu na myśli na przykład 
Muzeum Powstania Warszawskiego, starają się natomiast odwzorowywać fragmenty prze-
strzeni miejskiej – tak, by podążanie trasą zwiedzania symulowało chodzenie po mieście 
– w podanym przykładzie: wojennej Warszawie. Spopularyzowanie się „chodzonej” historii 
miasta owocuje też upowszechnieniem się „uspacerowionego” gatunku książki historycz-
nej czy popularnohistorycznej (dla przykładu: prowadzone przez Jacka Leociaka space-
ry po terenie warszawskiego getta i podzielona na zeszyty poświęcone kolejnym ulicom 
publikacja pt. Spojrzenia na warszawskie getto; wędrówki śladami warszawskich kobiet 
organizowane przez Sylwię Chutnik i Warszawa kobiet = Warsaw of women tejże). Cechą 
tak pomyślanych książek, prócz tego, że równie ważną rolę co opis pełnią w nich elementy 
graficzne (mapy, wyrysowane ścieżki, zdjęcia miasta), jest to, że podobnie jak w przypadku 
przewodników, punktem wyjścia dla narracji historycznej oraz jej ramą konstrukcyjną jest 
wymiar przestrzenny – w przeciwieństwie do klasycznego dyskursu historycznego podpo-
rządkowującego prezentowany obraz rzeczywistości logice czasowości, chronologicznemu 
porządkowi „przed/po”.

60 Zob. K. Schlögel, Karla Baedekera podręcznik dla podróżujących albo konstrukcja 
Europy Środkowej, [w:] tegoż, W przestrzeni czas czytamy…

61 K. Schlögel, W przestrzeni czas czytamy…
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się terytorium określonej wspólnoty. Tak właśnie powstaje ten specyficzny 
tekst Poznania, który współtworzą Motty, Cegielska i Zakrzewski. Tak też 
– w ścisłym związku z lokalnością definiowaną przez przestrzeń i miejsce 
– ugruntowywana (nomen omen) jest tożsamość autorów p r z e c h a d z e k-
- p a m i ę t n i k ó w. Czasowa trajektoria (auto)biografii zastąpiona zostaje 
trajektorią przestrzenną. Teraźniejszość i przeszłość „odwiedzanych” miejsc 
staje się kluczem do wyrażenia doświadczeń członków lokalnej wspólnoty 
i doświadczeń własnych. 

„Rozpowszechniony we współczesnej kulturze dualizm sprawia, 
że nie dostrzegamy jednego z najważniejszych faktów nowoczesnego 
życia: mam na myśli nieustanne przenikanie się sił materialnych i du-
chowych, głęboką jedność nowoczesnego ja i nowoczesnego otoczenia” 
– pisze Marshall Berman62. Takie przenikanie się – kontinuum tworzo-
ne przez podmiot i przestrzeń, w której jest on zakorzeniony – określa 
konstrukcyjną oś poznańskich p r z e c h a d z k o w n i k ó w. Może nawet 
lepiej byłoby powiedzieć, że chodzi nie o zakorzenienie podmiotu, ale 
jego umiejscowienie – w sensie Foucaultowskiego l’emplecement, któ-
re definiowane jest relacyjnie, zawsze w odniesieniu „do” czy „wobec”63. 
W tekstach Mottego, Cegielskiej i Zakrzewskiego owe punkty odniesienia 
(topograficzne, architektoniczne, historyczne, genealogiczne itd.) są bar-
dzo dobrze widoczne. Mimo tej nowoczesnej zdawałoby się konstytucji, 
spacerowicze z analizowanych tu tekstów zajmują zupełnie inną pozycję 
niż Benjaminowski i Hesselowski flâneur, który szybko stał się modelo-
wym wcieleniem podmiotowości nowoczesnej. Nie chodzi im o to, by się 
w mieście zgubić64, by spojrzeć na nie świeżo, jak na miejsce widziane 
po raz pierwszy65, by wydestylować istotę miejskości. Przechadzający się 
ulicą poznaniak, inaczej niż samotny obserwator z pasaży czy loggi, nie 
unika innych (Hessel zdecydowanie zaleca spacerowanie w samotności66). 
Inni są mu potrzebni – to wobec innych w mieście, a nie samego miasta 
ma się określić. To jest przyczyna, dla której narrator Mottego przecha-
dza się wspólnie z „panem Ludwikiem”. U Cegielskiej i Zakrzewskiego 
ta wspólnotowość wyraża się w sposób mniej bezpośredni – poprzez spe-
cyficzne ukształtowanie odbiorcy narracji (jako kogoś swojego, kogoś, kto 
dobrze zna miejsca, o których mowa) oraz poprzez ponawiane odnoszenie 

62 M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu 
nowoczesności, przeł. M. Szuster, Kraków 2006, s. 172.

63 M. Foucault, O innych przestrzeniach. Heterotopie, przeł. M. Żakowski, „Kultura 
Popularna” 2006, nr 2.

64 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo…, s. 18. 
65 F. Hessel, Flâneur w Berlinie, przeł. S. Lisiecka, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8–9, 

s. 163; W. Benjamin, Ulica jednokierunkowa, przeł. B. Baran, Warszawa 2011, s. 119.
66 F. Hessel, Sztuka spacerowania, s. 159–160.
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się do wspólnoty z nim, które przybiera tu formę wypowiedzi w pierwszej 
osobie liczby mnogiej. 

Poznańskiej p r z e c h a d z c e  bliżej zatem niż do nowoczesnego spaceru 
czy pasażu jest do tego, co Hessel nazywa promenadowaniem67 – z tym, 
że zamiast berlińczyków na Unter den Linden mamy tu mieszkańców Po-
znania przemierzających pl. Wilhelmowski, potem Wolności. 

[…] Plajta odgrywała w mieście rolę głównego ośrodka towarzyskiego. Deptano tam 
i z powrotem chodnikiem po południowej stronie placu, z nieustannym czapkowaniem 
i wymienianiem uprzejmych ukłonów i spojrzeń […]. Poznaniakom wydawało się, że ich 
stroje to ostatni krzyk mody, tymczasem była to moda szczególnego rodzaju. Elegancję 
utożsamiano w Poznaniu z solidnością i czystością ubioru […].

„Echt poznaniok” nie włóczy się bez celu po mieście, nie stapia z tłu-
mem ani miejską tkanką, lecz jak bohaterowie tekstu Mottego zażywa spa-
ceru „w celach higienicznych”, nade wszystko zaś obowiązkowo w niedzielne 
popołudnie udaje się z rodziną „na słodkie” i przechadzkę po Plajcie (czyli 
południowym trotuarze pl. Wilhelmowskiego/Wolności). To te praktyki sta-
nowią lokalne, kulturowe tło p r z e c h a d z k o w n i k ó w. Można chyba po-
wiedzieć, że są one wynikiem kombinacji atrybutów nowoczesnych – ruch, 
miasto, jego przestrzeń, złączone z nią konstruujące się „ja” – z przedno-
woczesnym zakorzenieniem tożsamości jednostki w lokalnej wspólnocie 
i jej historii oraz pozytywnym wartościowaniem ciągłości tradycji. W takim 
sensie, jeśli zgadzamy się z Lukácsem (i Bachtinem), że powieść jest „miesz-
czańską epopeją”68, p r z e c h a d z k o w n i k i  możemy chyba potraktować 
jako gatunek drobnomieszczański, który służy prezentowaniu, odtwarzaniu 
oraz ugruntowywaniu topo-, auto- i biografii poznańskiej inteligenckiej eli-
ty, do której niewątpliwie należeli autorzy analizowanych tutaj tekstów. 

Motty, Cegielska i Zakrzewski nie pisali69 miasta na nowo, lecz przepi-
sywali to, które znali – każdy własnym charakterem pisma, siebie i swój Po-
znań wpisując w linie wielokrotnie przemierzanych ulic i kratki doskonale 
znanych miejskich skrzyżowań. Podczas tych tekstowych przechadzek mija-
nie zyskiwało podwójny sens. Określało ruch, przesuwanie się po miejskim 
terytorium; ale także sposób, w jaki odległość między mijanymi miejscami, 
które były już nie tylko punktami na mapy, ale i kropkami na cyferblacie 
zegara, przemierza wskazówka odmierzająca czas. Czas indywidualny i czas 
lokalnej – poznańskiej – wspólnoty, do której przynależność legitymizowa-
ło pisanie p r z e c h a d z k o w n i k a.

67 Tamże.
68 G. Lukács, Powieść jako mieszczańska epopeja, przeł. A. Wołodźko, [w:] W kręgu 

socjologii literatury, t. 2, wstęp i oprac. A. Mencwel, Warszawa 1980. 
69 Por. Pisanie miasta, czytanie miasta.
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Rewriting cities. “Walk Novels” (“Przechadzkowniki”) 
as a local urban genre

Summary

This article presents three literary works describing the city of Poznań 
and constituting a kind of a series: Przechadzki po mieście (1888–1891) by 
Marceli Motty, Z moich wspomnień. Przechadzki po mieście [Poznaniu] 
(published 1997 but written in the fifties) by Paulina Cegielska and Ulicami 
mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918–39 (1974) by Zbigniew Zakrze-
wski. The texts are linked not only by their common topic, but also by the 
same genre denotation indicated by their titles – przechadzki (“walks”), as 
well as by the fact that there is an intertextual connection between the last 
two books and the first one – which therefore should be treated as a pro-
totype. This article tries to present “walks” as a specific urban genre which 
could be fully understood only in the frame of Poznań’s culture. When put 
in this context they appear to be topographic memoirs whose purpose is 
to reaffirm their authors’ belonging to Poznań’s local community of petit 
bourgeois intellectuals. 
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Przepisywanie pisania 
„Nikiforma” jako proces społeczny 

Przewrotne pytanie Marcela Duchampa: „Czy można tworzyć dzieła, 
które nie są dziełami «sztuki»?”1 w 1982 roku przeformułował i powtórzył 
Edward Redliński, tworząc Nikiformy, książkę pytającą: „Czy można two-
rzyć literaturę, która nie jest «literaturą»”. We wstępie pisarz wprost porów-
nuje swoje dzieło do plastycznych ready-mades: 

Ja myślę, że Duchampa zirytowało w „poważnej” sztuce to, co pół wieku potem iryto-
wać zaczęło powszechnie: sztuczność tej sztuki. Że ona za artystyczna. Że wykorzeniła się, 
wysublimowała z substancji życia.

Sztuka i życie jakby się oddzieliły. Tu my „normalni”, nasze kłopoty, nasza krzątanina, 
nasze umieranie, a tam, nad nami, nad szklanym sufitem oni, artyści, i artystyczne ich 
spory w ich artystycznym języku2.

W literaturze „teksty gotowe”3 mają być odpowiednikiem przed-
miotów gotowych. Według Redlińskiego zdarzenie i jego opis należą 
w nich do jednej rzeczywistości niezapośredniczonej przez świadomość 
twórcy-pisarza, a przez to możliwe jest zniesienie sztuczności języka 
literackiego, oderwanego od życia: „kto o zdrowych zmysłach myśli, 
mówi takim językiem na co dzień?”4. Popularność literackich nurtów 
autentyku, reportażu czy literatury faktu w tamtym okresie Redliński 
tłumaczy właśnie znużeniem „nieznośną literackością literatury”5, a re-
medium na ten stan – obok nurtów reportażu, „autentyku”6, autobio-
grafii i literatury faktu – ma być powieść złożona z różnych przejawów 

1 C. Tomkins, Duchamp. Biografia, przeł. I. Chlewińska, Poznań 2001, s. 141.
2 E. Redliński, Kawa na ławę, [w:] tegoż, Nikiformy, Warszawa 1982, s. 5. 
3 Tamże, s. 6.
4 Tamże, s. 5.
5 Tamże.
6 J. Jarzębski, Kariera autentyku, [w:] tegoż, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.
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współczesnej Redlińskiemu piśmienności: od ksiąg skarg i zażaleń przez 
dzienniki i dzienniki-donosy, podania, zgłoszenia patentowe, menu re-
stauracji i wiele innych. 

Oczywiście, mamy tu do czynienia z żartem, drwiną z literatury, po-
kazaniem, że faktycznie można „jako powieść opublikować teczkę jakichś 
dokumentów”7, a jednocześnie pokpiwaniem z instytucji sztuki. Tyle do-
wiemy się, analizując samą decyzję o zamknięciu tego, co tradycyjnie nazy-
wa się tekstami użytkowymi, między okładkami książki podpisanej przez 
pisarza-artystę. Tyle też zrozumiemy z Suszarki do butelek i Koła rowe-
rowego Duchampa, jeśli zatrzymamy się na operacji wystawienia w prze-
strzeni muzealnej (należącej do instytucji sztuki) przedmiotu codziennego 
użytku. Znaczenia te są oczywiście wpisane w ideę ready-made, jednak 
sądzę, że dzieła takie nie dają się do nich sprowadzić. W obu przypadkach 
nośnikami sensu są: dookreślony kontekst, z jakiego wyrwano przedmioty 
i teksty, a nie tylko ogólnie rozumiana sfera użytkowości, z której przenie-
siono je w pole sztuki (używając kategorii Pierre’a Bourdieu), lub jedynie 
kontekst docelowy, w jaki zostały one przeniesione: książka literacka, gale-
ria sztuki. Na pełnię znaczeniową dzieła składają się również konstrukcja 
i materialność samych ready-mades, a także ich sposób funkcjonowania 
w rzeczywistości, z jakiej je wypreparowano. Dopiero wtedy okaże się, 
że zarówno ironia Duchampa, jak i zabawa Redlińskiego skierowane zostały 
na coś zupełnie innego niż sfera tylko artystyczna, jej instytucje i status 
w rzeczywistości. 

Przepisywanie działania 

Redliński zwraca się ku różnym rejestrom pisma, uprawia etnogra-
fię współczesnej mu piśmienności, a więc nie tyle przepisuje w swojej 
książce teksty, ile umieszcza w niej artefakty: ślady i świadectwa ludz-
kich działań, zachowań, postaw, interakcji i intencji. Pisanie w rzeczy-
wistości społecznej jest tu więc traktowane bardziej jako sposób dzia-
łania, zaś powtórzenie tych zapisków, ich przepisanie w książce stanowi 
interpretację tego sposobu działania. Przeniesienie wpisów w księgach, 
notatek, zapisków i zgłoszeń patentowych w tej sytuacji należałoby ro-
zumieć nie tyle jako powtórzenie – lub naśladowanie, stylizację, jeśli 
uwzględnimy wątpliwości co do autentyczności „tekstów gotowych” 
– słów, zdań, ile jako przenoszenie do książki całościowo rozumianych 
gatunków mowy: 

7 M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, [w:] tegoż, Problemy lite-
ratury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 369.
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Wypowiedzi te odzwierciedlają cele oraz specyficzne warunki ich osiąga nia w każdej 
z takich sfer [działania – A.K.] nie tylko poprzez swo ją treść (tematyczną) i styl, tzn. wybór 
słownych, frazeologicznych i gramatycznych środków języko wych, ale przede wszystkim 
poprzez właściwą im budowę kompozycyjną. Wszystkie trzy elementy: zawartość tema-
tyczna, styl i budowa kompozycyj na – są nierozłączne w całości wypowiedzi. W równym 
też stopniu wyznacza je specyfika danej dziedziny porozumiewania się. Wprawdzie każda 
po szczególna wypowiedź jest indywidualna, jednakże we wszystkich obszarach zastoso-
wania języka wy pracowane zostały specjalne, względnie trwa łe typy takich wypowiedzi. 
Nazywamy je gatun kami mowy” 8. 

Kategoria ta pozwala – co dla interpretacji Nikiform wydaje się niezby-
walne – położyć nacisk na związek wypowiedzi (w tym wypadku będzie mi 
chodzić głównie o gatunki piśmienne) z ludzkim działaniem właśnie: 

Wypowiedzi te odzwierciedlają cele oraz specyficzne warunki ich osiąga nia w każdej 
z takich sfer [działania – A.K.] nie tylko poprzez swo ją treść (tematyczną) i styl, tzn. wybór 
słownych, frazeologicznych i gramatycznych środków języko wych, ale przede wszystkim 
poprzez właściwą im budowę kompozycyjną9. 

Gatunki mowy są wynikiem (i narzędziem) podmiotowych praktyk 
podejmowanych w określonej sferze kulturowej, a jednocześnie sposobem 
działania w tym obszarze – tak też rozumie się tę kategorię w badaniach 
etnograficznych i antropologicznych, które będą tu kluczowe, jeśli chcemy 
czytać Nikiformy jako operację przepisywania (do książki) kontekstu piś-
miennej wypowiedzi, jej funkcji i podejmowanych za jej sprawą działań, 
a nie tylko przepisywania codziennych, użytkowych tekstów. Bliskie jest mi 
ujęcie Williama Hanksa, który dostrzega związek kategorii gatunków mowy 
z socjologicznym pojęciem habitusu Pierre’a Bourdieu, i w tych kategoriach 
będę traktowała również wypowiedź pisemną: „[…] konwencjonalne gatun-
ki są częścią językowego habitusu, który krajowcy uruchamiają w mowie, 
ale gatunki w działaniach językowych są też wytwarzane i to w zróżnico-
wanych warunkach lokalnych”10. 

8 M. Bachtin, Problem gatunków mowy, [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, 
przeł. D. Ulicka, oprac. i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 348, wyróżnienie 
oryginalne.

9 Tamże.
10 W.F. Hanks, Gatunki mowy w teorii praktyki, przeł. A. Kobelska, [w:] Communi-

care. Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/literatura: performance, tekst, 
hipertekst, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Warszawa 2014. 
Szerzej na temat operacjonalizacji i zastosowania kategorii gatunków mowy do kulturo-
wego badania współczesnego środowiska komunikacyjnego zob. A. Karpowicz, Poławia-
nie gatunków. Twórczość słowna w antropologicznej sieci, [w:] Od aforyzmu do zinu. 
Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, 
Warszawa 2014.
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Już sam fakt, że księgi skarg, wniosków i zażaleń, które przepisuje 
Redliński, dziś wydają nam się zjawiskiem kuriozalnym, a w rzeczy-
wistości społecznej znajdziemy jedynie ich relikty, świadczy o znacze-
niu skontekstualizowania gatunków piśmiennych, a przede wszyst-
kim o tym, że same zapiski odsyłają do swojej gatunkowości, a przez 
to do pytań o to: gdzie, kto, w jakim kontekście i środowisku komuni-
kacyjnym, dlaczego i po co oraz jakie działania piśmienne podejmował, 
posługując się tym gatunkiem; jakie warunki musiały zaistnieć, żeby 
tego rodzaju piśmienne działanie było możliwe, a gatunek w ogóle miał 
rację bytu. 

Wpisy w księgach skarg i wniosków są więc efektem działań, prak-
tyk osadzonych w konkretnym kontekście i określonej sferze działania, 
do której należy zarówno sam zapis, jak i wydarzenie, jakie doprowadziło 
do jego powstania. Można by w tej sytuacji mówić o wydarzeniu piśmien-
nym, które stanowi element sekwencji życia codziennego11, chociaż w Ni-
kiformach chodzi o małe, codzienne sprawy, a nie o wielkie wydarzenia, 
na przykład historyczne. 

Jeśli szukać wspólnego mianownika dla tak różnorodnego mate-
riału zebranego przez Redlińskiego – bo przecież mamy tu i wykazy 
napisów nagrobnych, i notki w księgach pamiątkowych, i wiele innych 
gatunków – należałoby stwierdzić, że łączy je wszystkie w zasadzie tylko 
jedno: wszystkie są ogniwem jakiegoś procesu, śladami działań podej-
mowanych przez ich autorów lub ogniwem tych działań, odnoszą nas 
do społecznych, potocznych praktyk pisania, stanowią ślady jakichś 
procesów, nie tylko sądowych w sensie dosłownym, choć i takie doku-
menty znajdziemy w Nikiformach. Ich znaczenie tkwi raczej w kontek-
ście sytuacyjnym niż w zapisanym tekście. Niektóre wypowiedzi zebra-
ne przez Redlińskiego dowodzą więc, że: „[w]ypowiedziane słowa nie 
działają same z siebie – na mocy zawartego w nich znaczenia; działają 
one na skutek funkcjonowania w kontekście instytucjonalnym reguł 
pozajęzykowych”12. Najlepszym przykładem będą sytuacje udokumen-
towane w księgach skarg i zażaleń z ówczesnych restauracji:

11 Zob. B. Fraenkel, Pojęcie wydarzenia piśmiennego, przeł. N. Dołowy, [w:] Antropo-
logia pisma. Od teorii do praktyki, red. Ph. Artières, P. Rodak, Warszawa 2010.

12 M. Rakoczy, Słowo piśmienne jako działanie? Bronisław Malinowski a teoria 
piśmienności, [w:] tejże, Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji słowa 
Bronisława Malinowskiego, Warszawa 2012, s. 188. Autorka zwraca uwagę na to, że Aust-
inowską performatywność zwykliśmy traktować jako tkwiącą w samych słowach, które 
są wypowiadane, a także wskazuje na wiele tropów podpowiadających, że może ona kryć 
się w kontekście wypowiadanych słów.
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SKARGA-WNIOSEK, „Pod Topolami”, bar III

W dniu 27.III.78 poprosiłem o 100 gr. wódki, które chciałem aby mi były nalane 
do kieliszków. Natomiast kelnerka, która właśnie obsługiwała podała nam w kieliszkach 
tzw. kuflach po piwie. […]

Kazimierz Puchalski, Białystok

(Wpis przekreślony. Niżej, ale już literami rozkołysanymi dopisek)
Przepraszam bardzo (i podpis – ten sam co wyżej)13.

W istocie nie mamy tu do czynienia z tekstami, lecz z piśmiennymi 
zdarzeniami werbalnymi. W tym przypadku znaczeniem wpisów jest inter-
akcja, w której były narzędziem działania, to znaczy wszystko, co rozegrało 
się w restauracji między pierwszym a drugim zapisem klienta. Podobnie 
będzie, kiedy Wiaczesław Kapieszula 22 września 1977 roku skarży się 
na obsługę w restauracji Hubertówka, a po trzech dniach pisze: „Zasko-
czony taktem oraz bardzo miłą obsługą oraz wyjaśnieniem złożonym przez 
panią z którą doszło do niemiłego incydentu opisanego powyżej pragnę 
anulować skargę”14. Niektóre wpisy są skreślane w całości i podpisywane 
przez tę samą osobę, ale zwykle wystarczy dopisek: „Anulowano” i włas-
noręczny podpis klienta. Czasem z nieznanych przyczyn inni konsumenci 
wchodzą w dialog z daną skargą-wnioskiem, pisząc pochwały, a więc anu-
lują poprzedni zapis nowym. 

Z tekstów przepisywanych przez Redlińskiego nie dowiemy się, dla-
czego niektórzy autorzy zmieniają zdanie, anulują swoje skargi, ponie-
waż nieuchronnie wymagają one, jako gatunki piśmienne, odwołania 
do kontekstu rozumianego jako „powiązanie tekstu z codziennymi czyn-
nościami zapisywania i odczytywania. Krótko mówiąc, funkcja tekstu 
nie jest w tekście obecna. Jest ona rekonstruowana jedynie poprzez od-
niesienie go do kontekstu sytuacyjnego i kulturowego, w którym okre-
ślona praktyka tekstowa «działa»”15. Dopóki nie poznamy funkcji zapi-
sków w codziennym życiu osoby piszącej, nie rozpatrzymy dziennika czy 
innych form jako „piśmiennych praktyk życia codziennego”16, funkcja 
tekstu pozostanie zagadką, jest odarta z wielu znaczeń. Problem ze sporą 
częścią Nikiform polega też na tym, że codzienne praktyki,  zachowania, 

13 E. Redliński, Nikiformy, s. 71. We wszystkich cytatach z tego utworu zachowałam 
pisownię oryginalną, w tym wytłuszczenia i kursywy. 

14 Tamże, s. 72.
15 M. Rakoczy, Słowo piśmienne jako działanie?…, s. 190.
16 P. Rodak, Dziennik osobisty: praktyka, materialność, tekst, „Przegląd Kulturo-

znawczy” 2007, nr 1, s. 73.
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a nawet całe gatunki i przynależne im sfery piśmiennego działania nie 
istnieją współcześnie lub uległy znacznej modyfikacji. Po przeniesieniu 
i wpisaniu w kontekst literacki tekstów, które są przypisane określo-
nej dziedzinie działania w rzeczywistości kulturowej, dochodzi do ich 
dodatkowej dekontekstualizacji, a więc książka je w pełni autonomizu-
je, wyrywa z kontekstu, tak jak zamknięta przestrzeń muzeum odrywa 
wyeksponowany w niej przedmiot od użytkowości i właściwych mu sfer 
działania. „Teksty gotowe” Redlińskiego, jakimi są wpisy z ksiąg skarg 
i wniosków, byłyby więc dodatkowo przedmiotem z innej epoki, któ-
rego funkcje i sposoby działania w rzeczywistości kulturowej są czy-
telne, pod warunkiem że coś o nich wiemy, na przykład z przekazów 
historycznych.

Kiedy klienci narzekają na jedną z kelnerek, szef informuje w księ-
dze: „W odpowiedzi na zgłoszoną skargę-wniosek wyjaśniam, że za nie-
właściwy stosunek do konsument kier. z-du wystosowało pismo do Dy-
rekcji – celem ukarania kelnerki karą regulaminową”17. Czasem dochodzi 
– prawdopodobnie, jeśli wierzyć zapisom – do bardziej natychmiasto-
wych działań niż uruchamianie łańcucha aktów piśmiennych: „W od-
powiedzi na zgłoszoną skargę-wniosek wyjaśniam, że ob. Kamarowicz 
zwrócono uwagę i potrącono premii 50%”18. Z jednej strony, te działania 
piśmienne mogą, oczywiście, odsyłać do niepokojących mechanizmów 
kontroli, przymusu, szantażu, pozwalają domyślać się wszystkich tych 
niewidzialnych w tekście nacisków wywieranych na klientów, by odwo-
łali swoją negatywną opinię, a z drugiej strony do sposobu działania 
władzy – przenikającej do najbardziej prozaicznych i zwyczajnych sfer 
życia, nawet tych gastronomicznych – opartego na logice donosu, kiedy 
to w obliczu braku mechanizmów rynkowych i komercyjnych w okresie 
PRL skargi i donosy warunkować by miały kary i nagrody dla personelu. 
Jeśli jednak uwzględnimy fakt, że Redliński każe nam czytać te wypisy 
na wzór rozdziału powieści, fikcji literackiej, w postaci zdekontekstua-
lizowanej, najbardziej niepokoi coś innego. Otóż nigdy nie mamy pew-
ności, czy problem naprawdę został rozwiązany, czy winnych spotkała 
kara, a osoby niewłaściwie obsłużone autentycznie dostały jakąś rekom-
pensatę. Przecież wpisać do księgi można naprawdę wszystko, podob-
nie jak wypisać, podrobić podpis, wymazać kompromitującą uwagę ręką 
kelnerki lub kierownika lokalu, poddać rozmaitym manipulacjom wszel-
kie skargi i zażalenia po czasie interakcji. 

Specyfika komunikacyjna tych zapisków polega na tym, że wpisywa-
nie postulatów, krytyk lub pochwał do zeszytu dostępnego w restauracji 

17 E. Redliński, Nikiformy, s. 82.
18 Tamże.
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okazuje się mniej więcej tak samo celowe jak gromadzenie ich w książ-
ce Redlińskiego, a gest pisarza jedynie tę ich bezsensowność i samo-
celowość wydobywa. Arbitralne stwierdzenia i operacje w świecie pis-
ma, wewnątrz zeszytu leżącego w restauracji, to światy-same-w-sobie, 
ale i same-dla-siebie. Najlepszym przykładem będzie tu reakcja kie-
rownika na skargę Zajkowskiego Antoniego, któremu nie podano pie-
przu do f laczków: „W odpowiedzi na zgłoszoną skargę-wniosek z dnia 
19. I. 1978 r. wyjaśniam, że flaczki dostarczone są w postaci mrożonek 
i doprawione dodatkowo przyprawami smakowymi zatem nie zacho-
dzi potrzeba dodatkowego podawania pieprzu”19. Podobny mechanizm 
wydobywa sprawa nieświeżych kremów: „W odpowiedzi na zgłoszoną 
skargę-wniosek wyjaśniam, że uwaga Ob. jest niesłuszna ponieważ 
w dniu tym była na kontroli pracow. Dz. Produkcji Anna Pączkow-
ska i widziała ten krem oraz wszystkie pozostałe i stwierdziła, że kre-
my były świeże”20. Zapiski w księgach skarg nie są śladem po sytuacji 
i interakcji, chociaż ich struktura wizualna jest najczęściej dialogowa, 
w tym sensie, że nie komunikują się ze sobą dwie piszące osoby (lub 
osoba i instytucja), lecz poprzez wpisy, notki i odpowiedzi instytucja 
chce zakomunikować coś komuś nieobecnemu podczas interakcji, kto 
będzie czytał księgę. Pochwały, ale przede wszystkim odpowiedzi czy 
wymuszone albo dobrowolne odwoływanie wcześniejszych opinii (przez 
klienta lub kierownika) służą usankcjonowaniu istniejącego stanu rze-
czy, a nie zaskarżeniu go, księgi nie są więc przeznaczone dla klientów 
(paradoksalnie, jeśli uwzględnimy ich rzekomą funkcję i nazwę), lecz 
dla jakiejś centrali, która przeczyta opinie, służą one jako gatunek nie 
skarżeniu, zgłaszaniu zastrzeżeń czy uwag, lecz stwierdzeniu, że sytu-
acja, nawet jeśli chwilowo wymknęła się spod kontroli, szybko została 
uspokojona, a konflikt zażegnany lub interwencja klienta była po prostu 
z gruntu bezzasadna. 

Redliński w Nikiformach właśnie teksty użytkowe tamtej epoki, te in-
tencjonalnie sprawcze, skuteczne, pozwalające działać w rzeczywistości 
i na nią oddziaływać, interpretuje w powieści za sprawą samej operacji 
przeniesienia i zmiany kontekstu wypowiedzi jako autoteliczne, samo-
celowe, pozbawione przypisywanej im sprawczości. Księgi wykładane 
w restauracjach w okresie PRL są oderwane od rzeczywistości, fikcyjne 
i zmanipulowane lub zmyślone, a przecież te cechy zwykliśmy przypi-
sywać bardziej literaturze niż codziennym zapiskom. Rzeczy dzieją się 
zgodnie z ich wewnętrzną, zamkniętą logiką, służąc zupełnie innemu 
obiegowi komunikacyjnemu niż ten, którego śladem miałyby być zapiski. 

19 Tamże, s. 75.
20 Tamże.
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Pozbawienie przez Redlińskiego tych tekstów użytkowości i wyekspo-
nowanie ich w sferze właściwej literaturze, autotelicznej i niezwiązanej 
ze skutecznym działaniem w rzeczywistości, wydobywa na plan pierwszy 
ich absurdalność, bezcelowość, bezużyteczność. Wydaje się, że przenie-
sienie ich do utworu literackiego, do zamkniętej, autonomizującej książki 
jest metaforą funkcjonowania pism urzędowych i notatek w zbiurokraty-
zowanym świecie społecznym. Koresponduje z tym wiele innych gatun-
ków zebranych przez Redlińskiego: podań, zgłoszeń patentowych, kore-
spondencyjnych batalii o wymianę wybrakowanego egzemplarza kanapy. 
Na poziomie treści większość z nich jest wyrazem niemocy i świadectwem 
tego, że kolejne podania nie odnoszą oczekiwanego skutku, co prowadzi 
najczęściej do wystosowania następnych pism. Tworzy się więc abstrak-
cyjna, biurokratyczna, nadbudowana sfera oderwana od rzeczywistości 
i coraz bardziej samocelowa. 

We wstępie do Nikiform Redliński wprost przypisuje „tekstom go-
towym”, które zbiera (lub preparuje, co nie ma większego znaczenia dla 
mojej interpretacji) przejściowość, tymczasowość, przynależność do ja-
kiejś nieokreślonej kategorii, kiedy twierdzi, że uratował je „od śmier-
ci, od zapomnienia”21, że dokumenty tego typu żółkną, niszczeją w szu-
fladach, czekają na swoją kolej, czyli na przykład na rozpatrzenie danej 
sprawy, a potem muszą sczeznąć na wysypisku, „w regulaminowym 
przemiale”22. W pisma urzędowe czy księgi skarg i zażaleń wpisana jest 
nietrwałość, doraźność, tymczasowość, ponieważ w świecie biurokratycz-
nej – a więc wysoce upiśmiennionej – nadbudowy nad światem rzeczy-
wistym podania i zażalenia mające pomóc w załatwieniu jakiejś spra-
wy przybierają postać śmieci jeszcze wcześniej: jak pisze Redliński we 
wstępie, są od razu skazane na zaleganie w szufladach, a potem kończą 
na wysypisku. 

Przepisywanie przepisywania

Oprócz odniesień do praktyki artystycznej Marcela Duchampa, Red-
liński trafnie odwołuje się do estetyki pop-artu, nazywając zgromadzony 
przez siebie materiał „pop-literaturą23” lub „pop-utworami”24. Pisarz doko-
nuje operacji bliskiej temu nurtowi nie tylko dlatego, że po prostu wyry-
wa element gotowy z najbardziej banalnej oraz powszedniej codzienności 

21 E. Redliński, Kawa na ławę, s. 6.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 7.
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i przedstawia go jako dzieło sztuki. Powtórzenie tego elementu, tak cha-
rakterystyczne dla praktyk pop-artu, wiąże się często z jego powieleniem, 
na przykład seryjnym malowaniem wizerunku znanego z fotografii Marylin 
Monroe lub malarskim, zwielokrotnionym powielaniem wyglądu przed-
miotu takiego jak puszka zupy, by odwołać się do najbardziej znanych re-
alizacji tego nurtu. 

Zmieniając medium, a więc przenosząc rękopiśmienne skargi i zażale-
nia do przestrzeni druku, Redliński w analogiczny sposób zmienia kształt 
elementu codzienności, a zbierane notatki powiela seryjnie, maszynowo 
za sprawą wydrukowania książki. Aby wszystkie gatunki-„nikiformy” 
faktycznie nosiły znamiona autentyczności, nie wystarczy przeniesienie 
samego tekstu z jednej sfery działania w inną: „[…] zebrane tu teks-
ty – surowe kawałki rzeczywistości, surowe kawałki świadomości Pola-
ków lat siedemdziesiątych – przekazuję z maksymalną wiernością 
(tylko charaktery pisma odręcznego, niestety musiały przepaść 
w druku)”25. W książce widać próby oddania formy graficznej gatun-
ków, co dowodzi, że przepisywanie piśmiennej, językowej rzeczywistości 
oznacza przenoszenie formy wizualnej tekstu, a nawet charakteru noś-
nika, odręczność pisma oddaje kursywa, zachowano układ i strukturę 
rządzącą wpisami w księgach, czasem zachowuje się też wizualność noś-
nika tekstu, jak na przykład zeszytu w kratkę, w którym pisała księgowa, 
autorka „nikiformy”-dziennika intymnego. Jak zauważa Stefan Morawski 
w kontekście pop-artu: „Powtórka iluzorycznej odbitki, z artefaktów za-
stanych na tym obszarze społecznym, jeśli jest w ogóle mimesis, to jedy-
nie okaleczonym i zdegenerowanym”26. Powtórzenie gotowego elementu 
rzeczywistości w bezkontekstowej przestrzeni sztuki daje efekt wtórnej 
mimetyczności27. Wyobcowanie rzeczy z jej macierzystego środowiska 
prowadzi do powołania do życia nowej realności na zasadzie wtórnej 
mimesis: zdegradowanej, zdegenerowanej, okaleczonej, a jednocześnie 
są to przecież pojęcia, które dookreślają sens literackiej zabawy Redliń-
skiego jako diagnozy społecznej. 

Pisarz, podkreślając swoje starania o zachowanie autentyczności zapi-
sków i żałując, że nie udało mu się w pełni przenieść do drukowanej książ-
ki wizualnych tropów realności, zwraca uwagę na inne, tekstowe ślady 
kontekstu, które starał się pozostawić w stanie nienaruszonym: „Nie po-
prawiłem, nie «ulepszyłem» błędów ni ortograficznych, ni gramatycznych, 
ni stylistycznych. […] Nieodzowne, a znane mi «spoza kadru» informacje 

25 Tamże, s. 6. 
26 S. Morawski, Pop-art po trzydziestu latach, „Acta Universitatis Lodziensis” 1990, 

nr 1, s. 206.
27 Tamże, s. 205.
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umieściłem w przypisach. Natomiast w tekstach oryginalnych nie do-
pisałem ani zdania, ani słowa”28. Notatki faktycznie roją się od błędów, 
co oczywiście każe się zastanowić nad poziomem i jakością alfabetyzacji 
osób piszących, ale przede wszystkim wskazuje na wtórną mimetyczność 
właśnie w rozumieniu Morawskiego. Przepisana notka staje się własnym 
odbiciem w krzywym zwierciadle: samocelowe istnienie wpisu dla niego 
samego, po to, aby być przeczytanym w książce stworzonej przez profe-
sjonalnego pisarza-artystę, wydobywa błąd na plan pierwszy, eksponuje 
go, a przez to czyni powtórkę karykaturą. Bardziej zastanawiający jest 
jednak charakter tych błędów. 

Poza kwestiami ortograficznymi (te uchybienia są najczęstsze w wię-
ziennych grypsach), najciekawsza wydaje się ta kategoria błędów, która 
wyraźnie odsyła do nieumiejętności wyrażenia się w piśmie, a także wy-
powiadania się adekwatnie do zaistniałej sytuacji. W sytuacji wpisywania 
do księgi rzekomo szczerej i spontanicznej opinii konsumenci podpisują 
się w sposób urzędowo-biurokratyczny, podając tytuł i nazwisko przed 
imieniem, często stawiając też zawodową pieczątkę, dokonują autopre-
zentacji, która ze względu na pozycję społeczną piszącego ma podnosić 
wartość i wiarygodność samej pochwały (lub nagany). Nieudolny styl wy-
soki, oficjalna, literacka polszczyzna ewidentnie sprawia problemy, ale 
przede wszystkim nie odpowiada przyziemnej sytuacji zjedzenia obiadu: 
„Po chwili byliśmy osadzeni przy stoliku i nakarmieni”29 lub „Zmęczeni 
całodziennymi trudami szarej egzystencji spotkaliśmy się z bardzo mi-
łym i sympatycznym przyjęciem ze strony personelu BARU”30. Oczywi-
ście, warto tu podkreślić również inny status tego rodzaju lokali w PRL 
i współcześnie oraz kulturowego sposobu ich traktowania, jednak z per-
spektywy współczesnej – którą warto tu uruchomić – ta nieprzystawal-
ność staje się bardziej wymowna. 

„Nikiforma” przepisana przez Redlińskiego jest więc gatunkiem 
nieudolnym, naśladowaniem nie swojego języka lub efektem mozolnego 
uczenia się go, pretendowania do czegoś, czego reguły nie są jeszcze 
oswojone, językowym staraniem się, próbą uruchomienia w mowie cze-
goś, co jeszcze habitusem „krajowca” (powracając do formuły Hanksa) 
nie jest, lecz sądzi się, że być powinno, ponieważ zapewni skuteczne 
poruszanie się w świecie społecznym (w tym przypadku niekoniecznie 
osobie wpisującej się, ale zawsze innej osobie, bohaterowi wpisu). Nie-
poradne próby mówienia nie swoim językiem, wchodzenia w typ języ-
kowości, o jakim sądzi się, że zapewnia skuteczność podejmowanych 

28 E. Redliński, Kawa na ławę, s. 7.
29 Tamże, s. 69.
30 Tamże.



Przepisywanie pisania 185

działań komunikacyjnych, lecz w którym odzwierciedla się jednocześnie 
marginalizacja i podporządkowane usytuowanie osoby mówiącej31, były-
by więc właściwym tematem żartu, jakim są Nikiformy. Jeśli zaś przyjąć 
definicję gatunku autorstwa Ewy Klekot, „pokraczna retoryka”32, kary-
katuralność mieściłaby się nie tylko w samym akcie przepisania, jakiego 
dokonuje Redliński, lecz także (a może przede wszystkim) w swego ro-
dzaju „przepisywaniu” uprawianym w świecie społecznym przez autorów 
opublikowanych notatek. 

Są one przecież nie tylko śladem po działaniach, lecz także świade-
ctwem „procesu gestycznej improwizacji”33, społecznego performensu 
prestiżu, odgrywania ról, do których się pretenduje, samo uwewnętrz-
nianie norm piśmiennych i okoliczności, w jakich należy je zastosować 
w odpowiedni sposób: formalny, poważny, używając formuł piśmien-
nych, właściwych komunikacji oficjalnej. Rozumieć tę piśmienną im-
prowizację należy antropologicznie, za Timem Ingoldem i Elizabeth 
Hallam: 

[…] imitowanie czy naśladowanie to nie prosty, mechaniczny proces kopiowania, po-
wielania szablonu, za jaki się je często uważa; wymaga ono ciągłego i złożonego łączenia 
obserwacji modelu z działaniem w świecie. Na tym właśnie polega improwizacja. Podo-
bieństwo formalne kopii do wzorca jest wynikiem tego procesu, nie zaś czymś uprzednio 
danym. Jest ono punktem docelowym, ocenianym z perspektywy czasu. W istocie im ści-
ślej przestrzega się norm, tym większymi umiejętnościami improwizacji musi wykazać się 
wykonawca, by „wyszło dobrze”34.

Taki właśnie proces twórczy warunkujący istnienie życia społeczne-
go – Ingoldowska improwizacja – nakierowany jest na to, żeby osiągnąć 
idealny, fachowy efekt, wprawnie naśladować ściśle określony wzorzec. 
Mamy tu do czynienia z szeregiem – mówiąc za Ingoldem odwołującym 
się w tym momencie do koncepcji poruszania się w przestrzeni miasta 
Michela de Certeau – taktycznych, piśmiennych manewrowań, impro-
wizacji polegającej na naśladowaniu pewnych sposobów pisania, które 
uznaje się za skuteczne i przystawalne do danej sytuacji. W Nikiformach, 
a zwłaszcza w zawartych w nich wpisach do ksiąg skarg, wniosków i zaża-
leń, widać jednak wyraźnie, że albo te sfery działania piśmiennego, albo 
jego sposoby nie są ustabilizowane i sprawiają kłopot wielu piszącym.

31 E. Klekot, Etnograf wobec nikiformy. Szkic, [w:] Humanistyka i dominacja. Oddol-
ne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, 
A. Malewska-Szałygin, Warszawa 2010. 

32 Tamże, s. 139–140.
33 T. Ingold, E. Hallam, Twórczość i improwizacja kulturowa, przeł. M. Rakoczy, [w:] 

Almanach antropologiczny IV…, s. 22–23.
34 Tamże, s. 17.
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Gatunki mowy eksponowane w Nikiformach jako „gotowe”, „znale-
zione”, „autentyki” ukazują nieautentyczność rzeczywistych reguł wypo-
wiadania, co opiera się na przekonaniu, że można ukazać wynaturzenia 
rzeczywistości, eksponując jej odbicie w języku potocznym, czyli obraz już 
wykrzywiony, zniekształcony, często z nią niezgodny lub z niej wyabstra-
howany, podobnie jak w przypadku pop-artowskiej wtórnej mimesis, gdy 
dochodzi do „odtworzenia aury i dyktatu rzeczywistości urzeczowionej, 
w którą wtopiona jest świadomość przede wszystkim powszednia”35. Za-
miast więc dostawać w utworze literackim Redlińskiego reguły oddolnego, 
autentycznego społecznego komunikowania i współbycia, mamy do czy-
nienia z użyciem stereotypów, czyli już ukształtowanych, skonwencjona-
lizowanych, sztucznych i nieautentycznych reguł36. Co jednak znamienne, 
Nikiformy zdają sprawę nie tylko z ich sztuczności, lecz także niegoto-
wości, bo z tego może wynikać również nieudolność piszących. To może 
zaś świadczyć zarówno o absurdalności samych tych reguł, jak i o tym, 
że nie zostały one uwewnętrznione, że habitus „krajowców” jest dopiero 
procesem w toku. Okazuje się, jak widzieliśmy na przykładzie wpisów 
w księgach skarg i zażaleń, że same autentyki są dość nieautentyczne, 
a ich język nie przystaje do właściwej im sfery działania, a więc do rze-
czywistości, co widać szczególnie wyraźnie czytając tę powieść-etnografię 
piśmienności po latach, z dystansu czasowego, gdy restauracji nie kojarzy 
się już z reglamentowaną i reglamentującą instytucją państwową lub jej 
ekspozyturą, a przecież wynaturzony i absurdalny jest właśnie tamten 
jej status, a nie stan współczesny.

Widać nagminną nieumiejętność wyrażania się w piśmie poza kli-
szą, utartym sformułowaniem, ale też bezradność wobec tego medium 
o przyczynach socjalizacyjnych (grypsy, listy więźniów), jak i zjawiska 
awansu społecznego (księga skarg i zażaleń, księga wystawowa), intere-
sujących Redlińskiego zwłaszcza w innych utworach literackich. 

Z perspektywy czasu wydaje się, że najbardziej widoczny jest 
tu problem z definiowaniem sfery prywatnej i publicznej, o czym świad-
czą zarówno wpisy, jak i dziennik księgowej, a także pisma urzędowe 
i sądowe:

Tę rewizję-zażalenie piszę z wielką przykrością, ponieważ do Pana Sędziego Mar-
kowskiego czułam i czuję wielką sympatię, ze względu na zsądzone w dniu 16.VIII.1973 r. 
ALIMENTY. […] Nie rozumiem, dlaczego Sąd Rejonowy nie może tego odczuć, którego 
ubóstwiałam ze względu na zasądzone alimenty37.

35 S. Morawski, Pop-art po trzydziestu latach, s. 209.
36 W. Bolecki, Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w lite-

raturze polskiej XX wieku, Warszawa 1991, zwłaszcza s. 206–212.
37 E. Redliński, Nikiformy, s. 211.
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Ostatecznie byłby to więc obraz płynności i braku stabilnych kate-
gorii i reguł społecznych, ciągłego oscylowania, przemieszania się sfery 
prywatnej z publiczną, familiarnej z oficjalną, wysokiej z niską, jakby 
wciąż dokonywało się przemieszczanie lub wypracowywanie wyznacza-
jących je kategorii. Nikiformy to hybryda, powieść-notes czy brulion, 
a taka forma ma swoje tradycje artystyczne i bezsprzecznie odwołuje 
do konkretnych znaczeń, wyrażając między innymi bezstylowość życia, 
chwiejność czy niegotowość jego norm i zasad, wzorów zachowania, 
płynność czy nieustabilizowanie relacji społecznych, braku zakorze-
nienia społecznego, przejściowości, wszystkich tych cech, które może 
dużo lepiej wyrażają specyfikę kultury ostatnich dekad PRL niż pro-
sty konflikt między „władzą a ludem” czy „władzą i opozycją”. Najbar-
dziej przerażające, a jednocześnie śmieszne w książce Redlińskiego jest 
przecież to, że ludzie, improwizując piśmiennie, starają się przyswo-
ić językowy habitus i zgodnie z nim działać „na poważnie”, uzyskując 
żałosny efekt. 

Według Ewy Klekot: „Nikiforma jest nierozerwalnie związana z me-
chanizmem stratyfikacji społecznej, podobnie jak kicz. […] W obu wy-
padkach to forma stawia opór i powoduje takie, a nie inne rozróżnienie 
na to, co «moje», i to, co «obce»”38; „Nikiforma, podobnie jak kicz, jest 
odbiciem stosunków władzy”39; „[…] jest informacją o społeczeństwie, 
które ją wytworzyło”40; wytworem przemocy symbolicznej, jaką wywiera 
kultura oficjalna (i taki język) na jednostkach, odsłania mechanizmy 
społeczne. Widać więc, że już ona jest przepisywaniem: naśladowaniem, 
wypróbowywaniem, zapożyczaniem, przechwytywaniem i stopniowym 
uwewnętrznianiem językowych sposobów działania w rzeczywistości. 
Sensem przepisywania „nikiform” przez Redlińskiego jest między in-
nymi wskazanie na społeczne „przepisywanie”, naśladowanie, ale takie, 
które ma służyć wpisaniu się w oficjalną normę, sprostać jej. W tym sen-
sie „nikiforma” jest gatunkiem uniwersalnym, odkrytym przez Redliń-
skiego w przestrzeniach społecznej piśmienności i niezarezerwowanym 
dla ostatnich dekad PRL; gatunkiem niezależnym od rodzaju „systemu”, 
jednak zmieniają się obszary działania i mechanizmy, które przepisa-
nie „języka przepisywanego” w życiu codziennym pozwalałoby obnażyć, 
a także rodzaje marginalizacji i aspiracji wobec innych już języków do-
minujących, których improwizowane, piśmienne naśladowanie również 
obnaża kondycję osób piszących.

38 E. Klekot, Etnograf wobec nikiformy…, s. 143–144.
39 Tamże, s. 144.
40 Tamże.
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Rondo Wiatraczna w Warszawie, bazarek. Fot. Agnieszka Karpowicz, 2015
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W ten sposób pozorna afirmacja i nobilitacja codzienności, z jaką mamy 
do czynienia w przypadku Nikiform, a także deklaratywna krytyka litera-
tury oraz chęć pozostawania dzięki „tekstom gotowym” bliżej życia i ludz-
kich spraw, okazują się maskaradą, przywdziewaniem maski błazna w ściśle 
Bachtinowskim rozumieniu tej figury, aby przeprowadzać wielopoziomową 
krytykę społeczną, również taką, która na plan pierwszy wydobywa poronne 
i niesprawne, a czasem wręcz fikcyjne mechanizmy działania. Powieść jako 
gatunek jest więc Redlińskiemu potrzebna, aby w sferze literatury przedrzeź-
niać i krytykować sferę społeczną. Autor, który niczym Bachtinowski prosta-
czek, błazen, głupiec, udaje, że tylko się bawi, igra z czytelnikiem, twierdząc, 
że nie ma do powiedzenia niczego istotnego, i w ten sposób zyskuje prawo, 
aby „używać języków nieuznanych i złośliwie przeinaczać języki uznane”41.

Podobnie też ready-mades Duchampa, Koło rowerowe i Suszarka do bu-
telek, są prześmiewcze tyle wobec sztuki, ile w stosunku do kultury nowo-
czesnej42, czyli środowiska, w którym je wytworzono. Jeśli zauważymy – jak 
proponuje Andrzej Kisielewski – że dzieła odwołują się do wieży Eiffla i dia-
belskiego młyna postawionego obok niej w 1900 roku podczas jednej z wystaw 
powszechnych, a więc do „ikon nowoczesności”43, okaże się, że prześmiewczo 
i przedrzeźniająco podają one w wątpliwość samą użyteczność realnych bu-
dowli, a wyeksponowane w pozaużytkowej przestrzeni dodatkowo stają się 
„synonimami absurdalności”44 tych nowoczesnych, realnych konstrukcji. Re-
ady-mades ukazują na pewno śmieszność sztuki i samych siebie, ale przede 
wszystkim rzeczywistości, w której takie przedmioty gotowe wytworzono.

Rewriting writing. “Nikiforma” as a social process

Summary

This article is an attempt at analyzing and interpreting Edward Redlin-
ski’s Nikiformy by means of the categories of speech genres and (literate) 
linguistic activity in the social sphere. It interprets the role of the writer’s 
uses of “ready texts” as artistic equivalents of ready-mades, elements of 
interaction and traces of a literate social processes.

41 M. Bachtin, Słowo w powieści, [w:] tegoż, Problemy literatury i estetyki, s. 256.
42 Szczegółowo na temat kulturowej interpretacji awangardowych dzieł sztuki, które 

są powtórzeniem, przechwyceniem czy przejęciem lub przepisaniem właśnie elementów 
rzeczywistości, a także na temat interpretacji dzieł Duchampa zob. A. Kisielewski, Awan-
gardowe gry z kulturą w kulturoznawczej perspektywie, [w:] Artystów gry z kulturą, 
red. A. Kisielewski, Białystok 2009.

43 Tamże, s. 17.
44 Tamże. 
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Przepisywanie jako element strategii satyrycznej

Satyrycy z upodobaniem sięgają po cudze teksty, wykorzystując ich 
potencjał semantyczny na wiele sposobów. Niewątpliwie jedną z częściej 
stosowanych w utworach satyrycznych strategii intertekstualnych jest 
szeroko rozumiana parodia, która ze względu na swój krytyczny charak-
ter okazuje się szczególnie funkcjonalna jako nośnik intencji satyrycznej 
ukierunkowanej zarówno na obiekty tekstowe, jak i pozatekstowe. Prakty-
kowane przez satyryków „przepisywanie” nie ogranicza się jednak do pa-
rodystycznych transformacji konkretnych tekstów, gatunków czy stylów, 
może się ono bowiem przejawiać również w formie cytatów zapożyczanych 
z różnych przestrzeni dyskursywnych. Relacji między parodią i satyrą po-
święciłam osobny artykuł1 i dlatego w niniejszym szkicu chciałabym się 
skoncentrować przede wszystkim na sposobach funkcjonalizowania cyta-
tów w tekstach satyrycznych. Jednak z uwagi na fakt, iż zarówno przyjęta 
przeze mnie definicja satyry, jak i opis zależności między satyrą i parodią, 
odbiegają od koncepcji mocno osadzonych w polskiej refleksji teoretyczno-
literackiej2, pozwolę sobie na zreferowanie tez sformułowanych we wspo-
mnianym artykule. 

Za podstawowe kryterium odróżnienia satyry od parodii przyjmuje 
się zazwyczaj przedmiot odniesienia – pozatekstowy w przypadku satyry 
i tekstowy w przypadku parodii. Ugruntowało się również przekonanie, 
że w przeciwieństwie do satyry, która jest wyrazem dezaprobaty jej twórcy 
wobec obiektu, w przypadku parodii stosunek do przekształcanego wzorca 
może oscylować między negacją a podziwem. W praktyce interpretacyjnej 

1 E. Sidoruk, Niejednoznaczny status tekstu parodiowanego w dyskursie satyrycz-
nym, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 2.

2 Zob. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, przeł. 
K. Górska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1 oraz R. Nycz, Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć 
artystycznych w świadomości literackiej XX wieku, [w:] tegoż, Tekstowy świat. Poststruk-
turalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995. 
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kwestia granic między satyrą i parodią okazuje się jednak dużo bardziej 
skomplikowana. Jeśli zgodzimy się, że istotą satyry jest krytyczna postawa 
wobec rzeczywistości reprezentowanej w tekście poprzez różne formy dys-
kursu, a także przyjmiemy, iż w pewnych sytuacjach parodia może ograni-
czać się do wyraźnej negacji wzorca, zasadne staje się pytanie, czy z tekstem 
satyrycznym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy parodia, obnażając „nie-
dostatki artystyczno-światopoglądowych postaw autorskich, ograniczenia 
poznawcze, zafałszowania ideowe, wynaturzenia życia społecznego-kul-
turalnego, dokumentowane w parodiowanych wzorcach języka, przesądy 
i stereotypy przyjmowane bezwiednie wraz z wykorzystaniem danych szab-
lonów stylistyczno-gatunkowych”, służy „demaskacji zjawisk w ostatecznym 
rachunku pozaliterackich i pozajęzykowych”3. Szczególnie problematyczne 
wydaje się odróżnienie satyrycznej funkcji parodii od jej funkcji krytycznej 
w przypadku, gdy ta ostatnia przejawia się „w postaci polemiki literackiej 
z negatywnie ocenianym dorobkiem poprzedników lub tradycją, której 
pragnie się pisarz przeciwstawić”4. Jeśli bowiem konwencje literackie zo-
stają wyraźnie zanegowane, to na płaszczyźnie strukturalnej tekst taki nie 
różni się od tekstu, w którym przedmiotem parodii są na przykład nielite-
rackie szablony stylistyczno-gatunkowe. Ponadto celem polemiki literackiej 
mogą być nie tylko same konwencje, ale także wpisane w nie koncepcje ar-
tystyczne i stanowiące ich zaplecze światopoglądy. Przyjmując, że parodia 
polega na krytycznej refunkcjonalizacji wzorca, można uznać, iż w jakimś 
stopniu każdy tekst parodystyczny jest nacechowany satyrycznością. Przy 
takim założeniu funkcja satyryczna, podobnie zresztą jak funkcja ludyczna, 
okazuje się konstytutywna dla parodii, co bynajmniej nie oznacza jej domi-
nacji. Przeciwnie, może ona ulec stłumieniu, podporządkowując się funkcji 
krytycznoliterackiej − gdy przedmiot parodii stanowią funkcje (ekspresyw-
na, komunikatywna, przedstawiająca) wzorca lub wartości (takie jak auten-
tyczność, bezpośredniość, naturalność, oryginalność) przypisywane za jego 
pośrednictwem literaturze w ogólności5 − lub funkcji konstrukcyjnej, gdy 
parodia staje się zasadą twórczą polegającą na swoistym budowaniu przez 
destrukcję, czyli na takiej refunkcjonalizacji wzorców, w wyniku której po-
wstaje oryginalna struktura służąca artykulacji nowej problematyki6.

Za uznaniem tekstów parodystycznych, w których wyrażona zostaje 
dezaprobata wobec wzorca, za teksty satyryczne opowiada się Paul Sim-
pson, definiujący satyrę jako praktykę dyskursywną w rozumieniu Micha-
ela Foucaulta. Zachowując tradycyjne kategorie stosowane w opisie satyry: 

3 Zob. R. Nycz, Parodia i pastisz…, s. 166.
4 Tamże, s. 167.
5 Tamże, s. 168.
6 Tamże.
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satyryk, odbiorca satyry i obiekt satyry, badacz traktuje tę trzyelementową 
strukturę nie jako zespół zindywidualizowanych autorów, tekstów i prze-
kazów, lecz jako abstrakcyjny zestaw „umiejscowień podmiotów”. Każde 
satyryczne zdarzenie dyskursywne jest aktywowane przez dezaprobatę 
satyryka wobec dostrzeganych aspektów obiektu, przy czym dezaprobata 
ta nie musi koniecznie dotyczyć konkretnego ludzkiego zachowania, gdyż 
jej przedmiotem mogą być także różne aspekty dyskursu, w tym również 
inna praktyka dyskursywna. Oddzielone płynnymi i niestabilnymi granica-
mi pozycje podmiotów w dyskursie satyrycznym mogą być renegocjowane 
i przedefiniowywane. W przypadku „udanej” satyry dystans między pozy-
cjami satyryka i odbiorcy maleje, zwiększa się zaś odległość dzieląca obie 
te pozycje od obiektu satyry. Natomiast w przypadku satyry „nieudanej”, 
interakcyjne konsekwencje są bardziej problematyczne, generalnie jednak 
dystans między pozycjami satyryka i odbiorcy rośnie, podczas gdy odle-
głość między pozycjami odbiorcy i obiektu satyry ulega skróceniu. Możliwe 
są jednak również takie niekanoniczne sytuacje, kiedy to obiektem satyry 
jest odbiorca lub też sam satyryk.

W koncepcji Simpsona płynność granic między pozycjami podmio-
tów w dyskursie satyrycznym pozostaje w ścisłym związku z zakorzenie-
niem satyry w kulturze, instytucjach, postawach i wierzeniach, a co za tym 
idzie, również w przestrzeni dyskursu. Zasoby dyskursywne danej wspól-
noty, obejmujące zarówno rejestry i gatunki, jak też różnorodne dialekty 
i idiolekty, stanowią językowy surowiec, z którego wytwarzany jest tekst 
satyryczny. Na najbardziej ogólnym poziomie organizacji tekst taki składa 
się z dwóch przeciwstawnych elementów: bazowego (intersemiotycznego) 
− funkcjonującego na zasadzie swoistego pogłosu „innych” zdarzeń dys-
kursywnych, zarówno innego tekstu, gatunku, dialektu czy rejestru, jak też 
innej praktyki dyskursywnej − oraz dialektycznego, który jest ze swej istoty 
intratekstualny. Relacja między obu elementami ma charakter niedającej 
się zaakceptować sprzeczności, która zmusza niejako odbiorcę do szukania 
„nowego punktu widzenia”7.

O ile w ogólnym zarysie zaproponowany przez Simpsona model saty-
ry cechuje się uniwersalnością, umożliwiającą stosowanie go w analizie 
tekstów literackich i nieliterackich, o tyle koncepcja tekstu satyrycznego, 
stworzona na podstawie materiału z pisma satyrycznego, budzi pewne za-
strzeżenia. Niewątpliwie satyrycy konstruują swoje utwory, odwołując się 
do innych zdarzeń dyskursywnych, nie jest to jednak warunek niezbędny 
do zaistnienia tekstu satyrycznego. Podobnie przedstawia się kwestia ironii, 
która może być, i często bywa, zasadniczym komponentem takiego tekstu, 

7 P. Simpson, On the Discourse of Satire. Towards a stylistic model of satirical humor, 
Amsterdam–Philadelphia 2003, s. 88–90.
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trudno jednak uznać ją za element dla niego konstytutywny8. Mimo swoich 
ograniczeń, koncepcja Simpsona wydaje się użyteczna w analizie tekstów 
satyrycznych opartych na parodii, pozwala bowiem wyjaśnić, w jaki sposób 
ta strategia intertekstualna, będąc bardzo funkcjonalnym i często wykorzy-
stywanym nośnikiem intencji satyrycznej, może utrudniać porozumienie 
między satyrykiem i odbiorcą satyry.

W przypadku utworów satyrycznych, skonstruowanych na bazie paro-
dii, istotnym źródłem nieporozumień są problemy ze zidentyfikowaniem 
właściwego obiektu krytyki. Odbiorca nie tylko musi rozpoznać parodio-
wany wzorzec, ale też rozstrzygnąć, czy i w jakim zakresie wzorzec ten 
został poddany krytyce, by następnie móc określić, jak głęboko owa kry-
tyka sięga. Czy ogranicza się ona jedynie do zanegowania, poprzez ośmie-
szenie, jego właściwości stylistycznych, czy też jej zasadniczy cel stanowi 
na przykład manifestująca się poprzez określony styl postawa światopo-
glądowa? Niewątpliwie wiele zależy od stopnia ukonkretnienia wzorca. 
Na przykład parodia szablonów stylistyczno-gatunkowych typowych dla 
stylu dziennikarskiego może nie tylko obnażać manipulacje i zafałszo-
wania ideologiczne, ukryte za praktykami indywidualnego autora bądź 
określonego pisma, ale też służyć refleksji krytycznej nad obrazem świata 
wyłaniającym się z mass mediów czy − jeszcze szerzej − nad ogólnymi 
mechanizmami języka. Paradoksalnie, konkretność wzorca, sprzyjająca 
jego rozpoznawalności, może niekiedy utrudniać porozumienie między 
satyrykiem i odbiorcą. Zwłaszcza w przypadku utworów satyrycznych, op-
artych na parodii utworów literackich o wysokiej randze artystycznej, nie 
zawsze możliwe jest jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy parodiowany wzo-
rzec został poddany krytyce, czy też, nie będąc jej obiektem, służy tylko 
intencji krytycznej zorientowanej pozaliteracko i pozajęzykowo. Ta ran-
ga niejako z założenia wyklucza utwory, którym została przyznana, jako 
obiekt jednoznacznej negacji i sprzyja uwyraźnieniu się ludycznej funkcji 
parodii. Wysuwająca się zaś na plan pierwszy ludyczność może nie tylko 
utrudniać zidentyfikowanie obiektu satyry, ale nawet zupełnie przesłonić 
intencję satyryczną tekstu. 

O funkcjonalności proponowanego przez Simpsona modelu satyry 
decyduje również to, że opisuje on jej istotę bez odwoływania się do świa-
topoglądu satyryka. Zdaniem badacza wiązanie satyry z ideologią sprowa-
dza się do tautologii, nie ulega bowiem wątpliwości, że satyra, podobnie 
jak każdy dyskurs, jest ideologiczna. Dla analizy mechanizmów jej funk-
cjonowania nie ma to jednak znaczenia, ponieważ satyryk może prze-
mawiać z różnych pozycji ideologicznych. Charakteryzując satyrę jako 

8 Szerzej omawiam te kwestie w artykule: E. Sidoruk, Ironia a dyskurs satyryczny, 
„Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4.
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praktykę dyskursywną, Simpson koncentruje się na analizie warunków 
koniecznych do tego, aby zdarzenie dyskursywne przebiegało zgodnie 
z intencją satyryka, a także wyjaśnia przyczyny i konsekwencje nieporo-
zumień na linii satyryk – odbiorca. Zdefiniowanie satyry jako odmiany 
dyskursu zasadnym czyni jednak również pytanie o wyłaniający się z tego 
dyskursu obraz świata.

Według Tomasza Stępnia „[s]atyra operuje dwoma podstawowymi 
sposobami modelowania rzeczywistości”: realizmem „krzywego zwier-
ciadła”, polegającym na selektywnej rejestracji negowanych (krytykowa-
nych) aspektów rzeczywistości, oraz groteską zasadzającą się na jej po-
suniętej do skrajności deformacji9. Granice między satyrą „realistyczną” 
i „groteskową” są jednak nieostre, a ten sam obraz świata może być przez 
jednych odbiorców postrzegany jako realistyczny, przez innych zaś jako 
groteskowy. Nadmierna selektywność przedstawienia staje się formą de-
formacji i sprzyja powstaniu efektu groteskowego. Niekiedy jednak efekt 
taki można osiągnąć, rejestrując jedynie jakiś wycinek rzeczywistości, 
czy to poprzez opis konkretnych zdarzeń, sytuacji lub ludzkich zachowań, 
czy też za pośrednictwem „cytatów” z tej rzeczywistości zaczerpniętych. 
Płynność granic między obu sposobami modelowania świata w satyrze 
uwidacznia się również na płaszczyźnie dyskursu. Nie da się bowiem 
jednoznacznie zaklasyfikować określonych form organizacji tekstu jako 
swoistych dla jednego z modeli. Oczywiście wiadomo zarówno z teorii, 
jak i z praktyki literackiej, że parodia, zwłaszcza wówczas, gdy realizuje 
się nie tylko na płaszczyźnie stylistycznej utworu, ale także na poziomie 
fabuły i konstrukcji świata przedstawionego, stanowi doskonałe narzędzie 
kreacji groteskowej wizji rzeczywistości, nie wyklucza to jednak możli-
wości zastosowania tej strategii intertekstualnej w satyrze realistycznej. 
Niekiedy wystarczy „oddać” głos rzeczywistości lub w niewielkim stopniu 
zagęścić cechy wzorca, aby osiągnąć efekt parodystyczny i spowodować, 
że obiekt krytyki niejako sam się ośmieszy. Przykładem wykorzystania 
tego rodzaju parodii jest Ballada o naszych sprawozdawcach sporto-
wych Tadeusza Różewicza:

Jarek Ratke! będzie złoto!
ależ ten Kazach go się trzyma
Ratke w czapeczce czerwonej
z białym paskiem
w czerwonym kostiumie
przyspiesz Ratke dodaj gazu
On Chłopak z Tomaszowa

9 T. Stępień, „Satyra jaka jest, każdy widzi?” O satyrze i satyryczności w polskiej 
świadomości literackiej XIX i XX wieku, [w:] tegoż, O satyrze, Katowice 1996, s. 78–79.
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bardzo będzie ważny międzyczas
nasz Reprezentant będzie srebro?
32 i pół a więc wolniej! wolniej!!
niemożliwe!
chyba! chyba! jeszcze wolniej
zobaczymy może
44, 45
zdecydowanie wolniej
a więc proszę państwa…
trener Kmieć mówił
to wielkie napięcie psychiczne
oczekiwanie milionów rodaków
(ja nie oczekiwałem,

przypisek mój)
mocno pracuje lewą ręką
za chwilę schowa te prawą rękę
nie jest dobrze nie jest dobrze
(no właśnie, przypisek mój)
przecież jego talent eksplodował…
słabiej oj słabiej Jarek
No więc zdecydowanie gorszy
czas Jaromira
(już nie Jarka… przypisek mój)
a teraz jest walka o 5. miejsce
zbyt wielkie były nasze
oczekiwania
(no właśnie – przypisek mój)
wszyscy rodacy pracują
za niego lewą nogą
prawą ręką
będzie bronz
nie jest dobrze
oj! nie jest dobrze
a Polak ostatnie metryyy
nie! szósty!
siódmy! oj! siódmy…
Polak Jaromir R. na 7. miejscu
[…]

a więc przypomnijmy
do tej pory Norwegowie
złoto 420 medali
srebro
sto medali
bronz sto medali

oj niedobrze Nic nie bendzie
ale Wojciech Fortuna
tego nigdy nie
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zapomnimy
więc mimo wszystko
Wojciech Fortuna
[…]10

Niewątpliwie Różewicz, wyszydzając retorykę komentatorów, narzu-
cających kibicom określony sposób postrzegania sportowej rywalizacji 
przez podniesienie jej do rangi wielkiej sprawy narodowej, wyjaskrawia 
stylistyczne właściwości bezpośrednich relacji z zawodów. Uzyskanie 
efektu satyrycznego nie wymagało jednak w tym wypadku zbytniego 
przekształcenia wzorca, a wyłaniający się z tekstu obraz rzeczywistości 
jest na tyle realistyczny, że można by się zastanawiać, czy aby nie powstał 
on z odbicia w prostym, a nie krzywym zwierciadle. 

Podobnie jak parodia, „cytaty z rzeczywistości”, do których zaliczyć 
można nie tylko wiadomości prasowe, ale też informacje przekazywane 
za pośrednictwem innych mediów oraz wypowiedzi „podsłuchane”, wy-
korzystywane są zarówno w satyrze operującej realistycznym, jak i gro-
teskowym obrazem świata. Podstawową funkcją tego rodzaju cytatów 
w tekstach literackich jest ewokacja realności, zasadzająca się na iluzji 
„czystej referencjalności”11. Funkcja ta stanowi fundament dla zależnej 
od niej funkcji instrumentalnej, ujawniającej się wówczas, gdy wiado-
mości prasowe (i nie tylko), „traktowane […] jako repertuar danych fak-
tograficznych, technik przekazów, rozpoznawalnych stylów”, służą celom 
zarówno artystycznym, jak też poznawczym czy perswazyjno-ideologicz-
nym12. Jak zauważa Ryszard Nycz, w dwudziestoleciu międzywojennym 
korzystali z niej przedstawiciele różnych kierunków artystycznych − fu-
turyści, artystyczni propagandziści, surrealiści, skamandryci, a także 
twórcy niestowarzyszeni. Za najwybitniejszy, powstały w tym czasie 
utwór wyzyskujący tę funkcję w celach artystyczno-krytycznych, uznaje 
badacz Bal w Operze Juliana Tuwima, przywołując jako przykład frag-
ment X części poematu, w której język ówczesnej propagandy prasowej 
posłużył generalnej krytyce „ideologii państwowej oraz związanego z nią 
modelu kultury”13. Nie tylko jednak w części X Tuwim wykorzystuje „cy-
taty z rzeczywistości”. W kolejnej, XI, za ich pośrednictwem wyszydza 
sanacyjną ideologię, pokazując jednocześnie daleko idące konsekwencje 
jej wszechobecności: 

10 T. Różewicz, Ballada o naszych sprawozdawcach sportowych, [w:] tegoż, Poezja, 
t. 4, Wrocław 2006, s. 27–29.

11 R. Nycz, „Cytaty z rzeczywistości”. Funkcje wiadomości prasowych w literaturze, 
[w:] tegoż, Tekstowy świat…, s. 229.

12 Tamże, s. 233.
13 Tamże.
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Płynie na czcionki drukarska farba:
IDE
OLO

„Ile
Rabarbar?”

Karna 
Kadra
Ducha
Czynu

„Proszę za dziesięć groszy kminu”
Miecz
Krzyż
Duch
Dziejów

„Proszę za dziesięć groszy kleju”
Ducha
Dziejów
Karne
Kadry

„Proszę za dziesięć groszy musztardy”
Czerep rubaszny
Paw narodów

„Proszę za dziesięć groszy lodów”
Jeden
Tylko
Jeden 
Cud

– „Ober, jeszcze butelkę na lód!”
I bac! bac!
I plac opustoszał,
I do bramy wloką truposza.
I bac, bas! zza rogu, z sieni,
I w bruk, w bruk tętniącemi
Kopytami bac po głowie
Ka
Wa
Le
Ryjskimi!
Raz!
Dwa!

Hurra, panowie!
Mało, panowie!

Brawo, panowie!
I bac, bac!

Słońce na ziemi!
Człowiek na ziemi!

I krew na ziemi!14

14 J. Tuwim, Bal w Operze, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Wrocław 1986, s. 272–273.
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Zarejestrowane „głosy” zostały zestawione na zasadzie silnego kontra-
stu prowadzącego do deformacji, wzmocnionej przez ostry rytm, komicz-
ne rymy i gwałtowne przejścia między kolejnymi obrazami. Oddając głos 
rzeczywistości, Tuwim poddaje ją jednocześnie tak daleko idącej transfor-
macji, że wykracza poza ramy realizmu „krzywego zwierciadła”. Powstały 
w ten sposób obraz współtworzy wyłaniającą się z całego poematu wizję 
o charakterze apokaliptycznej groteski. 

Według Ryszarda Nycza w okresie powojennym o szerokim zakresie 
możliwości artystycznego wyzyskania wiadomości prasowych w funkcji 
instrumentalnej świadczy twórczość pisarzy tak różnych, jak Borowski, 
Buczkowski, Herbert, Mackiewicz, Różewicz, Szymborska, Aderman czy 
Skrzyposzek15. Warto odnotować, że także w ramach twórczości jednego 
pisarza „cytaty z rzeczywistości” mogą być sfunkcjonalizowane na wiele 
sposobów. Przypadek poezji Różewicza, dogłębnie przenikniętej satyrycz-
nością przejawiającą się w różnych formach i z różną wyrazistością16, jest 
tego doskonałym przykładem. 

Posługiwanie się „cytatami z rzeczywistości” stanowi jedną z wielu 
odmian praktykowanego przez Różewicza przepisywania, które ściśle łą-
czy się z jego dążeniem do poszerzania granic poezji, wynikającym, moim 
zdaniem, nie tylko z krytycznej postawy wobec świata, ale też z autokry-
tycyzmu. Poeta, określający siebie jako realistę, wprowadzając do swoich 
utworów cytaty zaczerpnięte z różnych mediów (prasy, radia, telewizji), 
skutecznie wyzyskuje funkcję ewokacji realności jako fundament krytycz-
nej refleksji nad różnymi aspektami rzeczywistości. Stopień wyrazistości 
intencji satyrycznej oraz ton krytyki zależy przede wszystkim od jej obiek-
tu. W stosunku do popkultury Różewicz jest szyderczy, a swoją dezaprobatę 
manifestuje, przedrzeźniając język mass mediów w sposób bardzo dosadny, 
jak to czyni chociażby w wierszu Walentynki (poemat z końca XX wieku). 
Ostry i prowokacyjny bywa także wówczas, gdy obrazuje kondycję współ-
czesnego człowieka i stawia pytania o źródło zła. Na przykład w zamiesz-
czonym w tomie Płaskorzeźba wierszu Świniobicie, zderzając informacje 
zaczerpnięte z prasy, bezlitośnie obnaża ludzką hipokryzję. Streściwszy 
w jednym zdaniu przeczytany w szwajcarski dzienniku artykuł o biednych 
świniach cierpiących w przeczuciu śmierci, najpierw opatruje go ironicz-
nym komentarzem na temat losu polskich świń, równie wrażliwych „jak ich 
szwajcarskie siostry” i często umierających na zawał serca w trakcie drogi 
„do szlachtuza”, a następnie uzupełnia „rzeczową” uwagą na temat związku 
między świniobiciem a polską tradycją: 

15 R. Nycz, „Cytaty z rzeczywistości”…, s. 234.
16 Piszę o tym w artykule: E. Sidoruk, Formy satyry w poezji Tadeusza Różewicza 

(od „szarej strefy” do „Wyjścia”), „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 3.
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„świniobicie” łączy się w naszym
kraju z narodzinami i śmiercią
z chrztem pogrzebem
a nawet pierwszą komunią

by z kolei, przytaczając fragment rozmowy dziennikarza z kardiologiem 
Zbigniewem Religą, gwałtownie przejść do kwestii przeszczepiania orga-
nów zwierzęcych człowiekowi:

czytałem w „Polityce” artykuł
o przeszczepieniu serca świni
młodemu człowiekowi

– Dlaczego zdecydował się pan
akurat na serce świni? – pyta dziennikarz
– Ze względu na najodpowiedniejsze rozmiary
– odpowiada doc. Zbigniew Religa
ze Śląskiej Akademii Medycznej –
były to młode osobniki
o wadze od 80 do 100 kg –
tak, aby serca były ludzkich rozmiarów…
również Kościół w pełni akceptuje
wszystkie przeszczepy, z wyjątkiem
transplantacji mózgu i narządów rodnych…

Satyryczność początkowych partii wiersza zasadza się na ewokowanej 
w wyniku zestawienia, zaznaczającej się dosyć subtelnie ironii, na któ-
rej jednak Różewicz nie poprzestaje, jakby powątpiewał w skuteczność 
oddziaływania uzyskanego w taki sposób efektu ironicznego. W dalszej 
części Świniobicia ironia manifestuje się bardziej wyraziście. „Notatki 
z lektury” przechodzą w absurdalny pean na cześć świni „przyjaciół-
ki ludzi” i wszystkich świń zjedzonych „przez ludzkość od stworzenia 
świata”, zwieńczony retorycznymi pytaniami pozbawionego złudzeń 
„moralisty”: 

jako moralista pytam

czy znajdzie się choć jeden
człowiek który chorej świni
odda swoje serce mózg
lub nerkę

kiedy ludzkość dojrzeje
do takiej miłości
aby powiedzieć
siostro moja świnio
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kiedy wystawimy w Genewie
przed siedzibą narodów zjednoczonych
pomnik
świni z prosiętami

Konkurs na pomnik świni
„uważam za otwarty”17

Wykorzystane w Świniobiciu cytaty, „osadzające” Różewiczowską saty-
rę w rzeczywistości, prowokują do krytycznej refleksji, a zarazem stanowią 
jej „obiektywną” podstawę. Podobnie poeta funkcjonalizuje zaczerpniętą 
z prasy informację o brutalnym zabójstwie ośmioletniego chłopca, wyko-
rzystując ją w wierszu Myrmekologia (ciąg dalszy bajki o Guciu zacza-
rowanym). „Cytat z rzeczywistości”, włączony na zasadzie przerywnika 
do utrzymanej w tonie pobłażliwej ironii opowieści o grzechach „małych 
chłopców / wobec mrówek”, okazuje się kluczowym ogniwem utworu de-
maskującego stereotypowe przekonanie o niewinności dzieci:

o! dzieci! dzieci
jedyni mieszkańcy nieba
na ziemi
co się z wami stało?
Gucio zaczarowany
zmienia się na gorsze
z końcem XX wieku

jak podała policja zachodnioniemiecka,
zabójcą ośmioletniego chłopca
wyłowionego z rzeki
z poderżniętym gardłem okazał się
starszy, dwunastoletni kolega.
Młody zabójca tłumaczył się,
że chłopiec mu ubliżał.
Najpierw swą ofiarę skrępował
i zakneblował. Następnie
poderżnął chłopcu gardło,
by jeszcze żywego wrzucić do rzeki,
gdzie zadał mu cios nożem
w klatkę piersiową. Policja szybko
wpadła na trop młodego zabójcy
sieroty…

Guciu! Guciu!

goni go Echo

17 T. Różewicz, Świniobicie, [w:] tegoż, Płaskorzeźba, Wrocław 1991, s. 93–95.



Elżbieta Sidoruk202

oczy zapalają się i gasną
na policzkach
płoną rumieńce
mały człowiek czuje
okrutną słodycz władzy
rozwalił zatopił
wielkie miasto

jutro tu wrócę
dokończę dzieła
wrzucę w sam środek
ten kamień
olbrzymi

myśli biegnąc
przed siebie18

Sugerując związek pomiędzy grzechami „małych chłopców” a zbrod-
nią popełnioną przez dwunastolatka, stworzył Różewicz wiersz saty-
ryczny o wyraźnie dydaktycznym charakterze, pisał go bowiem z myślą 
o konkretnej grupie odbiorców. Jak wyznał w rozmowie z Ewą Likowską, 
Myrmekologia: 

[…] to wiersz dydaktyczny, w dosłownym tego słowa znaczeniu, o złych instynktach 
drzemiących także w dzieciach. Napisałem go przeciw wytartemu hasłu „Dzieci – jedyni 
mieszkańcy nieba na ziemi”. Spodziewałem się, że ten poemat stanie się lekturą szkolną, 
że nauczyciele będą go omawiali z uczniami, którzy mają po 10–12 lat. Niestety nie zwró-
cono na niego uwagi. Ciągle traktuje się mnie w szkołach tak samo: „Taki a taki poeta z po-
kolenia Kolumbów, po wojnie wydał z siebie krzyk rozpaczy”. A mnie nie o to chodzi…19

O ścisłym związku między postawą satyryka i dążeniem Różewicza 
do przekraczania granic poezji dobitnie świadczy trzyczęściowy poemat 
recycling, opatrzony postscriptum objaśniającym kompozycję utworu. Jak 
wynika z tego komentarza, część II utworu, zatytułowana Złoto, „ma jesz-
cze strukturę «długiego» wiersza”, natomiast część I Moda i część III Mięso 
są „gatunkiem poezji «wirtualnej»”20. Co istotne, Mięso ma formę pozbawio-
nego centrum „informacyjnego śmietnika”, na który składają się między in-
nymi dosłowne (w większości w języku niemieckim) i sparafrazowane cytaty 
z prasy, zawierające rewelacje na temat choroby „szalonych krów” i związa-
nych z nią afer, a także doniesienia o osiągnięciach brytyjskich naukowców 

18 T. Różewicz, Myrmekologia (dalszy ciąg bajki o Guciu zaczarowanym), [w:] tegoż, 
Płaskorzeźba, s. 89–91.

19 Chciałbym się jeszcze pośmiać… Z Tadeuszem Różewiczem rozmawia Ewa Likow-
ska, „Przegląd” 2001, nr 2, s. 3.

20 T. Różewicz, recycling, [w:] tegoż, Poezja, t. 4, s. 65.
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w dziedzinie klonowania. Obok informacji objaśniających medyczny feno-
men określany jako „syndrom Creutzfeldta-Jakoba” czy opisujących ekspe-
ryment polegający na wszczepieniu krowie ludzkich genów, zamieszczone 
zostały dane statystyczne dotyczące zachorowań na BSE, liczby sztuk bydła 
przeznaczonego do uboju oraz spożycia wołowiny. Efekt ironiczny wzmacnia 
powracający w kilku wariantach refren: „w Paryżu wyrażono ubolewanie”. 
Komponując „informacyjny śmietnik”, Różewicz nie tylko operuje cytatami 
i naśladuje styl mass mediów, ale też wyolbrzymia do absurdu takie jego ce-
chy, jak nastawienie na sensację oraz występowanie obok siebie informacji 
ważnych i błahych. Na przykład ironiczna parafraza doniesienia o tym, że: 

firma produkująca gotowe pokarmy
dla zwierząt domowych Kici Kici
zapewnia swoich klientów że nigdy
nie użyła do swej produkcji
odpadów zwierzęcych z Wielkiej Brytanii

przechodzi w absurdalną enumerację, zwieńczoną purenonsensową ry-
mowanką:

a jednak zarazek wołowiny
przenosi się na inne żywe istoty
na jednej z farm zwariowały norki
w Anglii zdechła puma
kilka antylop i 48 kotów
kolorowa prasa donosi
wściekła się pewna księżniczka na dworze
a jedna krowa w oborze
zaczęła śpiewać:
„na łące pełnej traw i ziół
im Landkreis Hannover
zwariował nagle piękny wół
w mózgu miał gąbkę pełną dziur

księżniczka długo się wściekała
aż wreszcie książkę napisała
krówka machnęła raz ogonem
oddała ducha razem z prionem”21

We wspomnianym już postscriptum Różewicz, objaśniając funkcję za-
stosowanych w recyclingu zabiegów kompozycyjnych, wskazuje na zapla-
nowaną „jałowość i bezwyjściowość” jako główny element składowy utworu 
i dodaje:

21 Tamże, s. 56–57.



Elżbieta Sidoruk204

Obłęd człowieka CJS bierze się z obłąkanego mózgu zwierzęcia. BSE zwraca się prze-
ciwko człowiekowi. Przestępcza niemoralność nauki miesza się z polityką, ekonomią i gieł-
dą. Krąg się zamyka… Ani „sumienie”, ani zdrowy rozum nie dają gwarancji, że ludzie 
nie będą fabrykować taśmowo ciał ludzkich i form zwierzęcych pozbawionych tzw. duszy. 
Wszystko mieści się w ludzkim mózgu: priony i kwanty, bogowie i demony… Pytanie filo-
zofów i „zwykłych ludzi” – unde malum?, skąd się bierze zło? – znajduje odpowiedź może 
bardzo pesymistyczną i dla człowieka nieprzyjemną22.

Forma „informacyjnego śmietnika” okazuje się niezwykle efektyw-
nym sposobem kreacji zarysowanej w postscriptum wizji współczesnego 
świata. Budując tekst z dosłownych i sparafrazowanych „cytatów z rzeczy-
wistości”, Różewicz skutecznie wyzyskuje prymarną funkcję tego zabie-
gu, jaką jest „iluzja realności”. Mimo przejawiającej się lokalnie groteski, 
która uobecnia się chociażby w przywołanym powyżej fragmencie, wyła-
niający się z poematu obraz rzeczywistości nie wykracza, przynajmniej 
w moim odczuciu, poza ramy realizmu „krzywego zwierciadła”.

W przywołanych dotychczas przykładach satyryczność manifesto-
wała się bardzo wyraźnie zarówno z powodu charakteru wykorzystywa-
nych w nich „cytatów z rzeczywistości”, jak i sposobu ich funkcjonaliza-
cji. Operując kontrastowymi zestawieniami, Różewicz nie poprzestaje 
na tak osiągniętej ironii jako nośniku intencji krytycznej, ale sygnali-
zuje tę intencję także za pośrednictwem ironiczno-sarkastycznych ko-
mentarzy, które czynią ją bardziej czytelną. Krytyczna postawa poety 
wobec świata nie zawsze jednak uwidacznia się z taką wyrazistością. 
Obok utworów dosadnych i sarkastycznych, można wskazać wiele ta-
kich, w których satyryczność zaznacza się niezwykle subtelnie. W Ga-
wędzie o poetach, traktującej o uwikłaniu poetów w historię i politykę, 
Różewicz wykorzystuje jedynie ironię ewokowaną za pośrednictwem cy-
tatów wplecionych na zasadzie swobodnych skojarzeń w liryczną relację 
z pobytu na Krymie: 

Wczoraj po południu
żółtym stateczkiem
wypełnionym turystami
jak dynia pestkami
popłynąłem do Gurzufu
aby wesprzeć się post-romantycznie
na Ajudahu-Skale
(sto pięćdziesiąt lat po Adamie)
Niedźwiedzia Góra
czarna z pyskiem zanurzonym w morzu
liże leniwe fale

22 Tamże, s. 65.
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w słowach „przewodniczki”
ożyły cienie
Puszkina Mickiewicza Olizara
Słowa słowa
Słowa sól na wargach

……………………………
Ośmielam się przy tym prosić
o wydanie mi zapomogi
przyznanej z Najwyższej łaski
Waszej Wysokości pokorny sługa
Adam Mickiewicz
kandydat filozofii
od urzędnika XII klasy Adama Mickiewicza
prośba
czynownika 12 kłassa Adama Mickiewicza
proszenie ……………

Włączyłem telewizję

reportaż z magazynu
odzieży damskiej
modele
kremplina
modele dla „połnych żenszczyn”
przyjemny model
żywe barwy
model noworoczny
szeroka forma rękawów
numery 44–52

54–60
……………………………………
sekretarz kolegialny
Aleksander Puszkin
opowiadał
Cesarz przybył niespodziewanie
powiedział do mojej żony
«Co jest przyczyną,
że pani mąż nie przyszedł
buty czy guziki»
(miał na myśli guziki
przy mundurze)…
Stara hrabina Bobrińska
usiłowała mnie wytłumaczyć,
mówiąc, że istotnie nie miałem
przyszytych guzików
………………
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………………
Mianujemy miłościwie
radcę tytularnego Puszkina
podległego
Ministerstwu Spraw Zagranicznych
kamerjunkrem naszego dworu…23

Wyróżnione kursywą fragmenty najprawdopodobniej nie są cytatami 
dosłownymi, lecz przetłumaczonymi z języka rosyjskiego parafrazami. Zna-
czący jest tu jednak sam akt cytowania24, jak i faktograficzny charakter 
przywołanych tekstów (list, wspomnienie, dokument mianowania na okre-
ślone stanowisko). Rezygnując z komentarza, poeta jedynie ukierunkowuje 
odbiorcę i delikatnie skłania go do krytycznej refleksji. Zaznaczająca się 
subtelnie ironia zostaje złagodzona przez tonację elegijną. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, takie formy przepisywania, 
jak parodia i „cytaty z rzeczywistości” – czy to stosowane lokalnie, czy też 
jako główna zasada konstrukcyjna – są bardzo funkcjonalnym środkiem 
wyrażania intencji satyrycznej. Co istotne, ani pierwszej, ani drugiej prak-
tyki nie można uznać za swoistą dla określonego sposobu modelowania 
rzeczywistości. Chociaż groteskowa wizja świata zasadza się bardzo często 
na parodii, wyłaniający się z parodystycznego tekstu obraz rzeczywistości 
nie musi wykraczać poza ramy poetyki realistycznej. Z kolei w przypadku 
„cytatów z rzeczywistości”, których prymarną funkcją jest ewokacja realno-
ści, daleko posunięta selektywność w ich doborze i kontrastowość zestawie-
nia, może prowadzić do powstania obrazu groteskowego. Funkcjonalność 
przepisywania jako formy artykulacji intencji satyrycznej wiąże się ściśle 
z tym, że rekontekstualizacja treści zawartych w przepisywanych tekstach 
sprzyja ironii. Niekiedy, aby uzyskać efekt ironiczno-satyryczny, wystarczy 
jedynie posłużyć się „cytatem z rzeczywistości”, sytuując go w zaskakują-
cym kontekście, jak to uczynił Ryszard Krynicki, który w tomiku poety-
ckim zatytułowanym Nowe xenie (i elegie) zamieścił „wiersz” Full wypas 
(w Internecie):

„Full wypas: Norwid.
Komplet. Pięć tomów w futerale.
Wyglądają na nieczytane”25.

23 T. Różewicz, Gawęda o poetach, [w:] tegoż, Płaskorzeźba, s. 99–103.
24 Zob. W. Bolecki, Historyk literatury i cytaty, [w:] tegoż, Pre-teksty i teksty. 

Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wielu, Warszawa 
1998, s. 27.

25 R. Krynicki, Full wypas (w Internecie), [w:] tegoż, Kamień, szron, Kraków 2005, s. 80.
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Rewriting as part of a satiric strategy

Summary

This article aims to analyze the “citation from reality” as a vehicle for 
expressing a satirical intention. The author compares “citation from reality” 
to parody, another rewriting strategy, and discovers that neither of them is 
satire-specific. Both practises can, on the other hand, serve to create a gro-
tesque and realistic vision of the world. The utility of rewriting in order 
to articulate the satiric intention is strictly related here to the fact that the 
very act of rewriting, that is putting content in a new context, is conducive 
to irony. As a means of expression, irony is, after all, constitutive for a crit-
ical approach towards reality, so typical of satire.





Agnieszka Izdebska
Uniwersytet Łódzki 
Instytut Kultury Współczesnej

Literatura prze-słuchana przez owce,  
czyli o pożytkach z lektury

Rola, jaką zwierzęta odegrały w literaturze i literaturoznawstwie, jest 
nie do przecenienia, ale i bywa też często niedoceniana1. Czyż Snoopy, 
rysunkowy pies grafoman tłukący na maszynie do pisania owo słynne: 
„Była ciemna i burzliwa noc”2, przywołujące wszystkie bardziej fortunne 
incipity w historii literatury, nie dodaje szczypty wdzięku metaliterackiej 
ekwilibrystyce Itala Calvina w Jeśli zimową nocą podróżny?3. Nawiasem 

1 Oczywiście zdanie to ma przede wszystkim funkcję retorycznej ramy – sumienne 
wyliczenie powieści posługujących się (najczęściej w konwencji paraboli) zwierzęcymi bo-
haterami (z Wodnikowym Wzgórzem Richarda Adamsa na czele) rozsadziłoby konstrukcję 
tego niezbyt obszernego tekstu. Odnotuję może tylko, że tłumaczka powieści Leonie Swann 
(które będą przedmiotem dalszych wywodów), Anthea Bell, ma na swoim koncie przekład 
na angielski klasycznej pozycji z tej listy: E.T.A. Hoffmanna, Kota Mruczysława poglądy 
na życie. 

2 Fraza „It was a dark and stormy night” należy do najczęściej parodiowanych incipi-
tów w literaturze anglojęzycznej. Zawdzięczamy ją Edwardowi Bulwer-Lyttonowi, a zdanie 
to otwiera jego powieść zatytułowaną Paul Clifford, wydaną w 1830 roku. Wątpliwa sława 
autora jest na tyle ugruntowana, że jego nazwisko stało się nazwą konkursu na najmniej 
zręczne początki opowieści powstałych w języku angielskim. Dokonania jego uczestników 
zostały udokumentowane w serii książek Scotta Rice’a (na przykład It Was a Dark and 
Stormy Night: The Best (?) From the Bulwer-Lytton Contest, 1984; Son of „It Was a Dark 
and Stormy Night”, 1986, oraz Bride of Dark and Stormy: Yet More of the Best (?) From 
The Bulwer Lytton-Contest, 1988), doradzającego, jak jednakowoż pułapek grafomanii uni-
kać. Zob. na przykład: https://en.wikipedia.org/wiki/It_was_a_dark_and_stormy_night; 
http://www.phrases.org.uk/meanings/it-was-a-dark-and-stormy-night.html; http://www.
bulwer-lytton.com [dostęp 30.12.2015]. 

3 Jak pamiętamy, w powieści Calvina pisarz Silas Flannery zwierza się: „Na ścianie 
naprzeciw mojego biurka wisi plakat […]. Piesek Snoopy siedzi przed maszyną do pi-
sania, a w dymku czytamy zdanie: «Była ciemna i burzliwa noc». Za każdym razem, 
gdy tu siadam i czytam […] bezosobowość tego incipitu zdaje się przede mną otwierać 
przejście z jednego świata do drugiego, z czasu i przestrzeni tu i teraz w czas i prze-
strzeń napisanej strony. Urzeka mnie początek, który stwarza niewyczerpane, wielorakie 
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–  Calvino nieco niesprawiedliwie potraktował psa pisarza. W słynnym ko-
miksie Charlesa Schulza psi artysta nie tylko przeżywa męki twórcze4, ale 
chętnie wsłuchuje się w głosy krytyków – by ostatecznie pójść za własnym 
(?) instynktem narracyjnym5. A czy – pozostając w tym samym kręgu zoo-
logicznym – Wishbone opowiadający raz jeszcze klasykę epiki w konwencji 
ad usum delfini ożywczo jej nie rekontekstualizuje?6 

Dwie powieści Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec i Triumf 
owiec7, co nietrudno zgadnąć – wprowadzają protagonistów nowych ga-
tunkowo: to opis przygód wełnistych bohaterek (i bohaterów). Pierwsza 
z książek nosi podtytuł Filozoficzna powieść kryminalna, druga zaś, 
Thriller… a zarazem komedia filozoficzna. Mimo takich genologicznych 
uszczegółowień oba teksty można uznać za powieści detektywistyczne, 
choć pierwsza z nich jest bez wątpienia czystsza gatunkowo niż następna. 

możliwości dalszego poprowadzenia akcji, przekonuję się, że nie ma nic lepszego nad 
konwencjonalne rozpoczęcie utworu, nic lepszego od wstępu, po którym można spodzie-
wać się wszystkiego i niczego. Zdaję sobie też sprawę, że ten pies mitoman nigdy nie zdoła 
dołączyć do pierwszych pięciu słów dalszych pięciu czy dziesięciu wyrazów nie rozwie-
wając czaru. Łatwość wkraczania w inny świat jest złudzeniem, z zapałem zabieramy się 
do pisania, wyprzedzając przyjemność, której dostarczy przyszła lektura, i oto na białej 
kartce otwiera się pustka”. I. Calvino, Jeśli zimową nocą podróżny, przeł. A. Wasilewska, 
Warszawa 1989, s. 176. 

4 Zob. na przykład https://ilainwonderland.wordpress.com/2011/04/20/palmipedo-
ne-213-good-writing-is-a-hard-work/ [dostęp 1.01.2016]. 

5 Zob. na przykład http://brainsnorts.com/2013/11/05/writing-2-7-are-you-published 
[dostęp 31.12.2015]; też http://alaydhien.blogspot.com/2007/03/snoopy-it-was-dark-and-
-stormy-night.html [dostęp 31.12.2015]. 

6 Wishbone to pies rasy Jack Russell terier, bohater telewizyjnej serii programów 
dla dzieci emitowanych przez stację PBS Kids w latach 1995–2001. Wishbone jest oczy-
tany i dostrzega rozliczne powiązania między klasyką literatury a problemami codzien-
ności, często utożsamiając się z literackimi postaciami. Zob. https://en.wikipedia.org/
wiki/Wishbone_(TV_series) [dostęp 31.12.2015]; http://www.wwwishbone.com [dostęp 
31.12.2015]; http://www.imdb.com/title/tt0112225 [dostęp 31.12.2015]. Wydane zostały 
również książkowe wersje opowieści psa erudyty, także w tłumaczeniu na język polski. Jed-
na z nich, Frankenstein, zaczyna się następująco: „Czy jesteście gotowi wkroczyć w świat 
akcji, sensacji, przygody i śmiechu? Jeśli tak, zapraszam. Pewnie oglądaliście mnie już 
w serialu telewizyjnym pod tytułem Wishbone. Często gram rolę głównego bohatera, cza-
sami mu towarzyszę, ale zawsze znajduję się w samym centrum pasjonującej opowieści. 
Tym razem będę waszym przewodnikiem po jednej z najwspanialszych książek świata 
– powieści Frankenstein […]” (Frankenstein Mary Wollstone Shelley opowiedziany przez 
Michaela Burgana, przeł. E. Flake-Prawacka, Gdańsk 1998, s. 5). W tej serii ukazał się też 
między innymi Terier z Notre Dame. Dydaktyczny i poznawczy wymiar tego opowiadania 
klasyki na użytek niedorosłych odbiorców jest tu dość wyraźny. 

7 Tu wypada pogratulować tłumaczom decyzji o zmianie obu tytułów w polskiej wer-
sji – oryginały to Glennkill (przeł. Jan Kraśko) i Garou (przeł. Maciej Nowak-Kreyer). 
To pomysł tym bardziej fortunny, że sama autorka bawi nas aluzjami do Milczenia owiec 
Thomasa Harrisa. 
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Określam je jako detektywistyczne właśnie, gdyż istotną rolę odgrywa 
w nich prowadząca śledztwo najmądrzejsza owca w Glennkill (a może 
i na całym świecie) – panna Maple. Ta bohaterka, która zyskała imię 
już jako jagnię (co w owczym świecie jest ewenementem), zawdzięcza je 
swemu zamiłowaniu do syropu klonowego i zdolności liczenia do pięć-
dziesięciu8. Czytelnik mający nawet powierzchowną wiedzę na temat 
historii konwencji nie będzie miał oczywiście najmniejszych wątpliwo-
ści co do hipo- i architekstualnych odniesień obu powieści. To oczywi-
ste, że niemiecka pisarka ukrywająca się pod łabędzim pseudonimem 
(„n” jednak czyni różnicę) – szczególnie w przypadku pierwszego z teks-
tów – odsyła nas do modelu kryminału-łamigłówki, za którego kodyfika-
torkę uchodzi Agatha Christie9. 

O pannie Marple, jednej z najsłynniejszych postaci stworzonych 
w okresie Złotego Wieku kryminału, Tadeusz Cegielski pisał: „spostrze-
gawczość, […] pamięć do rzeczy pozornie drobnych, wreszcie przenikliwa 
inteligencja analityczna czynią z niej detektywa idealnego”10. Ta starsza 
dama, tak jak i Herkules Poirot, rozwiązuje krwawe zagadki, z którymi 
zetknie ją los w świecie spetryfikowanego, postwiktoriańskiego porządku, 
na zawieszonej niejako w czasie angielskiej prowincji11. W pewnym sensie 
tę mise-en-scène dziedziczy również po swojej wielkiej poprzedniczce owca 
detektyw12. 

8 „Dawno temu, zanim panna Maple ujrzała swoją pierwszą zimę, George zwykł był 
kroić na śniadanie chleb, smarować go masłem i polewać syropem klonowym. W ładne 
dni zawsze jadł śniadanie na dworze, publicznie, na oczach zazdroszczących mu owiec. 
[…] Postawiwszy talerz na stoliku, wracał do przyczepy, żeby popędzić ekspres do kawy. 
Kiedy to robił, chleb leżał bez opieki na słońcu. Każda owca miała ochotę go zjeść. Ale tylko 
panna Maple umiała liczyć do pięćdziesięciu. Wkraczała do akcji, gdy tylko ekspres zaczy-
nał bulgotać […] 1–15: podkradała się do przyczepy. 15–25: na wszelki wypadek zaglądała 
do środka. 25–45: zlizywała syrop […] 45–50: wracała do stada i chowała się za wełni-
stym ciałem mamy, którą jej poranne wypady bardzo żenowały. 51: z przyczepy wychodził 
George z kubkiem gorącej kawy […] Pewnego dnia maszyna musiała się zepsuć, ponieważ 
George […] stanął w progu przyczepy, ledwo panna Maple zdążyła doliczyć do trzydziestu 
pięciu. Właśnie tego dnia nadał jej imię […] Pozostałe owce bardzo jej zazdrościły, a mama 
była z niej tak dumna, jakby to ona podkradała syrop z chleba” (SO, 184–185). Wszystkie 
cytaty w tekście za wydaniami: L. Swann, Sprawiedliwość owiec, przeł. J. Kraśko, Warsza-
wa 2006 (oznaczone w tekście jako SO) i L. Swann, Triumf owiec, przeł. M. Nowak-Kreyer, 
Warszawa 2011 (oznaczone w tekście jako TO). 

9 Zob. M. Czubaj, Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo 
antropologiczne, Gdańsk 2010, s. 94–95.

10 T. Ciesielski, Detektyw w krainie cudów. Powieść kryminalna i narodziny nowo-
czesności 1841–1941, Warszawa 2015, s. 337.

11 Tamże. 
12 Ian Sansom w recenzji książki zauważa, że posłużenie się tak skonstruowaną pro-

tagonistką pozwala autorce uniknąć stereotypowości postaci detektywa zblazowanego, 
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Sprawiedliwość owiec – jak na kryminał przystało – rozpoczyna dra-
matyczne wydarzenie: zwierzęta odkrywają na pastwisku ciało swojego 
pasterza George’a, z wbitym weń szpadlem. Po chwili paniki owocującej 
okrzykami: „wilk, wilk!”, uciszonej wyjaśnieniami panny Maple, że „na-
wet najbardziej wyrafinowane wilki nie przebijają szpadlem swoich ofiar” 
(SO, 11), odbywają rozmowę rozpoczętą pytaniem panny Maple:

– Nie chcecie wiedzieć, jak umarł? Sir Richfield spojrzał na nią zaskoczony: – Umarł 
od tego szpadla. Też byś umarła, gdyby przebito cię na wylot kawałem ciężkiego żelaza. […] 
– Ale skąd się ten szpadel wziął? – Ktoś go w niego wbił – dla sir Richfielda był to koniec 
dyskusji, lecz problemem zainteresował się nagle Otello, jedyna czarna owca w stadzie 
– To mógł zrobić tylko człowiek albo… wielka małpa (SO, 13).

Ta ostatnia kwestia uświadamia nam, że autorka nie tylko doskona-
le zna klasykę gatunku (dla niewtajemniczonych dopowiadam, że to od-
wołanie do uważanego za pierwsze opowiadanie kryminalne w historii 
literatury utworu Edgara Allana Poe Zabójstwo przy Rue Morgue), ale 
będzie też bawić czytelnika rozlicznymi aluzjami literackimi13. Mamy 
więc na przykład do czynienia z dramatis oves – poza wymienionymi już 
– o imionach: Biały Wieloryb, Cordelia, Melmoth Wędrowiec, Ramzes. 
Śledztwo zaś w sprawie śmierci George’a będzie prowadził oczywiście in-
spektor Holmes, policjant o prostocie umysłu na granicy poważniejszego 
upośledzenia, któremu dodatkowo niefortunne nazwisko łamie i tak nie-
zbyt obiecującą karierę. 

Jednak zasadniczy architekstualny kontekst powieści to – jak już wspo-
mniałam – powieść detektywistyczna w modelowym wydaniu królowej 
kryminału, dająca się zaklasyfikować jako odmiana gatunkowa określa-
na terminem cozzy, której akcja toczy się „na prowincji, gdzie na pozór 
wszyscy znają wszystkich oraz wiedzą wszystko o sąsiedzkich tajemnicach 
aż do krytycznej chwili, gdy zostaje popełniona zbrodnia”14. 

Swann nawiązuje tu więc do takiej wersji kryminału, w którym zbrod-
nia pojawia się w świecie całkowicie uporządkowanym i pozostającym pod 
kontrolą (czy też mającym takie pozory). Wykrycie sprawcy jest zatem ele-
mentem nieodzownym, by przywrócić utracony owym aktem przemocy 

cynicznego, z kłopotami z alkoholem i budowaniem związków. Jednak, jak się wydaje, 
Swann po prostu nawiązuje do innego stereotypu. I. Sansom, A Shaggy Sheep Story, „The 
Guardian”, 22 July 2006, 13.01.2008. http://www.theguardian.com/books/2006/jul/22/
featuresreviews.guardianreview17 [dostęp 6.04.2015].

13 Jeden z krytyków napisał nawet, że ten nadmiar literackich aluzji bywa dla czytelni-
ka tyleż czarujący, co irytujący: „Swann weights and freights her novel with a whole load of 
literary allusions, cross-references and in-jokes, which, like pets, are as delightful as they 
are annoying”. I. Sansom, A Shaggy Sheep Story.

14 M. Czubaj, Etnolog w Mieście Grzechu…, s. 38. 
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ład15 (oczywiście uwagi te dotyczą przede wszystkim Sprawiedliwości 
owiec –  w drugiej powieści przymieszka thrillera zmienia status świata 
przedstawionego). Nie bez powodu zatem panna Maple zirytowana fuka 
na resztę stada: „straciliście pasterza, który się wami opiekował, a wy wciąż 
uważacie, że z tym światem jest wszystko jak trzeba!” (SO, 81). Ponieważ jej 
zdaniem nie jest – zamierza skłonić świat do opamiętania. Owce ostatecz-
nie decydują się samodzielnie prowadzić śledztwo, by mogła nastać „spra-
wiedliwość” (SO, 13). 

O owczej niezwykłości bohaterów obu powieści decyduje nie tylko to, 
że prowadzą rozmowy na tematy egzystencjalne i że wszczynają skompliko-
wane dochodzenie. Są owcami ekstraordynaryjnymi, ponieważ namiętnie 
słuchają literatury. Ich pasterz, George, czytał im książki rozmaite: 

Czasem czytał bajki […] czasem fragmenty książki o owczych chorobach, których się 
strasznie bały, a raz zaczął im czytać powieść kryminalną, z której nic nie zrozumiały. 
On chyba też, bo w połowie lektury wyrzucił książkę i nie dowiedziały się już, kto zabił. Ale 
najbardziej lubił romanse, […] których wszystkie bohaterki miały na imię Pamela16 i włosy 
czerwone „jak wschód słońca na południowych morzach”. Ale stary George nie czytał ich 
dlatego, że był romantykiem […]. Nie, czytał, żeby spuścić parę. Czytał, jak rudowłose Pa-
mele wabiły i usidlały niewinnych piratów, lekarzy i baronów i bardzo się przy tym ekscyto-
wał, wymyślając wszystkim rudowłosym na świecie, a zwłaszcza swojej żonie (SO, 24).

Owce są nie tylko uważnymi odbiorczyniami wszelakich tekstów, ale 
i twórczo przekształcają zasłyszane opowieści:

I co było potem? – zapytało zimowe jagnię. Potem owcze mamy zabrały jagnięta z dala 
od tego człowieka z małym psem, w bezpieczne miejsce. I znalazły, znalazły… […] Stóg 
siana zaproponowała Cordelia. Była owcą nastawioną bardzo idealistycznie. Właśnie! […] 
owcze mamy jadły, a jagnięta turlały się po sianie i milczały. Owce zameczały oczarowane. 
Opowieść o „Milczeniu owiec” za każdym razem ulegała niejakim zmianom, ale zawsze 
na nich trochę zyskiwała (TO, 17). 

Niektóre opowieści nie spotykają się jednak z takim odbiorczym 
entuzjazmem – na przykład historia dziejąca się w szafie (z futrami, 
o zgrozo!), w której kryje się cały świat, a nawet półkoza (faun) budzi ich 
wyraźny niepokój. Narracje są jednak dla bohaterek przede wszystkim 
remedium na groźny chaos świata, czymś, co przywraca zbawcze poczucie 
ładu. Tak właśnie postrzega to Zora – jedyna owca, która układa własne 
opowieści: 

15 Tamże, s. 163–164. 
16 Oczywiście Swan bawi tu czytelników odwołaniem do słynnej powieści epistolarnej 

Pamela, czyli cnota nagrodzona Samuela Richardsona. Pamele znane z owczych lektur 
zdają się jednak mieć niewiele wspólnego z czcigodnymi pierwowzorami. 
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Nie były to opowieści skomplikowane, ot, dwie, trzy powiązane ze sobą myśli. Ważne 
w nich były nie wydarzenia, ale to, jak się na nie patrzyło. Opowieści te pomagały jej zro-
zumieć galopujący wkoło świat i to, co się na nim działo. Była przekonana, że są dobrym 
sposobem na pokonanie otchłani pod skałami (SO, 77).

W fundamentalny – można rzec egzystencjalny – sposób literatura 
prze-słuchana ma też znaczenie dla prawdziwego outsidera w stadzie – zi-
mowego jagnięcia. 

Maluch. Złodziej. […] Każda owca wie, że zimowe jagnię to nic dobrego. Zimowe jag-
nięta rodzą się w złej porze roku, kiedy jest zimno, dlatego mają wypaczony charakter 
i wredną duszę. […] nie było gorszego zimowego jagnięcia od tego, które nękało ich stado 
prawie od roku. […] kiedy tylko mogły, próbowały je ignorować (SO, 44).

Ta prawdziwa czarna owca, mały buntownik o lekceważącym podejściu 
do wszelkich zasad, cierpi z powodu swej bezimienności. W dramatycz-
nych okolicznościach usiłuje wymóc na stadzie nadanie mu imienia. Gdy 
to się nie udaje, po ryzykownej wspinaczce na dąb w nadziei na zdobycie 
doświadczenia pozwalającego mu, gdy dorośnie, zostać kozą, doznaje ilu-
minacji: „Heathcliff, pomyślało zimowe jagnię. Mam na imię Heathcliff!” 
(TO, 168). To gwałtowne rozpoznanie kończy się tak, jak to często bywa 
– gwałtownym upadkiem. To bardzo uspakaja pozostałe owce – wierne wy-
znawczynie teorii grawitacji: „Owce nie chodzą po drzewach, a jeśli nawet, 
i tak w końcu spadają. Dokładnie tak, jak mówiły” (TO, 168). Jednak w tak 
urządzonym świecie (tzn. takim, w którym owce NIE chodzą po drzewach) 
obolały Heathcliff znajduje swoje miejsce, a jego usankcjonowany już brak 
respektu dla reguł (szczególnie pod postacią ogrodzeń) okaże się dla stada 
nader przydatny. 

Gdy zatem tak wytrawne wielbicielki wszelkich historii, z panną Maple 
na czele, stają przed koniecznością rozwiązania zagadki śmierci pasterza, 
rezolutna Cordelia postawi pytanie o to, czym jest opowieść, której zakoń-
czenie chcą poznać: 

Każda opowieść jest o czymś innym […]. Opowieści o Pamelach są o Pamelach i o na-
miętności. Bajki są o czarach. Książka o chorobach owiec jest o chorobach, na które chorują 
owce. Powieść kryminalna jest o śladach i tropach. Kiedy ustalimy, o czym jest ta, będzie-
my wiedzieć, czego szukać (SO, 64–65). 

Następuje gwałtowna wymiana zdań, bo według panny Maple ich opo-
wieść to kryminał – Wrzosowata upiera się zaś, że to historia miłosna: „jest 
zazdrość i śmierć. To banalnie proste!” (SO, 65)17. 

17 Obie, jak się okaże, będę poniekąd mieć rację. Ta gra konwencjami jest częścią roz-
rywki oferowanej czytelnikowi przez autorkę. 
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Ostatecznie jednak będą – jak w opowieści kryminalnej – prowadzić 
ŚLEDZTWO. Okaże się to jednak niełatwe, wszak ich doświadczenie opiera 
się na historiach Pamel – myślały zatem, „że polowanie na mordercę bę-
dzie bardziej ekscytujące, łatwiejsze, a przede wszystkim szybsze. Tak jak 
w powieściach o Pameli, gdzie po tajemniczej śmierci jednego z bohaterów 
prawie natychmiast pojawiał się równie tajemniczy nieznajomy o pociągłej, 
oszpeconej blizną twarzy i zimnych, niespokojnych oczach”18 (SO, 64). Po-
nadto owca detektyw strasznie wszystko komplikuje: „Gdziekolwiek pan-
na Maple wetknęła nos, tam zawsze pojawiały się nowe możliwości, które 
brzęczały jak muchy w korytku” (SO, 156). W rezultacie owce ubolewają, 
że „zawsze, gdy znajdowały rozwiązanie, to zjawiała się taka panna Maple 
i mówiła, że coś nie pasuje! Panna Maple z pewnością nie była owcą detek-
tywistyczną – wręcz przeciwnie, była owcą, która […] znajdowała coś, czego 
nie ma” (TO, 323).

Kolejny kłopot w owczym śledztwie to niedostatek obcowania z lite-
raturą kryminalną – wynik owego niefortunnego gestu George’a. Jednak 
mimo braku doświadczenia panna Maple przeczuwa wymogi, ograniczenia 
i możliwości przekroczenia samej konwencji. Zastanawia się nad niemoż-
nością złożenia w całość elementów układanki tworzącej opowieść o śmier-
ci pasterza:

Chociaż z drugiej strony, może nie wszystko musi pasować. Może robimy błąd, zakła-
dając, że musi. W powieści kryminalnej niby wszystko pasowało, ale zaraz potem wszystko 
się poplątało i pomieszało, i w końcu George wyrzucił książkę. Może jest tak, że wiele rze-
czy po prostu nie pasuje. Rzeczy, które według nas łączą się ze sobą, a które tak naprawdę 
nie mają ze sobą nic wspólnego (SO, 189). 

Kiedy więc panna Maple przeżyje błysk iluminacji pozwalający jej roz-
wiązać zagadkę śmierci George’a, inspiracją okażą się dla niej Wichrowe 
wzgórza, tekst o wielu zagadkach, niekoniecznie rozwiązanych. Po to zaś, 
by ujawnić okoliczności zabójstwa swojego pasterza, owce postanawiają 
posłużyć się chwytem z nieznanej im sztuki, której akcja toczy się w Da-
nii19 (idą tu jednak wyraźnie za swoim instynktem wytrawnych znawczyń 
efektów dramatycznych), i inscenizują scenę zbrodni. Uczynią to w trakcie 
dorocznego konkursu na najmądrzejszą owcę w Glennkill, odbywającego się 

18 Nasze bohaterki nie znały bowiem dekalogu powieści kryminalnej sformułowanego 
przez Ronalda A. Knoxa we wstępie do The Best [English] Detective Stories of 1928. Punkt 
piąty tego zbioru zasad głosił, iż „nie wolno posługiwać się postaciami cudzoziemców o zło-
wrogim wyglądzie […]” (M. Czubaj, Etnolog w Mieście Grzechu…, s. 155–156). Reguły te nie 
obowiązywały oczywiście w opowieściach o Pamelach. 

19 Może i lepiej, skoro jej bohater mówi, że Dania jest więzieniem. Takie klaustrofobicz-
ne klimaty mogłyby na bohaterki Swann mieć równie niepokojący wpływ, jak niefortunna 
lektura książki o chorobach owiec. 
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w miejscowym pubie20. Rezultat ich występu nie jest taki, jakiego się spo-
dziewają, prowokują jednak do publicznego wyznania osobę, która wraziła 
szpadel w martwe – jak się okazało – ciało pasterza21. 

To, co się rzeczywiście zdarzyło, nie zostaje odkryte przez pannę Ma-
ple, ponieważ nie mieści się w owczym obrazie świata. Pasterz popełnił 
samobójstwo, choć, jak twierdzi Biały Wieloryb: „Żyć i chcieć żyć to jed-
no i to samo” (SO, 252). Zora, miłośniczka wspinaczek na stromy klif, ma 
podobne dylematy: „wpaść w otchłań, to rozumiała. Ale wpaść w samego 
siebie? Pokręciła głową: «Owca nigdy takich rzeczy nie zrozumie». «Nie» 
– zgodził się z nią Fosco […], którego rok w rok słusznie koronowano na naj-
mądrzejszą owcę w Glennkill” (SO, 253). 

Można zatem rzec za Michałem Głowińskim, iż bohaterki odbierają li-
teraturę w stylu, który jest skrzyżowaniem modelu instrumentalnego z mi-
metycznym. Z jednej strony lektura/słuchanie „jest dla nich czynnością 
utylitarną, a teksty uważają za twory dydaktyczne”22 zawierające wskazówki 
przydatne do podjęcia konkretnych działań. Tak się dzieje, gdy postanawia-
ją udawać chorobę Creutzfeldta-Jakoba, by pozbyć się z własnego pastwiska 
owiec Gabriela wyżerających ich trawę. Inspiracji dostarcza im oczywiście 
traumatyczny (ale jakżeż przydatny) kontakt z książką o chorobach owiec. 
Nasze bohaterki są trochę przerażone makiawelizmem własnego pomysłu, 
a tym samym skonfundowane wiedzą, jaką zdobywają o sobie samych. Po-
dobnie działają, gdy usiłują namówić pewien samochód do wywiezienia ich 
z pastwiska – kuszą go opowieścią o Pameli-samochodzie23. Przy okazji 
należy też odnotować, że i pasterz George „używa” powieści o Pamelach 
w celach kompensacyjno-autoterapeutycznych, rozpoznając w nich repre-
zentacje paskudnego charakteru byłej żony. 

Owce niepokoi nieco – po doświadczeniu z lokalną prasą, w której zna-
lazło się ich zdjęcie i opis ich udziału w rozbudowanej aferze związanej 
ze śmiercią George’a – moc słowa pisanego: „Jeśli owce i ludzie mogą tak ła-
two wejść do książek, to równie łatwo może coś z nich wyjść […]” (SO, 257). 
Dlatego uważnie obserwują egzemplarz Wichrowych wzgórz: „Przecież ten 
podobny do wilka Heathcliff mógł ich w każdej chwili zaskoczyć, a żadne 
z nich tego nie chciało. Ale książka leżała spokojnie i milczała” (SO, 257). 
Znajdują jednak ukojenie swego żalu po stracie pasterza w finale powieści 

20 Jak skomentuje prowadzący konkurs, ich występ dowodzi, że „nawet owce znają się 
na współczesnym dramacie” (SO, 248). 

21 Taki chwyt fabularny, w którym zabójstwo okaże się samobójstwem, zastosował 
po raz pierwszy A. Conan Doyle w swoim tekście Zagadkowa śmierć przy moście Thor. 
Zob. M. Kraska, Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału, Gdańsk 2013, s. 102. 

22 Zob. M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, 
s. 129–130. 

23 To już fragment fabuły Triumfu owiec. 
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Brönte – wyobrażają sobie że i jego duch, jak dusze Heathcliffa i Katarzyny, 
wędruje gdzieś po okolicy i może znalazł nawet nowe stado? 

Z drugiej zaś strony, owce przyjmują rzeczywistość za podstawowy 
punkt odniesienia wysłuchanych opowieści24, a zdrowy rozsądek jest – ich 
zdaniem – fundamentem mariażu literatury z rzeczywistością. Niuanse 
genologiczne nie są oczywiście ich mocną stroną, a pojęcie fikcji nie za-
gościło na pastwisku – za równie ekscytujące i przydatne życiowo uzna-
ją wiktoriańskie powieści gotyckie i teksty o chorobach owiec (chwilowo 
zostawmy na boku bardzo pouczające historie licznych Pameli). Choć 
na pewno przygoda z opowieścią o świecie w szafie dała im przedsmak idei 
fantastyczności. 

Z literaturoznawczego punktu widzenia można by wyliczać dość dłu-
go gry, w które autorka wciąga „branżowego” czytelnika. Jedną z nich jest 
dość oczywista zabawa samą konwencją powieści kryminalnej – tym bar-
dziej że mamy tu do czynienia z detektywem, zagadką i zbrodnią, jednak 
w konfiguracji zaskakującej odbiorcę. To, że jest to raczej wariacja schematu 
powieści kryminalnej, nie zaś jego innowacja, też znakomicie wpisuje się 
w porządek ewolucji tego subgatunku25. Ponadto Swann bawi czytelnika 
rozlicznymi metapoziomami powieści, oczywiście i tym odnoszącym się 
do reguł konwencji. Wydaje się to również gestem odsyłającym do modelu 
kryminałów Agathy Christie, bo – jak pisze Mariusz Kraska, powołują-
cy się na George’a Dove’a: „choć […] autorefleksyjność nie jest esencjalną 
cechą powieści kryminalnej, to w utworach z okresu Golden Age zyskuje 
status konwencji operacyjnej, której podstawową funkcją jest «opisywa-
nie lub charakteryzowanie gatunku bez potrzeby jego definiowania»”26. 
Co więcej, można, podążając tropem rozumowania cytowanego tu Kraski, 
uznać, że możliwe jest uogólnienie dotyczące wszystkich realizacji konwen-
cji wiodące do konkluzji, iż „każde toczące się w powieści detektywistycznej 
śledztwo czyni przedmiotem swego zainteresowania doświadczenie czyta-
nia mieszczącego się w gatunkowych granicach kryminalnej gry”27. A zatem 
Swann zdaje się multiplikować metarefleksyjność swych powieści, czyniąc 
odbiór literatury przedmiotem przedstawienia na wielu poziomach. 

Mamy tu więc zabawę konsekwencjami lektury dokonywanej przez 
czytelniczki mocno niemodelowe28 i do bólu empiryczne29. Można też 

24 Głowiński, Style odbioru…, s. 130–131. 
25 Zob. M. Kraska, Prosta sztuka…, s. 50. 
26 Tamże, s. 193. 
27 Tamże, s. 206.
28 Zob. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyj-

nych, przeł. P. Salwa, Warszawa 1994. 
29 Zob. na przykład A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, 

przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2010, s. 123–146. 
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pytać,  jakaż interpretacyjna wspólnota funduje znaczenia tekstów prze-
słuchiwanych przez wełnistych bohaterów30. Jednak przede wszystkim 
Swann w swej powieści bawi nas żartami wokół recepcji harlequinowych 
romansów przez odbiorców, którzy tego typu literaturę traktują jako źród-
ło wiedzy o świecie. W przypadku naszych bohaterek ten tryb poznawa-
nia rzeczywistości poza pastwiskiem, paradoksalnie, nieźle się spraw-
dza. Gdy obserwują Hama (rzeźnika budzącego w nich lęk), który spada 
z klifu na plażę po niefortunnej przygodzie z Wielorybem, toczą dialog 
następujący:

– Zmyje go – rzuciła z optymizmem Zora. Pozostali nie byli tego tacy pewni. – Plażą 
zawsze przechodzi młodzieniec z psem – westchnęła Cordelia. […] – Pies zawsze znajduje 
tego, kto spadł – dodała Chmurka, najuważniejsza słuchaczka George’a. – Młodzieniec 
jest oczarowany i zabiera tego kogoś ze sobą. Ale przynajmniej go nie będzie (SO, 57).

I tak jak przewidywały, z plaży zabiera Hama kilku nawet młodzień-
ców, wsadzając go na noszach do ambulansu. Zatem, last but not least, po-
wieści Swann można czytać – pół żartem, pół serio – z posthumanistycznej 
perspektywy, jako kolejną realizację ludzkiej fantazji (lekceważącą Nage-
lowskie nietoperzowe przestrogi31) o możliwości snucia opowieści z nie-
-ludzkiego punktu widzenia. Niemiecka pisarka odwołuje się tu bowiem 
do starej tradycji powieściowej, w której posłużenie się punktem widze-
nia obcego32 daje okazję do zdystansowanego spojrzenia na rodzaj  ludzki. 

30 Zob. S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, przeł. A. Szahaj, w: tegoż, Inter-
pretacja, retoryka, polityka, Kraków 2002. 

31 Gwoli przypomnienia, Thomas Nagel w swoim słynnym tekście Jak to jest być nie-
toperzem? odpowiadał na tytułowe pytanie następująco: „Na nic się nie zda wyobrażanie 
sobie, że ma się błony u rąk pozwalające latać o zmierzchu i przed świtem, łapiąc w usta 
owady; że ma się bardzo słaby wzrok i postrzega świat dookolny dzięki systemowi odbi-
tych sygnałów dźwiękowych o wysokiej częstotliwości i że spędza się dzień zwisając głową 
w dół, stopami uczepiwszy się belki poddasza. O ile mogę sobie to wyobrazić […], dowia-
duję się tylko, co by to znaczyło dla mnie zachowywać się jak nietoperz. Nie o to wszakże 
pytam. Chcę wiedzieć, jak to jest dla nietoperza być nietoperzem. Gdy jednak usiłuję so-
bie to wyobrazić, jestem ograniczony do zasobów mego własnego umysłu, a te zasoby nie 
są odpowiednie do tego zadania”. T. Nagel, Jak to jest być nietoperzem?, [w:] tegoż, Pytania 
ostateczne, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1997, s. 207. 

32 Taki schemat narracyjny pojawia się w obrębie konwencji kryminalnej niezbyt czę-
sto, a jego spektakularnym przykładem – nieco tylko przypominającym koncept Swann 
– jest powieść Marka Haddona pt. Dziwny przypadek psa nocną porą (przeł. M. Grabow-
ska, Warszawa 2004). Tam narratorem jest autystyczny piętnastolatek cierpiący na zespół 
Aspergera. Zaraz na wstępie chłopiec anonsuje: „To jest powieść kryminalna. […] Czytam 
głównie książki o matematyce i naukach ścisłych. Nie lubię powieści. […] Lubię za to powie-
ści kryminalne. Dlatego właśnie taką piszę. W powieści kryminalnej ktoś musi się domy-
ślić, kim jest morderca, a potem go schwytać. To jest taka łamigłówka. Jeżeli łamigłówka 
jest dobra, można się czasem domyślić rozwiązania przed końcem książki” (tamże, s. 13). 



Literatura prze-słuchana przez owce, czyli o pożytkach z lektury  219

W tym wypadku jesteśmy oglądani również przez filtr fikcji literackiej 
(choć dzieło o chorobach owiec stanowi znaczący, a zarazem traumatyczny 
wkład w dorobek poznawczy stada), którą tworzymy, głównie przez pry-
zmat opowieści o Pamelach. Zagadka, którą chce rozwiązać panna Maple, 
dotyczy zatem innego gatunku, a otarcie się o różny od własnego sposób 
bycia w świecie jest wielce pouczający33. Kiedy owca obserwuje dwie roz-
mawiające kobiety, doświadcza owej dziwności ludzkiego świata:

Słyszała i widziała, lecz nie wyczuwała kobiet węchem. Obydwie były za szybą i nie 
pachniały, dlatego nie mogła powiedzieć, czy mówią prawdę, co czują i czego się boją. Był 
to świat widmowy i niekompletny. Pomyślała, że ludzie, ze swoimi maleńkimi duszami 
i sterczącymi nosami, czują się tak zawsze. Że rodzi to nieufność. Niepewność. Niepokój 
i lęk (SO, 111).

Tu zapewne tkwi źródło ostatecznej decyzji pasterza, tak niezrozumia-
łej dla jego wełnistych podopiecznych. A tę wycieczkę w świat kompletny 
– owczy – serwuje nam oczywiście przedstawicielka gatunku „dwunożnych 
hipokrytów umiejących podrabiać zapachy” (SO, 174). I trzeba przyznać, 
że czyni owce obserwatorkami ludzi dużo bardziej empatycznymi niż twór-
czyni powieści i opowiadań o kocim detektywie, który swoich ludzi określa 
po prostu jako Jedynka i Dwójka34. 

Zatem, co oczywiste, powieści Swann mają przede wszystkim wymiar 
ludyczny: dostarczają czytelnikom zdolnym rozpoznać aluzje do Wichro-
wych wzgórz, Opowieści z Narni czy Hamleta, rozrywki nie najgłup-
szej, a tym bardziej wyrafinowanej, im lepiej pamiętają oni przywoły-
wane teksty. Oba kryminały można potraktować też jako głos w sprawie 
dość fundamentalnej – miejsca literatury, tradycji literackiej w kulturze 
współczesnej. Bohaterki Swann traktują bowiem opowieści bardzo se-
rio: jako źródło wiedzy o świecie (ze światami Pameli włącznie), zbiór 
instrukcji, jak się zachować, gdy nie jest się pewnym, co robić, wreszcie 

Jak to często bywa w przypadku gier konwencją kryminalną, jej genologiczna kwalifikacja 
zostaje stematyzowana, podczas gdy sama powieść w gruncie rzeczy nie realizuje schematu 
gatunkowego. 

33 Choć są aspekty owej obcości zupełnie nieprzekraczalne, bohaterki Swann, stykając 
się poprzez opowieść Chmurki z instytucją kościoła, są mocno zdezorientowane: „po jakimś 
czasie zrozumiałam, że czczą tam takiego specjalnego baranka. Pomyślałam, że to miłe. 
Nazywali go «Panem». Była muzyka, taka jak w radio, tylko… trochę inna. Rozejrzałam się 
i znowu bardzo się przestraszyłam. Na ścianie wisiał człowiek bez ubrania i chociaż z ran 
ciekła mu krew, to nie czuć było jej zapachu […]. A z brzucha sterczał mu szpadel, tak? 
– rzucił triumfalnie Sir Richfield. Ten Bóg jest dość podejrzany – powiedział Wieloryb” 
(SO, 30). 

34 Zob. L. Jackson Braun, Kot, który wiedział, [w:] tejże, Kot, który wiedział i inne 
opowiadania, przeł. S. Troszczyński, Warszawa 2008.
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– jako nadawanie ładu wszechogarniającemu chaosowi (gdy uspokajające 
pasienie się nie wystarczy). Literatura ma więc dla nich wymiar funda-
mentalnie egzystencjalny – choć nie mogą powstrzymać swego rozcza-
rowania brakiem opisów zapachu wrzosowisk u Brönte. Czy zatem już 
tylko owce podchodzą do literatury tak serio? Być może na taki stosu-
nek do sztuki słowa ma wpływ nazbyt drażniąca mimetyczność obrazów, 
czego wyrazem jest niefortunna przygoda Białego Wieloryba z telewizją 
i – jak się okazało – jedynie obrazową reprezentacją przepysznie wygląda-
jącej cukinii (czytelników nie dziwi, jak mniemam, że owce w repertuarze 
wszelkich stacji telewizyjnych najwyżej cenią reklamy warzyw). Wyraź-
ne pęknięcie między signifiant i signifié bywa czasami – jak się okazuje 
– zbawienne. 

Oczywiście można też traktować powieści niemieckiej pisarki jako 
niestematyzowaną wypowiedź na temat uniwersalnego kanonu literatu-
ry. Aczkolwiek nie sposób tu nie zauważyć, że pojawianie się pewnych 
tekstów podyktowane jest potrzebami fabularnymi oraz że przywołuje 
ona dzieła literatury angielskiej (Pamele zostawmy na boku). Dzieje się 
tak nie tylko ze względu na to, że mamy do czynienia z mieszkankami 
Wysp, ale i zapewne dlatego, że powieści są adresowane do czytelników, 
którzy przede wszystkim uznają te teksty za kanoniczne. Odnotowując 
to, warto jednak wskazać, co Swann zdaje się sugerować eklektyczność 
współcześnie obowiązującego (jeśli) kanonu, a zatem i świata, w obrębie 
którego po Wichrowych Wzgórzach przechadzają się Pamele, chore owce, 
faun i Hannibal Lecter zmierzający do stogu siana i zadający sobie pyta-
nie: to be or not to be? 

W Sprawiedliwości owiec, choć rzeczywiste okoliczności śmierci 
George’a nie miały nic wspólnego z konceptem panny Maple, zagad-
ka zostaje rozwiązana, a prawda ujawniona, i nastaje sprawiedliwość. 
Gdyby jednak pasterz był nieco bardziej wyrafinowanym lektorem i po-
wściągnął swoje pokrętne zamiłowanie do opowieści o Pamelach, owca 
detektyw z powieści Swann mogłaby podsumować własne doświadcze-
nia słowami innego słynnego miłośnika zagadek (tak jak i ona przemyśl-
nie utkanego z tekstów): „Gdzież była cała moja mądrość? Zachowywa-
łam się jak owca uparta, idąc za pozorem ładu, kiedy powinnam była 
wiedzieć dobrze, iż nie ma ładu we wszechświecie”35. Wtedy oczywiście 
nazywałaby się Wilhelmina z Glennkill i byłaby bohaterką nieco innej 
opowieści. 

35 To oczywiście parafraza cytatu z: U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, War-
szawa 1996, s. 568. 
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Literature re-listened by sheep, or on the benefits of reading

Summary

This article deals with the intertextual games Leonie Swann plays with 
the readers of her two whodunits: Glennkill (English transl. Three Bugs 
Full; in the Polish version Sprawiedliwość owiec) and Garou (Polish transl. 
Triumf owiec). In the German author’s novels the reader keeps track of 
the actions of a sheep detective Miss Maple, “quite possibly the cleverest 
sheep in the whole world”. Obviously it means that the readers are confront-
ed with a new incarnation of a model of a detective novel codified by The 
Queen of Criminal stories – Agatha Christie. Sheep heroes of the novels are 
passionate listeners of literature to be read to them by a shepherd George, 
literature mainly representing a genre which the sheep naturally refer to as 
“Pamelas”. Glennkill starts with a scene of finding George’s corpse with 
a shovel stuck in his abdomen. This is the starting point of Miss Maple’s 
investigation. 

The two novels, which are sophisticated entertainment for erudite read-
ers (there are – among others – references to Hamlet, Wuthering Heights, 
The Chronicles of Narnia and The Silence of the Lambs) – are in this article 
the pretext for a reflection on modes of the reception of literature. 
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Kolektywne „prze-pisywanie” e-literatury

Generator poetycki Taroko Gorge Nicka Montforta to dzieło wyjątko-
we, wśród twórców i znawców literatury elektronicznej posiadające status 
dzieła kultowego. Zostało włączone (wraz z wybranymi jego „prze-pisania-
mi”) do trzeciej edycji antologii Electronic Literature Collection1. Znalazło 
się również na liście dwudziestu pięciu kanonicznych dzieł sztuki nowych 
mediów, sporządzonej przez polskich znawców tego zagadnienia. Piotr Ma-
recki, autor tekstu poświęconego Taroko Gorge, opublikowanego w antolo-
gii Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, argumentuje:

Podejście do kwestii autorstwa oraz idei dzieła literackiego, prostota i elegancja kodu, 
nawiązanie do tradycji literackiej oraz nawiązanie do technik pisania pod przymusem (wri-
ting under constraint) uczyniły utwór Montforta klasycznym dziełem literatury cyfrowej 
drugiej generacji2. 

Montfort rozpoczął pisanie kodu Taroko Gorge w programie Python 
8 stycznia 2009 roku podczas wizyty na Tajwanie. Działał pod wpływem 
chwili, urzeczony krajobrazem majestatycznego, skalistego wąwozu, stano-
wiącego serce i główną atrakcję Narodowego Parku Taroko. W autokomen-
tarzu towarzyszącym dziełu artysta i teoretyk oświadczył:

Skoro inni mogli udawać się do miejsc, w których natura objawia swe piękno, i pi-
sać o tych miejscach poematy, czemuż ja nie miałbym [znalazłszy się w podobnej sytuacji 
– M.G.-O.] napisać dla odmiany generatora poezji? Generator ten – mniej ezoteryczny niż 
większość moich poprzednich prac, przyjmujący za swój cel raczej sugestywny opis niż 
prowokację czy parodię – tworzy strofy, które rozpoczynają się oraz kończą wierszem teks-
tu typu „path” [„ścieżka” – M.G.-O.] i mogą zawierać w sobie jeden, lub kilka […] wierszy 
tekstu typu „site” [„miejsce” – M.G.-O.]. Pomiędzy pary takich strof wplatany jest wiersz 
tekstu typu „cave” [„jaskinia” –M.G.-O.], który odzwierciedla akt stopniowego rozmywania 

1 http://collection.eliterature.org/3/ [dostęp 25.02.2016].
2 Zob. P. Marecki, Taroko Gorge, [w:] Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. 

P. Zawojski, Katowice 2015, s. 167–173.
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się w ciemności, znikania w mroku tuneli wydrążonych w Parku Taroko przez armię Czang 
Kaj-Szeka. Lektura generowanego tekstu może być czymś przyjemnym, wydaje się jed-
nak, że równie ciekawą czynnością mogłoby być drążenie kodu i przekształcanie programu 
w celu wyrażenia odmiennych doświadczeń i idei3.

Generator, który po uruchomieniu produkuje poemat będący imita-
cją romantycznych utworów lirycznych oddających hołd potędze przyrody 
(na przykład tych pisanych przez Williama Wordswortha)4, powstał w cią-
gu jednego dnia, pod przymusem twórczym (constraint) przyjętym przez 
Montforta – autora niejednokrotnie nawiązującego w swej praktyce arty-
stycznej do metod pracy OuLiPo. 

3 http://collection.eliterature.org/3/work.html?work=taroko-gorge [dostęp 
25.02.2016]. Tłumaczenia cytatów, jeśli nie wskazano inaczej, pochodzą od autorki.

4 „Celem programów Montforta jest imitowanie, podrabianie określonych technik 
literackich za pomocą algorytmów. Algorytm Taroko składa się z około 130 linijek, które 
cechuje bardzo przejrzysty układ oparty na przeplataniu się wersów opisujących ruch oraz 
zatrzymanie i zamyślenie. Generowane są trzy typy wersów: 1. «path»: pierwsze i ostanie 
linijki strofy mają opisywać efekt ruchu, spaceru po ścieżce górskiej i oglądanie efektów 
natury rozmieszczonych «ponad» i «pod» przechadzającym się (takie kategorie znajdują 
się w danych wejściowych); 2. «site»: między wersami typu «path» program losuje wersy 
(dwa lub jeden), które opisują efekt zatrzymania się, podziwiania krajobrazu; 3. «cave»: 
ostatnim typem jest wers opisujący wrażenie nieoświetlonego i nieskończonego tunelu 
wyrzeźbionego w górach. Wchodzący do takiego tunelu podmiot liryczny nie ma szansy 
zobaczyć jego końca. Jako output otrzymujemy następujący przykładowy tekst […] (każde 
uruchomienie programu będzie generowało odmienne wiersze):

Shapes dream. (1)
The crags hold. (2)
Heights exercise the stones. (1)
direct the objective clear – (3)
Mists trail the rippling. (1)
Basins hum. (2)
The crags sweep the basins. (1)
run the encompassing fine arched – (3)
Height commands the veins. (1)
The crags exercise the veins. (1)
run the straight arched cool dim – (3) 
[…] 
Na poziomie danych wejściowych Montfort wykorzystał niewielką liczbę rzeczow-

ników i czasowników, które jednak dzięki sprytnemu chwytowi «rozmnożył». Program 
dodaje do wybranych rzeczowników końcówkę «s» czyniąc z nich liczbę mnogą, podczas 
gdy z czasowników tworzy trzecią osobę liczby pojedynczej. Ważnym zabiegiem Montforta, 
budującym rytm wiersza, jest użycie czasowników przechodnich i nieprzechodnich. Pro-
gram do linijek z klucza «path» losuje czasowniki przechodnie, czyli te, które mogą mieć 
dopełnienie bliższe. W wersjach «site» losowane są czasowniki z klucza nieprzechodniego, 
czyli nie mogące mieć dopełnienia bliższego i nie tworzące strony biernej”. P. Marecki, 
Taroko Gorge, s. 169–170. 
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Oryginalny generator Taroko Gorge scala geologiczną formację – rozległą i ukazaną 
w całej jej różnorodności – z potencjałem rekombinacyjnym obliczeń wykonywanych 
przez komputer. Istnieje analogia pomiędzy sposobem ukazywania człowieka w ma-
larstwie epoki romantyzmu – człowieka małego i bezsilnego wobec sił nieokiełznanej 
natury – a sytuacją czytelnika Taroko Gorge, skonfrontowanego nagle z wyobrażeniem 
rozległego pejzażu procedur informatycznych, w efekcie działania których z niewielkie-
go zestawu elementów tekstowych generowany jest niekończący się tekst poematu, wy-
świetlany linijka po linijce i przesuwający się ku górnej krawędzi ekranu […]. I tak, jak 
nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, i niemożliwe jest ponowne wejście do tej 
samej rzeki, tak każda strofa wygenerowana przez algorytm Taroko Gorge jest wyjątko-
wa i niepowtarzalna (skończona liczba kombinacji dalece przekracza bowiem możliwości 
percepcyjne odbiorcy, żyjącego zbyt krótko, by poznać i przeczytać je wszystkie). Jeśli 
czytelnik poświęci dłuższą chwilę na lekturę kolejnych strof, dostrzeże ograniczony sy-
stem leksykalny poematu, którego struktura jest jednak na tyle wielofunkcyjna, że może 
wyłaniać z siebie nowe poetyckie formy5. 

Jak podkreślają redaktorzy Electronic Literature Collection (ELC, 
Volume 3) – Leonardo Flores, Anastasia Salter, Stephanie Boluk i Jacob 
Garbe – równie interesujący i znaczący co output, tj. poemat pojawiający 
się w oknie przeglądarki, jest kod Taroko Gorge, cechujący się niezwykłą 
elegancją, zwięzły i pozbawiony jakichkolwiek zbędnych elementów. Wspo-
mniana tu dbałość o estetkę kodu to – o czym należy wspomnieć – jedna 
z cech wyróżniających programistyczną działalność Montforta. Udostęp-
niony w sieci jako otwarte oprogramowanie, kod Taroko Gorge zaintrygo-
wał wielu twórców należących do społeczności ELO (Electronic Literature 
Organization), którzy zawłaszczając, remiksując, przerabiając, modyfikując 
oraz parodiując oryginalny program Montforta, wpisując się tym samym 
w nurt pisarstwa niekreatywnego6, zainicjowali powstanie odrębnego pod-
gatunku w domenie literatury elektronicznej7. 

Tym, co staraliśmy się zachować [włączając Taroko Gorge do trzeciego wydania Elec-
tronic Literature Collection –M.G.-O.], jest nie tylko minimalizm i elegancja samego poe-
matu, ale owo szersze zjawisko poddawania kodu zabiegom zawłaszczania (appropriation) 
i remiksu. Taroko Gorge, który stworzony jako poemat generatywny, wyewoluował stop-
niowo w rozbudowywaną nieustannie platformę gry poetyckiej8.

Inicjatorem owej gry, do której odnoszą się redaktorzy ELC Volu-
me 3, był wieloletni przyjaciel Montforta, Scott Rettberg. Zmodyfikował 
on oryginalny kod generatora, przenosząc akcję poematu z malowniczego 

5 Zob. Taroko Gorge Remixes: Editorial Statement, http://collection.eliterature.org/3/
collection-taroko.html [dostęp 25.02.2016].

6 Por. P. Marecki, Taroko Gorge, s. 171.
7 Zob. Taroko Gorge Remixes: Editorial Statement.
8 Tamże.
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wąwozu na Tajwanie do garażu zlokalizowanego w centrum tokijskiej 
metropolii, zastępując słownictwo związane z naturą słownictwem doty-
czącym rzeczywistości industrialnej i popkultury, istotnie powiększając 
przy tym pulę wyrazów wykorzystywanych przez generator. Publikując 
własną wersję utworu, zatytułowaną Tokyo Garage, Rettberg w subwer-
sywnym geście „przekreślił nazwisko Montforta za pomocą komendy 
<del> i umieścił swoje jako nazwisko autora wraz z przekreślonym na-
zwiskiem autora oryginału”9, zapoczątkowując tym samym tradycję, któ-
rą konsekwentnie kontynuują twórcy kolejnych „prze-pisań”10. Rettberg 
wspomina: 

Kiedy zobaczyłem Taroko Gorge po raz pierwszy, byłem zachwycony mocą tego 
niewielkiego programu. Doceniłem ironię [ukrytą w dziele Montforta – M.G.-O.] wy-
korzystującą inwersję – to, co na pierwszy rzut oka wydawało się tradycyjną poezją 
medytacyjną opiewającą potęgę natury, w rzeczywistości okazywało się automatycznie 
generowanym cybertekstem. Nigdy nie byłem miłośnikiem wierszy oddających hołd 
pięknu przyrody, stąd nagły impuls, który kazał mi „poprawić” utwór Nicka. Otwie-
rając poemat Taroko Gorge w oknie przeglądarki i wykorzystując opcję „pokaż źród-
ło strony”, uzyskałem dostęp do tekstonów Taroko Gorge i przyjrzałem się uważnie 
strukturze oraz zmiennym programu. Nie prosząc Nicka o zgodę i o niczym go nie 
informując, przepisałem kod, w pierwszej kolejności zastępując oryginalne słownictwo 
– według mnie ograniczone – bardziej wyrazistym. Chciałem się przekonać, czy potra-
fię wykorzystać prostą strukturę utworu generowanego przez program Nicka i odwrócić 
znaczenia tegoż utworu, przekształcając minimalistyczny poemat obrazujący uporząd-
kowaną i niemal nieskażoną obecnością człowieka naturę w wiersz przedstawiający 
[…] ogarnięte chaosem miasto, pełne ludzi, którzy swą obecnością generują nieład. 
Chciałem przełamać ref leksyjny, poważny ton utworu Nicka, zastąpić go komizmem 
i absurdem. I tak w ciągu jednej nocy Wąwóz Taroko stał się Tokijskim Garażem (To-
kyo Garage). Zmieniłem wszystkie zmienne, a zatem język utworu, ulepszyłem kilka 
aspektów programu, zaproponowałem inny schemat kolorów i przyspieszyłem działanie 
mechanizmu renderowania, przekreśliłem też nazwisko Nicka widoczne w graficznym 
interfejsie dzieła po prawej stronie i nadpisałem nad nim własne nazwisko, następ-
nie […] wysłałem do Nicka wiadomość z informacją o adresie URL zmodyfikowanego 
generatora11. 

9 P. Marecki, Taroko Gorge, s. 172.
10 Redaktorzy trzeciego tomu Electronic Literature Collection mówią o dwóch tra-

dycjach zainicjowanych przez Rettberga: pierwsza polega na grze słownej z oryginalnym 
tytułem generatora (Taroko Gorge stawało się w kolejnych inkarnacjach Tokyo Garage, 
Toy Garbage, Taroko Gary, Tornedo Gorge…, a nawet Wąwozem Kraków); druga polega 
na umieszczaniu w graficznym interfejsie generatora listy z przekreślonymi nazwiskami 
autorów wszystkich poprzednich remiksów. Zob. Tokyo Garage: Editorial Statement, 
http://collection.eliterature.org/3/work.html?work=tokyo-garage [dostęp 25.02.2016]. 

11 S. Rettberg, A Response to Nick Montfort’s “Programming for Fun, Together”. Con-
ference paper. ELMCIP. Conference on Remediating the Social, 2012, s. 2, http://elmcip.
net/sites/default/files/files/attachments/criticalwriting/a_response_to_nick_montfort_0.
pdf [dostęp 5.05.2015]. 
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Raz przetartym szlakiem szybko podążyli kolejni twórcy – Mark 
Sample, Maria Engberg, Talan Memmott, Leonardo Flores, Judy Malloy, 
Helen Burgess, Piotr Marecki i wielu innych – przygotowując kolejne re-
miksy (i tłumaczenia) Wąwozu Taroko. Ci, którzy nie posiadali wystar-
czających kompetencji informatycznych, ingerowali w kod nieznacznie, 
zmieniając jedynie słowa w tabelach. Inni czynili takie ingerencje w war-
stwę kodu, które wymagały większej wiedzy z zakresu programowania 
i skutkowały zmianami widocznymi na przykład w strukturze składnio-
wej wyświetlającego się na ekranie tekstu. Powstające dzieła, jakkolwiek 
współdzieliły cyfrowe DNA z oryginalnym programem napisanym przez 
Montforta, różniły się zarówno tematycznie, jak i stylistycznie12, prowo-
kując swych interpretatorów do dyskusji o kształtującym kulturę remiksu 
napięciu, powstającym w miejscach, w których powtarzalność wpisana 
w procesy apropriacji zderza się z różnicą wynikającą z odczuwanej przez 
autorów kolejnych przetworzeń potrzeby nadania indywidualnego cha-
rakteru własnemu projektowi13. 

Wśród osób zaangażowanych w kolektywne „prze-pisywanie” kodu 
Wąwozu Taroko, które to „prze-pisywanie” scaliło i jeszcze silniej zinte-
growało wspólnotę twórców i teoretyków literatury elektronicznej14, zna-
lazła się Kathi Inman Berens. Poczynione przez nią modyfikacje dotyczyły 
w pierwszej kolejności osi paradygmatycznej. Oryginalne słownictwo Ta-
roko Gorge zastąpiła Berens wyrazami przynależącymi do dwóch, zgoła 
odmiennych i zdających się nie posiadać elementów wspólnych, pól zna-
czeniowych. W generatywnym poemacie Tournedo Gorge, którego tytuł 
odsyła poprzez swój pierwszy człon do nazwy jednej z potraw, pochodzącej 
ze słynnej książki kucharskiej Mastering the Art of French Cooking autor-
stwa Julii Child15 (pierwszej kobiety, której udało się ukończyć prestiżową 
szkołę kucharską Le Cordon Bleu oraz wywalczyć swe miejsce nie tylko 
w zdominowanym przez mężczyzn środowisku szefów kuchni, ale i w świe-
cie gospodarzy programów telewizyjnych, w którym prym również wied-
li wówczas mężczyźni), słownictwo związane z czynnościami gotowania 

12 Zob. F. Klink, T. Memmott, N. Montfort, A. Plotkin, S. Rettberg, M. Sample, E. Sno-
dgrass, Taroko Gorge Remixes: Repetition and Difference in Machine Text, http://elmcip.
net/critical-writing/taroko-gorge-remixed-repetition-and-difference-machine-texts [do-
stęp 25.02.2016].

13 Tamże.
14 Marecki pisze: „[U]twór zainicjowany przez amerykańskiego autora stał się przy-

kładem dzieła zbiorowego, napisanego i sygnowanego przez wspólnotę […] utwór wraz 
ze wszystkimi przeróbkami wpisuje się w nurt zespołowego programowania dla zabawy 
i celów twórczych, czy traktując to szerzej, programowania jako czynności społecznej i sca-
lającej pewne mikrouniwersum”. P. Marecki, Taroko Gorge, s. 172.

15 Mowa o przepisie na potrawę Tournedos Sautes Chasseur.
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 miesza się z komendami języków programowania oraz wyrazami odnoszą-
cymi się do procesu pisania kodu komputerowego.

Zabawa poematem Montforta była moim pierwszym zetknięciem się z językiem skryp-
towym JavaScript. Gdy wchodzę w rolę kucharki, […] zaglądam do lodówki oraz spiżarni 
i na podstawie tego, co tam znajduję, obmyślam kombinacje składników potrawy, które 
mogłyby razem dobrze smakować […]. Kod Montforta potraktowałam jak kuchnię, w której 
mogę pomieszać ze sobą różne składniki16. 

W kwestii kodu jestem nowicjuszką, kucharką zdającą się na intuicję. Cieszy mnie 
łączenie tego, co proceduralne/formalne, z tym, co domowe, kobiece, namacalne17. 

Berens, nie mając wcześniejszych doświadczeń z językiem Java-
Script (nie ona jedna rozpoczęła swą przygodę z programowaniem 
od przeróbek Taroko Gorge18), działała metodą prób i błędów. Ekspery-
mentowała z poszczególnymi elementami składni JavaScriptu, podobnie 
jak eksperymentuje się w kuchni, gdy szuka się zamienników dla tych 
składników wyszczególnionych w przepisie, których chwilowo brak pod 
ręką. Analizowała i porównywała ze sobą kody innych remiksów Ta-
roko Gorge, by wywnioskować, jakie operacje wykonują poszczególne 
operatory. Jej nauce przyświecała idea Do-It-Yorself19. Jak przyznała, 
dopiero wgłębienie się w poszczególne warianty kodu, powstałe w efek-
cie kolejnych artystycznych „prze-pisań” Taroko Gorge, pozwoliło jej 
dostrzec całą złożoność programu napisanego przez Montforta20. „Cooks 
and coders gets their hands dirty” („Kucharze/kucharki i programiści/
programistki brudzą sobie ręce”)21. Owo doświadczenie „brudzenia rąk 
kodem”, towarzyszące odkrywaniu i poznawaniu tajników pisania kodu, 
wykorzystała Berens w dydaktyce akademickiej, zalecając uczestnikom 
kursu z zakresu literatury elektronicznej, który prowadziła w 2014 roku 
na Uniwersytecie w Bergen, przygotowanie własnych remiksów genera-
tora Montforta. 

W piśmiennictwie zachodnim wiele uwagi poświęca się zagadnieniom 
dydaktyki e-literatury, metodom nauczania czytania oraz krytycznej in-
terpretacji jej utworów – utworów, których odbiór wymaga przecież no-
wych kompetencji (także technicznych), wykraczających znacznie poza 

16 K. Inman Berens, Tournedo Gorge. Artist’s Statement, http://www.alimentumjour-
nal.com/tournedo-gorge#.VVknevntmkp [dostęp 5.05.2015].

17 http://berens.org/kib/elit/tournedo2.html [dostęp 5.05.2015]. Por. K. Inman Be-
rens, My first digitally-born poem „Tournedo Gorge”, http://kathiiberens.com/2012/07/01/
tournedo-gorge [dostęp 5.05.2015].

18 P. Marecki, Taroko Gorge, s. 172.
19 K. Inman Berens, Tournedo Gorge. Artist’s Statement.
20 Tamże.
21 Tamże.
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te wyznaczone ramami tradycyjnej lektury. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o publikacjach z serii Media Upheavals wydawnictwa Transcript 
– między innymi o tomie Reading Moving Letters. Digital Literature in 
Research and Teaching. A Handbook z artykułem Gendolli, Schäfera i To-
maszek, zawierającym przykładowe scenariusze zajęć22, o sprawozdaniu 
Marii Engberg z warsztatów „Digital Literature and Pedagogy” włączonym 
do raportu Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation 
in Practice23 oraz o materiałach dydaktycznych zamieszczanych na blogach 
akademików24 .

Nauczanie o projektach literackich wykorzystujących komputery i sieć – zauważają 
autorzy artykułu Net Literature in the Classroom. Teaching Practice at the University of 
Siegen – nie jest łatwym przedsięwzięciem. Nie mamy bowiem do czynienia z kontynuacją 
nauki o znanych (tradycyjnych) formach literackich […]. Literatura elektroniczna przynosi 
ze sobą nowe formy, wobec których dotychczas stosowane metody dydaktyczne tracą swą 
użyteczność25.

Dzieje się tak z prostej przyczyny – formy te nie są trwałymi obiek-
tami (tekstami utrwalonymi na materialnych nośnikach), lecz wyda-
rzeniami, programami uruchamianymi i wykonywanymi na kompute-
rze26. Sposób „wykonania” każdego programu/dzieła e-literackiego jest 
uwarunkowany kodem. Uświadomienie sobie „bezpośredniej obecności 
kodu jest kluczowe dla uchwycenia istoty literatury elektronicznej”27, 
o czym przypomina N. Katherine Hayles. Zagłębianie się w kod, ba-
danie tego, jak dzieło zostało zaprogramowane, to działania kluczowe 
dla rozumienia utworów literatury elektronicznej. Stąd też kształcenie 
w zakresie e-literatury powinno obejmować także rozwijanie umiejęt-
ności czytania kodu oraz umiejętności dostrzegania wzajemnych relacji 
pomiędzy „technologicznie zapośredniczonymi procesami a osadzonymi 

22 P. Gendolla, J. Schäfer, P. Tomaszek, Net Literature in Classroom. Teaching Practi-
ce at the University of Siegen, [w:] Reading Moving Letters. Digital Literature in Research 
and Teaching. A Handbook, ed. R. Simanowski, J. Schäfer, P. Gendolla, Bielefeld 2010, 
s. 273–289.

23 M. Engberg, Electronic Literature Pedagogies, [w:] Electronic Literature as a Mo-
del of Creativity and Innovation in Practice. A Report from the HERA Joint Research 
Project, ed. S. Rettberg, S. Baldwin, Morgantown 2014, s. 69–84.

24 Doskonałym źródłem takich materiałów jest prowadzony przez Leonardo Floresa 
blog www.iloveepoetry.com. 

25 P. Gendolla, J. Schäfer, P. Tomaszek, Net Literature in Classroom…, s. 273.
26 Zob. N.K. Hayles, The Time of Digital Poetry. From Object to Event, [w:] New 

Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories, ed. A. Morris, T. Swiss, Cambridge 
(Mass.)–London, s. 181–211.

27 N.K. Hayles, Electronic Literature: What Is?, http://eliterature.org/pad/elp.html 
[dostęp 5.05.2015].
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w  kulturze praktykami wytwarzania znaczeń”28. David Berry, autor 
książki Understanding Digital Humanities, postulował, by adepci kie-
runków humanistycznych w toku swych studiów, zamiast zajęć z do-
datkowego języka obcego, wybierali zajęcia z języka programowania29. 
Idealną sytuacją edukacyjną byłaby taka, w której uczestnicy kursów 
z zakresu e-literatury sami programowaliby i znali dobrze software 
stojący za utworami analizowanymi i interpretowanymi podczas zajęć. 
Brak umiejętności kodowania zasygnalizowany przez uczestników ta-
kich zajęć nie musi jednak wcale ograniczać procesu edukacyjnego je-
dynie do dyskusji o dostępnej dla każdego odbiorcy powierzchni dzieła. 
Można bowiem, w duchu idei przyświecających cyfrowej humanistyce30, 
zasypywać przepaść pomiędzy ugruntowanymi w teorii aktami analizy 
i interpretacji cyfrowych utworów a praktyką wytwarzania kodu, wy-
korzystując w tym celu i modyfikując kod istniejący, który – tak jak 
to ma miejsce w przypadku tekstowych maszyn Nicka Montforta, wśród 
których znajduje się Taroko Gorge31 – bywa udostępniany jako darmo-
we i otwarte oprogramowanie. Modyfikując kod utworów e-literackich, 
a następnie obserwując rezultaty wprowadzanych zmian, studenci zdo-
bywają wiedzę o procesach zachodzących pod powierzchnią interfejsu 
cyfrowych dzieł oraz zyskują lepsze zrozumienie istoty i znaczeń utwo-
rów, o których się uczą. 

Collective “re-writing” of e-lit

Summary

This article describes Taroko Gorge, a short program written by 
Nick Montfort in 2009 in Python, and later in JavaScript – a program 
that generates an infinite nature poem inspired by the stunning Taroko 

28 N. Wardrip-Fruin, Learning to Read Digital Literature, [w:] Reading Moving Let-
ters…, s. 250–252.

29 Zob. M. Pisarski, Autor i dzieło w kulturze cyfrowej (na przykładzie twórczości 
Nicka Montforta), „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 2, s. 149. 

30 Zob. A. Nacher, Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej 
do spekulatywnej komputacji, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet, nowe media, 
kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, s. 91–94.

31 Zob. http://ha.art.pl/prezentacje/projekty/4039-nick-montfort-po-polsku-utwory-
-cyfrowe [dostęp 5.05.2015]. Piotr Marecki prezentował szczegółowo utwory Nicka Mont-
forta w wystąpieniu pt. Nick Montfort’s Textual Machines na konferencji „Post-technolo-
gical Experiences. Art – Science – Technology” zorganizowanej w Poznaniu przez HAT 
Center w dniach 23–27 października 2014 roku. 
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Gorge in Taiwan – and two of its remixes: Tokyo Garage by Scott Rett-
berg, which is the first appropriation of Taroko Gorge that initiated 
along tradition of rewriting Montfort’s original code, and Tournedo 
Gorge by Kathee Inman Berens. The article draws attention to the 
possibilities that the remixing process offers in teaching of electronic 
literature. 
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Cielesność i materialność pisma…, 
czyli o tym, co w piśmie pozajęzykowe

We wstępie do książki Kultura materialna w rzeczywistości społecz-
nej Tim Dant pokazuje specyfikę i konieczność badania rzeczy, analizując 
znaczenia wpisane w kopczyki układane nieraz na szczytach gór przez ich 
zdobywców. „Kopczyk – twierdzi Dant – zawiera więcej znaczeń niż czyjeś 
inicjały […]”1. Sens tego przedmiotu i sposób jego rekonstruowania mówić 
ma o nieredukowalności rzeczy do sposobu, w jaki znaczy słowo, w tym 
słowo pisane. Zrozumienie go polega między innymi na zrozumieniu pro-
cesu tworzenia go „przez ludzi rozproszonych w czasie”2 oraz uwzględnienia 
materiału, z którego został stworzony. Przeciwstawienie w tym kontekście 
rzeczy i zapisanego słowa jest znaczące. Inicjałom odmawia się tu zarówno 
rzeczowości i materialności, jak też procesualności i czasowości. Ich zna-
czenie wyczerpane zostaje w ich funkcji, tworzących je literach oraz poje-
dynczych, kreślących je osobach. Pismo, zdaniem Danta, jest znakiem, zaś 
rzecz tym, co znakom umyka. 

Tymczasem w czynności zapisu, w samym jego aspekcie manual-
nym, ujawnia się, jak pisze Tomasz Rakowski, „żywioł pozapiśmiennej 
materialności”3. Opisując dziennikopisanie w postaci list i zestawień Wac-
ława, zdegradowanego rolnika, mieszkańca małej miejscowości w okolicach 
Bełchatowa, Rakowski podkreśla, że nie chodzi tu o semiotyzację i dekon-
tekstualizację doświadczenia – racjonalizowanie go za pomocą rejestru 
zdarzeń i rzeczy, które mają komunikować osobie sporządzającej notatki, 

1 T. Dant, Wstęp: kopiec z kamieni i miniatura stroju sportowego, przeł. A. Grze-
gorzek, [w:] tegoż, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, przekł. popr., wstęp 
J. Barański, Kraków 2007, s. 16. 

2 Tamże. 
3 T. Rakowski, Zbiory, zliczenia, przedmioty przejściowe. Żywioł materialności w po-

znaniu antropologicznym, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. 
J. Kowalewski, W. Piasek. P. Śliwa, Olsztyn 2008, s. 234.
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że nad tym rejestrem panuje: że nazywając fragmenty dni, sprowadzając 
je do poziomu znaków i zestawiając je w linearnych, oderwanych od bez-
pośredniego, wielozmysłowego doświadczenia inwentarzach, zdobywa nad 
nimi kontrolę. Chodzi tu raczej o ciągłe, procesualne, aktywne i ponawiane 
„bycie” za pomocą pisma „przy przedmiotach”, pozostawanie z nimi w cią-
głym kontakcie, tworzenie intymnej, materialnej, cielesnej relacji z otocze-
niem. Piśmienne bycie przy rzeczach dokonuje się za pomocą tego, j a k  się 
pisze – ciągle, wszędzie (na przykład na zużytych, dziecięcych zeszytach), 
i ż e  się pisze o „wszystkim”4. Ten sposób bycia – będę starała się dowieść 
– wcale nie ma, jak pisze Rakowski, charakteru pozapiśmiennego. Okre-
śliłabym go po prostu innym, zdominowanym sposobem funkcjonowania 
pisma w naszej kulturze. 

Współczesny uzus językowy z trudem daje się stosować do konceptu-
alizacji takich praktyk. Ten sam uzus wzmacnia opozycję między czyn-
nością pisania a przepisywania. Pierwsza konotowana jest z twórczym, 
bezcielesnym komponowaniem treści, druga – z ich odtwórczą, fizyczną 
i mechaniczną reprodukcją. Opozycja ta znajduje wyraz zarówno w języku 
potocznym, jak i w nadal dominujących teoriach naukowych sugerujących, 
że pismo stanowi jedynie system semiotyczny złożony ze znaków wizual-
nych, pozbawionych fizycznych i materialnych korelatów. System oderwany 
zarówno od posiadającego określoną cielesność podmiotu piszącego, jak 
i od materialnych narzędzi, w interakcji z którymi konstruuje on tekst. Ten 
sposób myślenia znajduje odzwierciedlenie w wyobrażeniach dotyczących 
wszelkich artefaktów piśmiennych: w tym tekstów literackich postrzega-
nych – w świadomości potocznej – częstokroć jako byty bezcielesne, czy-
sto znakowe, będące efektem równie bezcielesnej twórczości5. W artykule 
tym postuluję nie tylko konieczność antropologicznej rewizji wskazanej 
opozycji6, a zatem konieczność odsłonięcia jej kulturowych i medialnych 
przesłanek – o postulacie tym pisałam już wcześniej7. W oparciu o różno-
rodne koncepcje pisma chcę pokazać, że przepisywanie pozbawiane jest 

4 Tamże, s. 231.
5 Ów sposób myślenia w odniesieniu do literatury jest obecnie przełamywany, między 

innymi przez badania nad materialnością rękopisów pisarskich. Jednym z przykładów ta-
kich badań są na gruncie francuskim badania Claire Bustarret; zob. tejże, Papier Evidence 
and the Interpretation of the Creative Process in Modern Literary Manuscripts, „L’esprit 
créateur”, wyd. specjalne „Devenir de la critique génétique/Genetic Criticism”, vol. XI, no 2, 
ed. R. Pickering, s. 16–28. 

6 Podobną tezę dotyczącą konieczności uwzględnienia wizualności słowa stawiała 
wcześniej Agnieszka Karpowicz; zob. tejże, Gatunki logowizualne. Od krytyki języka 
do krytyki społecznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, t. 54, nr 2, s. 409–436.

7 Zob. M. Rakoczy, Tekst, pisanie, szkoła w perspektywie antropologicznej, „Zagad-
nienia Rodzajów Literackich” 2013, t. 56, nr 2, s. 73–86.
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aspektów twórczych także z tego względu, że postrzega się tę czynność jako 
odtwarzanie „tych samych słów”, traktując pismo przede wszystkim jako 
symbolizm językowy, system notacji, nie zaś swoisty sposób graficznego, 
w tym cielesnego, działania. Tymczasem – jak będę starała się pokazać 
– pismo wymaga innej, mniej redukcjonistycznej definicji, niesprowadzają-
cej go do symbolizmu językowego, definicji, której punktem wyjścia będzie 
kategoria praktyki piśmiennej8. Znaczenie tego medium nie wyczerpuje 
się w zasadzie reprezentacji bezcielesnych znaczeń zawartych w słowach 
materializowanych na zapisanej powierzchni. Rewizja wskazanej defini-
cji – a dokładnie odejście od jej logocentryzmu – ma duże znaczenie dla 
rozumienia specyfiki zachodniej instytucji literatury – instytucji, której 
kształt, praktyki i samowiedza uwarunkowane zostały określonymi zjawi-
skami kulturowymi. 

Teoretykami, na których intuicjach zamierzam się oprzeć, będą mię-
dzy innymi Tim Ingold i Florian Coulmas. Niezależnie od różnic dyscy-
plinarnych i metodologicznych, dostrzegają oni dwie dość fundamentalne 
kwestie. Po pierwsze, o piśmie nie decyduje jedynie oko i reprezentowane 
graficznie słowo, lecz także ręka, która współdziała z okiem na różnorodne 
sposoby. Po drugie, większość współczesnych badań nad pismem i literatu-
rą niesłusznie zorientowanych jest jedynie na poznawcze i językowe aspek-
ty piśmiennej kompozycji, lekceważąc jej aspekty pozajęzykowe, fizyczne: 
wizualne, w przede wszystkim cielesne.

Teorie

Zacznijmy od kwestii definicji będących spetryfikowaną formą określo-
nego uzusu językowego. Współczesne słowniki języka polskiego przyjmują, 
że czynność pisania jest to czynność tworzenia, komponowania lub komuni-
kowania polegającego na przekazywaniu utrwalanych na powierzchni my-
śli. Prawie wszystkie podkreślają efekt, nie zaś przebieg czynności pisania. 
Zgodnie z nimi pisanie to twórcza czynność umysłu działającego w bezcie-
lesnej, semiotycznej materii słowa, zaś przepisywanie to odtwórcza, powie-
lająca uprzednio zakomponowane treści czynność ciała. Owa dychotomia 

8 Kategoria praktyki piśmiennej ma już na gruncie polskim obszerną literaturę, 
z której należy wymienić przede wszystkim prace Grzegorza Godlewskiego (na przykład 
tegoż, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008), 
Pawła Rodaka (na przykład tegoż, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pi-
sarza w XX wieku, Warszawa 2011) oraz Pawła Majewskiego (tegoż, Pismo, tekst, lite-
ratura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Euro-
pejczyków, Warszawa 2013).
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między pisaniem a przepisywaniem – nasuwająca na myśl Kartezjańską 
opozycję między umysłem a ciałem – jest, rzecz jasna, efektem określo-
nych przemian kulturowych, które dobrze widać na przykładzie wiązane-
go obecnie ze światem twórczości literackiej słowa „pisarz”. Współcześnie 
oznacza ono – jak odnotowuje Praktyczny słownik współczesnej polszczy-
zny – „twórcę dzieł literackich, osobę, która pisze utwory literackie, przede 
wszystkim prozatorskie”9. Dwa inne znaczenia podawane przez ten słownik 
mają charakter historyczny. Pierwsze utożsamia pisarza z urzędnikiem lub 
sekretarzem, osobą, która nie tworzy nowych treści: „w dawnych urzędach 
miejskich, gminnych, wiejskich, kancelariach królewskich i wojskowych; 
urzędnik do obowiązków którego należały sprawy administracyjne i finan-
sowe, który sprawował funkcję sekretarza”10. Drugie definiuje pisarza jako 
„kopistę”, „skrybę”, „przepisywacza”, czyli kogoś, kto jedynie powiela sło-
wa: „w dawnych klasztorach i u zamożnych osób prywatnych osoba, która 
zajmowała się pisaniem tekstów lub ich przepisywaniem”11. Podobne prze-
miany wskazuje w języku angielskim Tim Ingold w książce Lines. A Brief 
History12. Słowo „writer” początkowo oznacza zarówno osobę piszącą, jak 
i przepisującą; później zaś tylko pierwszą z nich. Pisanie staje się tworze-
niem bezcielesnych treści, przepisywanie czymś gorszym, bo zanurzonym 
w świecie materii, czymś, co z istoty swej wyklucza pracę ducha. Efektem 
tego przeciwstawienia będzie inna opozycja, święcąca triumf w dobie póź-
nej nowożytności: opozycja sztuki i rzemiosła, do których domeny należy 
z jednej strony pisarz, z drugiej – skryba i drukarz. 

Podobne myślenie odkrywamy nie tylko w języku potocznym, ale tak-
że w teoriach naukowych, poczynając od teorii dawnych po współczesne. 
Przyjrzyjmy się wybranym klasycznym pracom z zakresu historii pisma. 
Kładzie się w nich nacisk na ewolucję o charakterze wyraźnie logocentrycz-
nym, prowadzącą od niesystematycznego tworzenia obrazów (rozumianych 
jako niedoskonałe przedstawienia rzeczy i zdarzeń) do systemowego i do-
skonałego zapisywania elementów języka; przedstawiania słów lub pojęć, 
które opiera się na wyraźnych regułach precyzyjnie definiujących ekwi-
walenty pojęciowe lub fonetyczne znaków graficznych. Narracja związana 
z początkami piśmienności jest ściśle związana z uznaniem, że pierwotnym 
przeznaczeniem pisma było stać się systemem notacji językowej. Pismo 
traktowane jest tu przede wszystkim jako nośnik znaczeń słownych, nie 
zaś obrazowych lub gestycznych, związanych z samym aktem zapisu. 

9 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 28, red. H. Zgółkowa, zespół aut. 
T. Zgółka i in., Poznań 2000, s. 442.

10 Tamże, s. 442.
11 Tamże, s. 442–443.
12 T. Ingold, Lines. A Brief History, London–New York 2007.
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Ukoronowaniem tego myślenia pozostaje, rzecz jasna, słynne sformu-
łowanie Ferdinanda de Saussure’a twierdzącego, że „język i pismo to dwa 
odrębne systemy znaków; jedyną racją bytu pisma jest to, że przedstawia 
język”13 i że „język jest systemem znaków wyrażających pojęcia i dzięki 
temu można go porównywać z pismem […]”14. Podobne ujęcie reprezen-
tuje także Ignace Gelb, autor najszerzej chyba cytowanej pracy dotyczącej 
pisma A Study of Writing: The Foundations of Grammatology, zgodnie 
z którą najpełniej rozwinięte systemy pisma stają się środkiem wyraża-
nia jednostek języka za pomocą znaków wizualnych15, zaś samo pismo 
„stanowi system ludzkiej komunikacji za pomocą wizualnych znaków 
konwencjonalnych”16. Kategoria pisma budowana jest tu poprzez odwoła-
nie do takich pojęć, jak: komunikacja, znak oraz jego wizualność, zaś samo 
medium – rozważane w odniesieniu do niematerialnego i bezcielesnego 
języka – zostaje zdematerializowane i odcieleśnione. 

Z tego samego względu czytamy w klasycznej książce Pismo: zarys 
dziejów Marcela Cohena, że tytułowe medium „polega na widzialnym 
i trwałym przedstawieniu języka, pozwala ono ten język zachować i prze-
nosić z miejsca na miejsce”17. Zgodnie z tym ujęciem różne systemy pis-
ma układają się w porządek wyraźnie ewolucyjny, oparty na coraz lepszej 
jego reprezentacji. Cohen przyjmuje, że „początkowo pismo obrazkowe nie 
oddawało słów i dźwięków języka, lecz jedynie jego treść, tj. konkretne 
wiadomości. Dopiero analiza elementów opowiadania rozbitego na zdania 
pozwoliła w toku kolejnych wysiłków myślowych dojść do przedstawienia 
słów, później zaś ich elementów”18. Podobne ujęcie znajdujemy w równie 
klasycznej pracy Davida Diringera Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości 
z 1968 roku. Diringer formułuje w niej definicję pisma jako „sposobu prze-
kazywania idei lub dźwięków za pomocą znaków utrwalonych na materiale 
nadającym się do tego celu: może to być kamień, drewno, glina lub papier 
itp.”19 Pismo – jak pisze –

[…] jest graficznym odbiciem języka. Każdy element systemu pisma: znak pisarski, 
litera, „hieroglif”, słowo pisane, ma swój odpowiednik w określonym elemencie systemu 
pierwotnego, czyli mowy, takim jak głoska lub grupa głosek, sylaba czy słowo mówione. 

13 F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa 
2002, s. 51.

14 Tamże, s. 43–44.
15 Cyt. Za: F. Coulmas, Writing Systems. An Introduction to Their Linguistic Analysis, 

Cambridge–New York 2003, s. 15.
16 Cyt. za: tamże.
17 M. Cohen, Pismo: zarys dziejów, przeł. I. Pomian, Warszawa 1956, s. 7.
18 Tamże.
19 D. Diringer, Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, przeł. W. Hensel, Warszawa 

1972, s. 25.
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Pismo jest więc naturalną metodą, czy raczej najważniejszą z naturalnych metod, przeka-
zywania mowy i umożliwia wymianę myśli ludziom, którzy nie mogą posłużyć się mową 
na skutek odległości w czasie lub przestrzeni bądź z jakichś innych przyczyn […]. Pod posta-
cią trwałych symboli wzrokowych pismo odtwarza na papierze, kamieniu, metalu, drewnie, 
skórze czy jakimś innych materiale głoski płynące z ust lub nie wyrażone na głos myśli 
płynące z mózgu20. 

Krótko mówiąc, pismo i mowa to dwa – nierozerwalnie ze sobą związa-
ne – komponenty tej samej refleksji, skoro – jak podkreśla Diringer – sta-
nowią one dwa „zasadnicze środki porozumiewania się w obrębie społecz-
ności ludzkiej”21.

Jak widać, także Diringer przyjmuje wyraźnie ewolucjonistyczny 
i logocentryczny sposób traktowania historii pisma oraz wszelkich zna-
ków, które nie zasługiwały na to miano. Zgodnie z nim pismo wywodzi 
się z obrazków, jakie zwykło też „robić dziecko”, zaś pierwsze „obrazki” 
znane nam z okresu górnego paleolitu nie służyły do „rejestrowania waż-
nych wydarzeń, czy przekazywania myśli”22. Pierwotna ikonografia, nawet 
jeśli – według Diringera – posługiwała się „rysunkami konwencjonalny-
mi” i „symbolami geometrycznymi” – nie sugerowała następstwa pojęć 
ani sposobu ich wiązania: porządek odbiega od szyku wyrazów w wy-
powiedzi; brak szczegółowych wskazówek co do sposobu, w jaki nale-
ży łączyć poszczególne elementy, sprawia, że przedstawienia ikonogra-
ficzne są na ogół wieloznaczne”23. Dlatego też pierwsze pismo – pismo 
piktograficzne – jest czymś więcej, zdaniem Diringera, niż „rysowaniem 
obrazków”24, ponieważ „każde pojęcie czy myśl wyraża w piśmie jeden 
obrazek lub rysunek”25, a ich ciąg daje się czytać jako swoiste „opowia-
danie”. Symbolizm niebędący symbolizmem werbalnym lub takim, który 
daje się na niego w prosty sposób przełożyć, uznany zostaje za całkowicie 
prymitywny. Zauważmy też, że kwestie materiału, na którym zapisuje się 
znaki pisma lub też techniki zapisu, Diringer, podobnie jak wielu innych 
badaczy pisma, uważa za własności całkowicie neutralne i wymienne. Ma-
teriał stanowi tylko „powierzchnię”, a zatem coś wyposażonego jedynie 
w przestrzenne, a nie materialne jakości. Jeśli znaki pisma są symboli-
zmem językowym, kwestia cielesności i materialności zapisu – tego, jak 
się go dokonuje, oraz na czym – usunięta zostaje na całkowity margines 
jako po prostu nieznacząca.

20 Tamże, s. 24.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 26.
23 Tamże, s. 29.
24 Tamże, s. 36
25 Tamże. 
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W nowszej książce – Pierwsze słowo z 2004 roku – poświęconej 
zarówno początkom mowy, jak pisma (już samo powiązanie tej proble-
matyki w jednym tomie jest, znowu, wysoce symptomatyczne), Martin 
Kuckenburg stwierdza wyraźnie, że można uznać za protopismo te zna-
leziska pochodzące z czasów pierwszych gatunków homo sapiens oraz 
z początku górnego paleolitu, które dają się zarazem interpretować jako 
pierwsze systemy notacji. Oznacza to – jego zdaniem – że za protopismo 
trudno uznać znaki, które przez niektórych paleoantropologów interpre-
towane są jako „wykonywane po prostu dla zabawy i zabicia czasu” oraz 
porównywane „do naszych gryzmołów i szkiców powstających w notesie 
podczas rozmowy przez telefon”, a także te spośród „znaków szczegól-
nie proporcjonalnych, symetrycznych”, w których – zdaniem badaczy 
– „można domyślać się poza tym funkcji dekoracyjnych”26. Dlatego Ku-
ckenburg zaznacza, że za poprzedniki pisma należy uznać „abstrakcyjne 
znaki i symbole”, nie zaś te, które „nie miały jeszcze żadnego znaczenia 
słownego lub pojęciowego”27. Pismo przestaje być obrazem i zaczyna być 
systemem notacji – zdaniem powyżej przywołanych badaczy – dopiero 
w momencie, gdy znak graficzny posiada precyzyjny korelat słowny lub 
pojęciowy: gdy nie oznacza już rzeczy, lecz słowo lub pojęcie będące częś-
cią zbioru słów lub pojęć, a zatem określoną jednostką języka werbalnego. 
Podobne ujęcie towarzyszy także książce The Origins of Writing wydanej 
nieco wcześniej, bo w 1989. We wstępie do niej Wayne M. Senner odnoto-
wuje godny, jego zdaniem, pożałowania fakt, że przez znaczną część XX 
wieku językoznawcy lekceważyli pismo, utożsamiając język z mową jako 
symbolizmem „bardziej naturalnym, uniwersalnym i starszym”, „orga-
nicznie związanym z ewolucją gatunku ludzkiego”28. Niezależnie od po-
dejmowanych w książce ustaleń, jedno wydaje się nie podlegać dyskusji. 
Pismo jako swoisty symbolizm języka jest, zdaniem Sennera, podstawo-
wym zagadnieniem dla językoznawcy. Splot mowy i pisma znowu okazuje 
się nierozerwalny. 

Podobne myślenie znajdujemy także u tzw. teoretyków piśmienności, 
jak choćby u Waltera J. Onga czy Jacka Goody’ego oraz u ich współczes-
nych kontynuatorów. W odróżnieniu od autorów przywołanych powyżej, 
starają się oni rewidować stereotypy intelektualne związane z pokutującym 
nadal postrzeganiem pisma jako neutralnej reprezentacji języka mówione-
go, podkreślając, że pismo wnosi własne jakości do przedstawienia mowy, 
pewne zaś jej jakości pomija. Stanowi ono technologię – twierdzą – która 

26 M. Kuckenburg, Pierwsze słowo: narodziny mowy i pisma, przeł. B. Nowacki, War-
szawa 2006, s. 108.

27 Tamże, s. 117.
28 Origins of Writing, ed. W.M. Senner, Lincoln–London 1989, s. 1.
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przekształca nie tylko reprezentowane treści, ale także kultury, w których 
staje się ono jednym z podstawowych środków komunikacji. Ponadto, są oni 
świadomi wagi określonej materialności tekstów dla przemian, które po-
wodują: wszak pismo stało się „technologią intelektu” także dzięki cieles-
nym i materialnym własnościom czytania i pisania, a to znaczy, że nie jest 
istotne jedynie to, co się czyta i pisze, istotne jest także to, w jaki sposób 
się to czyni. Trudno wyobrazić sobie utożsamianą przez nich z zachodnią 
piśmiennością postawę krytyczną bez dobitnego wsparcia materialnego 
w postaci formy kodeksu wyposażonego w paginację, indeks, spis treści, 
a zatem książki, która w przeciwieństwie do zwoju, wydawała się stworzo-
na do indywidualnego, szybkiego poruszania się po tekście, zwłaszcza zaś 
do konfrontowania ze sobą różnych tekstów. Trudno też uznać, że szerokie 
oddziaływanie pisma jako czynnika współodpowiedzialnego za przemiany 
społeczne i poznawcze mogło odbyć się bez takiej technologii szybkiej i ma-
sowej reprodukcji tekstów, jaką był druk przy pomocy metalowej czcionki 
na dość tanim materiale, jakim stał się papier. 

Teoretycy ci nie tylko zdawali sobie sprawę ze znaczenia własności 
materialnych książek. Uświadamiali sobie także, że koncepcja pisma jako 
przezroczystego medium reprezentacji była wynikiem postaci tekstów właś-
ciwych dla późnonowożytnego piśmiennictwa naukowego: tekstów, które 
skłaniały czytelnika do koncentracji na treści zapisywanych słów, nie zaś 
na ich wizualnym i materialnym kształcie: do koncentracji na tym, c o  jest 
zapisane, a nie na tym j a k. A jednak zarówno cielesny, jak i materialny wy-
miar piśmienności – a dokładnie: konkretnych praktyk piśmiennych – nie 
stał się częścią ich ujęcia pisma. Pismo oznaczało dla nich przede wszyst-
kim teksty oraz przemiany mentalne, które powodują – podstawową formą 
ekspresji piśmiennej było dla nich słowo. 

Nie przypadkiem podtytuł głośnej książki Onga Oralność i piśmien-
ność brzmiał Słowo poddane technologii [podkreśl. M.R]. Procesualność, 
cielesność i materialność konkretnych praktyk pisania i przepisywania 
– zwłaszcza zaś ich wymiar pozajęzykowy, to, co w piśmie pozasłowne 
– nie stały się tu nigdy samodzielnym przedmiotem obszerniejszej ana-
lizy. Nic też dziwnego, że podobnie jak Ong, Jack Goody w pierwszych 
partiach Poskromienia myśli nieoswojonej używał wymiennie takich ka-
tegorii, jak „pismo” i „słowo pisane”, zakładając, że to utrwalenie na zapi-
sanej powierzchni organizacji językowej określonych treści spowodowało 
rewolucję w „systemach aktów komunikacyjnych”29 oraz że pojawienie 
się pisma było tożsame z „procesem wprowadzenia graficznych symboli 
mowy”30.  Goody uznawał, że prymarną funkcją pisma było  utrwalenie 

29 J. Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej, przeł. M. Szuster, Warszawa 2013, s. 35.
30 Tamże, s. 40.
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wypowiedzi lub słowa, utrwalenie, które zmieniało strukturę tego, co ję-
zykowe. Jak pisał w Poskromieniu myśli nieoswojonej, „materializacja 
aktu mowy w piśmie pozwala przyglądać się mu, manipulować nim i po-
rządkować go na różne sposoby”31. Sekundował mu w tym Ong, pisząc 
o piśmie jako medium, które przenosi „mowę ze świata oralno-audialnego 
w nowe sensorium, sensorium widzenia”32. Logocentryzm tego ujęcia był 
wyraźny. Nakazywał utożsamiać pismo z graficznym nośnikiem uprzed-
nio istniejącego słowa. Ewolucja systemów komunikacyjnych rozegrała 
się, zdaniem Onga, przede wszystkim między językiem jako systemem 
symbolicznym i jego dwoma pierwszymi postaciami: słowem mówionym, 
a później pismem, które stanowiło „związanie słowa z przestrzenią”, które 
z kolei zwiększyło „możliwości języka”33. Przeznaczeniem medium pis-
ma było urzeczowienie i utrwalenie słowa będącego uprzednio ulotnym 
i efemerycznym dźwiękiem. To, co w nim pozasłowne i pozajęzykowe, nie 
należało, zdaniem Onga, do jego istoty. Podlegało też u niego wyraźne-
mu wartościowaniu. Właśnie dlatego Ong nie uznawał wszystkich zna-
ków graficznych za pismo. Nie były nim choćby „obrazki”, czyli – zgodnie 
z jego ujęciem – „przedstawienia” niebędące przedstawieniem słów, lecz 
przedstawieniem przedmiotów albo zdarzeń34. Warto dodać, że ślady po-
dobnego myślenia obecne są u współczesnych badaczy pośrednio zajmu-
jących się pismem. Przykładowo, Paul Connerton w głośnej książce Jak 
społeczeństwa pamiętają zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia 
cielesności pisma i szczególnego, motorycznego treningu towarzyszące-
go jego nauce35. Jednocześnie jednak podkreśla, że „istnieje dobry po-
wód, żeby to element zapisu uważać za dominującą cechę pisania. Kiedy 
bowiem uczymy się pisać, fizyczne ruchy, które wykonujemy, nie mają 
własnego znaczenia, lecz są wymagane jedynie do ukształtowania zna-
ków, które następnie same w sobie zostają czysto arbitralnie wyposażone 
w znaczenie”36. Tymczasem należałoby spytać: jakie praktyki i wyobra-
żenia kulturowe decydują o tym, że fizyczne ruchy tracą na znaczeniu? 
Czy jest to swoista cecha piśmienności, czy raczej określonych kulturowo 
praktyk piśmiennych? I jakie konsekwencje kulturowe – mające swoje 
korelaty w organizacji ludzkiego doświadczenia – wynikają z motoryczno-
-percepcyjnego treningu piśmiennego, w którym to notacja staje się do-
minującą cechą pisania?

31 Tamże, s. 98.
32 W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, 

Warszawa 2011, s. 139.
33 Tamże, s. 37.
34 Tamże, s. 138–139.
35 P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.
36 Tamże, s. 153.
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Ów logocentryczny sposób myślenia o piśmie kontynuowany jest we 
współczesnych badaniach zarówno identyfikowanych jako Literacy Stu-
dies, jak i polemicznych wobec nich New Literacy Studies. Niezależnie 
od dzielących je różnic związanych bądź ze stwierdzeniem, że istnieją 
wspólne implikacje piśmienności (Literacy Studies), bądź też, że ich nie 
ma, a pismo w każdym kontekście kulturowym może znaczyć coś inne-
go (New Literacy Studies), reprezentanci obu kierunków przyjmują za-
sadniczo, że pismo stanowi system notacji językowej: praktyki czytania, 
pisania i przepisywania to przede wszystkim praktyki obcowania z treś-
cią o charakterze językowym. Dlatego właśnie w jednym z najnowszych 
tekstów inaugurujących Cambridge Handbook of Literacy David R. Ol-
son wraz z Jensem Brockmeierem postulują rezygnację z jakiejkolwiek 
definicji piśmienności jako zestawu ustalonych kompetencji, praktyk lub 
czynności, uznając, że zestaw ten jest historycznie i kulturowo zmienny37. 
Jednocześnie redaktorzy tego tomu twierdzą, że: (1) pismo jest szczegól-
nym, wnoszącym własne jakości, symbolizmem językowym; (2) różne 
piśmienności opierają się na „wizualnych znakach, które przedstawiają 
formy językowe”38; (3) prymarnym przedmiotem zainteresowania współ-
czesnych badaczy powinny być różnorodne użycia i formy „zapisanego 
słowa”39. Oczywiście, w przeciwieństwie do przywoływanych tu ujęć 
reprezentowanych przez Diringera, Cohena i Kuckenburga, Olson pod-
kreśla, że pismo nie jest wtórnym środkiem porozumiewania się nad-
budowanym na mowie oraz że mowa i pismo stanowią dwa zasadnicze 
nośniki komunikacji posiadające własne, częściowo niezależne od siebie 
środki ekspresji. Nie zmienia to jednak faktu, że oba te środki oparte 
są na języku artykułowanym jako symbolizmie podstawowym40. Refleksja 
zarówno nad mową, jak i pismem nierozerwalnie wiąże się z refleksją nad 
językiem. 

Analogiczne rozpoznania pojawiają się także u badaczy dystansu-
jących się wobec teorii piśmienności. Przykładowo, w Writing Systems. 
Introduction to Their Linguistic Analysis Florian Coulmas przyjmuje, 
że choć pismo może w różnych kontekstach kulturowych i językowych 
znaczyć coś innego41, to zasadniczo stanowi ono, jego zdaniem, swoisty 
„środek komunikacji językowej”42. Dlatego o specyfice pisma świadczy 
specyfika jednostek języka reprezentowanych przez widzialne znaki. Stąd 

37 J. Brockmeier, D.R. Olson, Literacy Episteme: From Innis to Derrida, [w:] Camb-
ridge Handbook of Literacy, ed. D.R. Olson, N. Torrance, Cambridge 2009, s. 4–5.

38 D.R. Olson, N. Torrance, Preface, [w:] Cambridge Handbook of Literacy, s. XIII.
39 J. Brockmeier, D.R. Olson, Literacy Episteme: From Innis to Derrida, s. 19. 
40 D.R. Olson, N. Torrance, Preface, s. XV. 
41 F. Coulmas, Writing Systems…, s. 17.
42 Tamże.
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też nazwy rozdziałów klasyfikujących różne systemy pisma na te, które 
opierają się na znakach: (1) słów, (2) sylab i (3) fonemów. Klasyfikacja 
pisma nie może być tu oparta na niczym innym niż klasyfikacja różno-
rodnych form językowych. 

Rewizje

A jednak warto jednocześnie odnotować, że to właśnie Coulmas stwier-
dza, że o piśmie stanowi nie tylko oko i reprezentowany język, lecz także 
ręka, która współgra z okiem na różnorodne – w zależności od systemu 
pisma – sposoby43. I to on zwraca uwagę, że współczesne badania nad pis-
mem zorientowane są nie na fizyczne, lecz poznawcze i językowe aspekty 
piśmiennej kompozycji44. 

Mamy mocne podstawy, by odróżniać pismo od kaligrafii, krój fontu od literowania. 
Te drugie, cokolwiek abstrakcyjne, wiążą się z graficzną stroną symboli wizualnych, któ-
re uznaje się za pojęciowo niezależne zarówno od literowania, zapisywania dużą literą, 
dzielenia wyrazów, interpunkcji, gramatycznej konstrukcji zdania, jak i od językowego 
i poznawczego tworzenia spójnego tekstu powyżej poziomu zdania. Albo też na Zachodzie 
pogląd ten przeważa nad innymi. W niektórych kulturach azjatyckich kaligrafia stanowiła 
od wieków istotę nauki pisania i traktowana była jako nierozerwalnie związana z procesem 
komponowania45 [podkreśl. M.R.].

Rzucone mimochodem spostrzeżenie Coulmasa należałoby, moim 
zdaniem, uczynić przedmiotem refleksji. Dlaczego w tradycji zachodniej 
oddzielono stopniowo kaligrafię jako estetyczne bądź czytelne przepisy-
wanie od pisania? Dlaczego wizualność i cielesność tego procesu uznano 
za odrębny od procesu piśmiennego komponowania słów? I przede wszyst-
kim: jakie ma to znaczenie dla literatury i towarzyszących jej praktyk? Po-
stulowane przez licznych badaczy46, także na gruncie polskim, odzyskanie 
materialności i cielesności praktyk związanych z tekstami, ich pisaniem 
i przepisywaniem, a zatem potraktowanie tekstu – według sformułowa-
nia Pawła Rodaka – jako „rzeczy pisanej”, „korelatu praktyki piśmiennej”, 
odejście od zainteresowania jedynie „wytworami praktyk piśmiennych” 

43 Tamże.
44 Tamże, s. 218.
45 Tamże, przekład własny.
46 Jednym z fundamentalnych manifestów na gruncie polskim tego podejścia jest 

książka Ewy Domańskiej Historia egzystencjalna, Warszawa 2012. Bliska temu ujęciu 
w odniesieniu do analizy tekstów literackich pozostaje bardzo inspirująca antologia „Li-
teratura i „faktury” historii XX (i XXI) wieku, red. A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, 
A. Zieniewicz, współpr. M. Czermarmazowicz, P. Urbańska, Warszawa 2014.
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na rzecz badania „procesu ich powstawania”47, jest ciągle jeszcze zadaniem 
aktualnym. Zadaniem, które prowadzić musi do metodologicznego pytania 
sformułowanego przez Rodaka: „jak patrzeć na rzeczy pisane, aby odczy-
tywać z nich nie tyle znaczenia zawarte w ich warstwie językowej”?48 I jak 
odkryć rzeczowość materiałów i narzędzi pisarskich – rzeczowość, która 
nadal, mimo deklarowanego „powrotu do rzeczy” w obszarze polskich nauk 
o kulturze, pozostaje ukryta?49

Rewizje koncepcji samego pisma jako symbolizmu językowego są nadal 
w dyskursie naukowym zbyt słabo obecne. Jednymi z niewielu książek sy-
stematycznie podejmujących to zadanie są: klasyczna już praca La Parole 
et la geste André Leroi-Gourhana oraz powołująca się na nią praca Lines. 
A Brief History Tima Ingolda. Analizując różnorodne formy znaków gra-
ficznych – jak choćby nacięcia na kościach pozostawione przez ludzi paleo-
litu – Leroi-Gourhan podkreśla, że nie stanowią one naiwnych przedsta-
wień rzeczy w naszym rozumieniu. Niezależnie od ich funkcji kulturowych, 
o których możemy jedynie spekulować, posiadają one, zdaniem Leroi-Gou-
hana, wyraźne własności: są wyrazem raczej rytmu niż określonych kształ-
tów oraz – jeśli można je porównać do australijskich churinga – nie są one 
ekwiwalentem mowy w tym sensie, że nie posiadają swoich fonetycznych 
czy pojęciowych zamienników. Są one symbolizmem sui generis; symboli-
zmem, którego moc i możliwości trudno zrozumieć ludziom wychowanym 
w tradycji skrajnie linearnego pisma alfabetycznego, które przyzwyczaiło 
nas nie tylko do zasady graficznej fonetyzacji, ale także do ścisłego podzia-
łu: obraz versus pismo50. 

Zdaniem Leroi-Gourhana rozwój myślenia symbolicznego spowodo-
wał w czasach paleolitu powstanie dwóch języków ściśle powiązanych 
z gestem i mających własne, oddzielne formy ekspresji – języka opar-
tego na słuchu i języka opartego na wzroku. Wraz z pojawieniem się 
pierwszego pisma jako systemu notacji ich autonomia została zachwiana 
na korzyść jednego z nich. Oznacza to, że podporządkowanie grafizmu 
językowi mówionemu, jego zdaniem, nie było jedynie procesem ewolucji, 
lecz także regresu, a dokładnie utraty złożonych znaczeń symbolizmów 

47 P. Rodak, Rzeczy pisane, rzeczy napisane. O materialności praktyk piśmiennych, 
[w:] Literatura i „faktury”…, s. 43.

48 Tamże, s. 45. 
49 Na fakt ten zwraca uwagę Paweł Rodak, zauważając, że wśród świata rzeczy ana-

lizowanego przez Janusza Barańskiego w książce Świat rzeczy. Zarys antropologiczny 
brakuje jakże codziennych przedmiotów, takich jak długopisy, zeszyty, maszyny do pisania 
itp.; zob. P. Rodak, Rzeczy w kontekście pisania. O materialności dzienników osobistych, 
[w:] Rzeczy i ludzie…, s. 336.

50 A. Leroi-Gourhan, Gesture and Speech, [ze wstępem] R. White, transl. A. Boston 
Berger, Cambridge–London 1993, s. 144.
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niebędących symbolizmami językowymi. Odkąd pismo stało się syste-
mem notacji, przestało być wielokanałowym środkiem pozajęzykowej 
ekspresji. Choć – jak zaznacza na marginesie paleoantropolog – nawet 
dziś związek między językiem a pismem jest raczej związkiem współ-
działania niż podporządkowania51. A zatem związkiem, którego specy-
fikę musimy dopiero określić. 

Aby zrozumieć, czym może być pismo traktowane także jako tech-
nika ciała, Tim Ingold przywołuje praktyki dalekowschodniej kaligrafii: 
przepisywania traktowanego, w przeciwieństwie do znaczeń przywoły-
wanych we wstępie tekstu, jako czynność twórcza, niewyczerpująca się 
w odtwarzaniu tych samych słów, lecz w swoistym symbolizmie gestycz-
nym. Przepisywanie to traktowane jest między innymi jako technika 
siebie – w rozumieniu Foucaulta – technika, która pozwala „jednostkom 
dokonywać za pomocą własnych środków lub przy pomocy innych, pew-
nych operacji na własnych ciałach oraz duszach, myślach, zachowaniu, 
sposobie życia, operacji, których celem jest przekształcenie siebie tak, 
by osiągnąć pewien stan szczęścia, czystości, mądrości, doskonałości czy 
nieśmiertelności”52. Oczywiście, wiemy, że w świecie zachodnim poezję 
również przepisywano i czyniono to dla celów stricte etycznych. Przy-
kładowo, w świecie starożytnych Greków dzieci uczono pisania poprzez 
przepisywanie fragmentów poezji: czynność przepisywania nie była 
tu traktowana jako czysto fizyczna, polegająca na wyrabianiu stosow-
nej koordynacji ręka – oko. Powielanie określonej treści miało kształ-
tować ducha – utrwalać, inkorporować w ciało dziecka świat wartości 
istotnych dla polis i dla dalszego jej trwania53. Nowożytną formą wy-
korzystania przepisywanej poezji w swoistych, choć zdecydowanie od-
miennych od starożytnych technikach siebie, jest choćby umieszczanie 
ulubionych fragmentów poezji – zwłaszcza tych o charakterze sentencjo-
nalnym – w sztambuchach i pamiętnikach, w których podmiot piszący 
nie tylko daje wyraz własnemu doświadczeniu, ale w stosowny sposób 
je kształtuje i dyscyplinuje. Zwróćmy jednocześnie uwagę, że w zachod-
nim wykorzystaniu literatury jako techniki siebie cały czas pozostawał 
na pierwszym planie przede wszystkim jej wymiar treściowo-słowny. 
Dla przepisującego to treść zapisywanych słów jest istotna i to ona sta-
nowi osnowę technik siebie: kaligraficzny – a zatem wizualno-cielesny 
dukt pisma jest najwyżej wizualnym wyrazem znaczenia słów, nie zaś 

51 Tamże, s. 195.
52 M. Foucault, Techniki siebie, [w:] tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, 

przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa 2000, s. 249.
53 A. Ford, Where Literacy Counts: Schooling, [w:] Writing Texts and the Rise of Li-

teracy Culture in Ancient Greece, ed. H. Yunnis, Cambridge 2003.
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samodzielnym środkiem uprawiania siebie. Z dokładnie odwrotną sy-
tuacją mamy do czynienia w praktykach dalekowschodnich: wizualność 
i gestyczność działania pędzlem jest nieodzowną częścią techniki siebie, 
której specyfika nie polega na inkorporowaniu treści traktowanej jako 
względnie samodzielna wobec wyrażającej jej formy. Treść i forma sta-
nowią tu nierozdzielną całość, a sama czynność przepisywania trakto-
wana jest jako twórcze performance, którego śladem stają się kaligrafie 
umieszczane na ścianach domów czy innych eksponowanych miejscach. 
Brak opozycji między kaligrafią jako rzemiosłem a poezją jako sztu-
ką widać choćby w nierozerwalnym w kulturze Japonii związku bycia 
poetą-kaligrafem: dukt pisma stanowi o sile wiersza, podobnie jak użyty 
papier. Dobry wiersz nie może być źle zapisany, nie jest bowiem wówczas 
dobrym wierszem – materialność, cielesność i wizualność zapisu są uze-
wnętrznieniem wewnętrznej jakości człowieka, która z kolei jest niezby-
walnym elementem sztuki. Ręka ujawnia i performuje kulturę i wykwint 
poety – jego etyczno-estetyczne przygotowanie – bądź ich brak54.

Oczywiście, przeciwstawianie sobie kaligrafii zachodniej i dale-
kowschodniej – dwóch potężnych tradycji związanych z czynnościami 
przepisywania – porównywanych przez Tima Ingolda z jednej strony 
z tkaniem, z drugiej zaś z tańcem55, niesie ze sobą zagrożenia. Przywoła-
nie konkretnych, historycznie ulokowanych praktyk kulturowych, towa-
rzyszących zarówno literaturze rozumianej jako instytucja kulturowa, 
jak i innym instytucjom przekona nas o tym, że w tradycji zachodniej 
nowożytności, także w kulturze rozwiniętego druku, którą Ingold uznaje 
za kulturę usuwającą na margines cielesny aspekt pisania, cielesność, 
gestyczność i materialność pisma była długo ważnym nośnikiem zna-
czeń – wiedzy ucieleśnionej, często niemającej ujawnianych, pojęcio-
wych odpowiedników. 

Po pierwsze, w zachodniej tradycji kaligraficznej treść wyrażana 
w języku nie była zawsze separowana od komponentów gestycznych 
i estetyczno-wizualnych56, czego świadectwem jest choćby to, że bar-
dzo długo kaligrafię ćwiczono na sentencjach moralnych. Przykładowa 
„Nauka pisania” Seweryna Oleszczyńskiego z 1888 roku, prezentująca 
litery w porządku alfabetycznym, przedstawia następnie ich połącze-
nia za pomocą maksym: „zazdrość, kłamanie, lenistwo i łakomstwo 
są grzechem wielkim”; „kto zawsze uważa się za niewinnego, ten jest 

54 Kaligrafia japońska: trzy traktaty o drodze pisma, przeł., oprac. i koment. A. Za-
lewska, Kraków 2015. 

55 T. Ingold, Lines. A Brief History, s. 134.
56 Kwestię tę rozwijam w osobnym artykule; zob. M. Rakoczy, Materia, ciało, wizual-

ność, czyli jak lepiej zrozumieć pisanie, „Teksty Drugie” 2015, nr 4.
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na pewno najwinniejszym”; „przyznanie się do winy jest dowodem żalu 
i nadzieją poprawy”57; „zarozumiałość i upór są nieprzełamaną tamą 
dla młodzieży do postępu i udoskonalenia się”58. Nie przypadkiem też 
sentencje te odzwierciedlają przynajmniej częściowo historyczno-ideo-
logiczne przemiany polskiego szkolnictwa: w roku 1927, a zatem kilka 
lat po odzyskaniu niepodległości, podręcznik kaligrafii drukuje między 
innymi takie maksymy, jak „Cudze kraje chwalmy, ale swój kochajmy”59. 
Zwróćmy uwagę, że jeszcze dziś na warsztatach kaligrafii radzi się jej 
adeptom, by ćwiczyli swe umiejętności na przyniesionych przez siebie 
sentencjach60. 

Po drugie, dla doświadczenia literatury materialność i cielesność 
zapisu długo była bardzo istotnym komponentem. Jak pisze Małgo-
rzata Litwinowicz-Droździel w artykule dotyczącym praktyk piśmien-
nych polskiego wieku XIX: „znak dziewiętnastowiecznej piśmienności 
związany jest z materią, ciałem i działaniem, jest zawsze śladem akcji 
i do tego kontekstu się odwołuje. Być może – tylko w nim jest zrozumia-
ły, jesteśmy w kulturze zajętych rąk, w której także poemat może być 
ręką-dziełem”61. Kształt litery okazuje się tu ważnym nośnikiem znaczeń 
ucieleśnionych, niewerbalizowanych, dlatego Słowackiego przeglądają-
cego korespondencję wzruszają „kruczkowate” litery z listów siostry, 
zaś Ewę Felińską frustruje trudność opanowania ozdobnego, a co za 
tym idzie bardziej kulturalnego pisania, będącego sygnałem elitarności 
– społecznej i intelektualnej. Takie pisanie nie jest związane z przejrzy-
stym, czytelnym zapisywaniem transparentnych liter jako znaków sym-
bolizujących dźwięki mowy. Jest gestem celebrowanym i niejako arty-
stycznym. Stąd „artystyczność” liter – posługując się słowami Felińskiej 
– tonących w ozdobach „była rozpaczą dla nieuków takich jak ja, którą 
nauczono pisać litery najprozaiczniej na świecie”62. Nie przypadkiem 
proste, przejrzyste litery Felińska porównuje do pracy rzemieślnika, 
stolarza, podczas gdy te ozdobne do „sztuki”. Dukt pisma, cielesny gest, 
który opisuje Felińska i który widzi ona w samym kształcie swych liter 
– dukt społecznie ulokowany – niesie tu znaczenia trudne, a zarazem 
konieczne do rozszyfrowania dla współczesnego czytelnika. 

57 S. Oleszczyński, Nauka pisania ułożona, napisana i wyryta przez Seweryna Olesz-
czyńskiego, Warszawa 1874, s. 6–8.

58 Tamże, s. 19.
59 S. Tatuch, Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Podręcznik dla nauczycieli i ucz-

niów seminariów nauczycielskich, Lwów 1927, s. 35.
60 http://www.kaligrafia.edu.pl [dostęp 21.01.2015].
61 M. Litwinowicz-Droździel, Oko i ręka. Piśmienności XIX wieku, „Teksty Drugie” 

2015, nr 4.
62 E. Felińska, Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej, Wilno 1856, s. 92.
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W dalszych częściach pamiętnika Felińska opisuje kolejne, równie 
znaczące etapy swojej edukacji kaligraficznej. Po przybyciu do Hołynki, jej 
umiejętności pisania zostają sprawdzone. Po „odsztychowaniu” „arcypo-
myślnie” we własnym mniemaniu kilku wierszy guwernantka ogląda kart-
kę, mówiąc: „A pfe! Któż na świecie pisze takie szkaradne wykrętasy? Kto 
waćpannę nauczył tak pisać”63, po czym woła po „samego P. Mizuńskiego”, 
który jako dawny nauczyciel będzie odtąd sprawować nad dziewczyną ka-
ligraficzną kuratelę. Woła, ponieważ – jak zaznacza autorka pamiętnika 
– pisanie nie było mocną stroną guwernantki, która „ledwo” umiała „jako 
tako nabazgrać trochę”64. Felińską nie dziwi wcale, że ocena wartości czy-
jegoś kaligrafowania, dobre odczytanie wizualnego znaczenia pisma nie 
pociąga za sobą umiejętności jego właściwego wykonania. Krótko mówiąc, 
w ówczesnej kulturze polskiej – jak się wydaje − kompetencje w zakresie 
czytania i oceny kaligrafii oraz te związane z samym kaligrafowaniem nie 
musiały ze sobą iść w parze. Czytanie i pisanie nie było tożsame z kodo-
waniem i dekodowaniem opartym na tej samej zasadzie korelacji znaków 
graficznych i fonetycznych. Jedna umiejętność nie oznaczała automatycznie 
drugiej, o czym zaświadcza także Ann Marie Chartier w odniesieniu do eu-
ropejskiej, nowożytnej edukacji w zakresie piśmienności przed wiekiem 
XIX65. Ścisłe związanie ze sobą czynności pisania i czytania było efektem 
dość długiej ewolucji kulturowej. Jednym z jej etapów była postępująca 
w krajach europejskich dwudziestowieczna reforma kaligrafii szkolnej zbli-
żająca kształt pisanych liter do kształtu liter drukowanych66. Liter, które 
nadal, całkiem niesłusznie, wydają się nam dziś transparentnym, odcieleś-
nionym, bo maszynowym medium znaczeń i które niesłusznie interpretu-
jemy jako podstawowe i w zasadzie jedyne medium literatury67. 

The corporeality and materiality of writing, or on the 
extralinguistic in writing

Summary

This article is an overview of the various concepts of writing that lead 
to the conclusion that rewriting is devoid of creative aspects because it is an 
act of writing “the same words”. These concepts primarily treat writing as 

63 Tamże, s. 147.
64 Tamże. 
65 A.-M. Chartier, The Teaching of Literacy Skills in Western Europe. An Historical 

Perspective, [w:] Cambridge Handbook of Literacy, s. 451–467. 
66 R. Sassoon, Handwriting of the Twentieth Century, London–New York 1999.
67 Tamże. 
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a symbolism of language, as a notation system, but not as a kind of a graph-
ic bodily practice. The main argument of this article is that writing requires 
a different, less reductionist definition. The importance of writing is not 
confined to an essentially disembodied representation of meaning con-
tained in the words materialized on a recording surface. And the revision 
of this logocentric definition is pivotal for understanding the specifics of 
western literary institutions.
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