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JOZEF CZECHOWICZ 

KOŁA ARCHIMEDESA' 

Nota dla czytelnika: Tekst poniższy. „Koła Archimedesa" to 
skrót powieści, skrót w dosłownym, znaczeniu tego wyrazu. 
Inaczej mówiąc streszczenie, coś w rodzaju zarysu scenariusza 
filmowego. 

Wydaje mi się, że ta forma literacka, noica i bardzo jesz-
cze surowa, a przecież zasadniczo różniąca się od noweli (jak 
np. plan od fotografii — jest w tym pewna analogia) ma wi-
doki rozwoju. Daleki jestem od myśli, że to mój wynalazek. 
Streszczenia były i długo jeszcze będą sztuką stosowaną, czymś 
użytkowym. Jedyna innowacja, jaką tutaj sobie przypisuję, to 
właśnie traktowanie streszczenia jako sztuki czystej, autotelicz-
nej. 

Napisałem takich streszczeń kilka. Koła Archimedesa. po-
wieść, że się tak wyrażę, etyczną obmyślałem równocześnie 
powieścią legendarną „O pomieszaniu się światów" i powieścią 
obyczajową pt. „Sektanci". 

Być może skróty tych powieści ogłoszę drukiem. 

Magister nauk filozoficznych, Krzysztof, siedzi na weran-
dzie cukierni w piękny majowy dzień. Ulicą przechodzi pochód 
polityczny. Transparenty i okrzyki głoszą hasła nienawiści. 
Krzysztof z zapałem wykrzykuje te same hasła. 

Gdy pochód przeszedł, sfrunęła skądś biedronka i usiadła 
na dłoni filozofa. Chciał ją zgnieść, ale powstrzymał się. Z 
oczyma utkwionymi w pięknych skrzydełkach nieoczekiwanej 
przyjaciółki zaczął ciąg myśli doprowadzający do bilansu bar-
dzo smutnego: On, Krzysztof, jest filozofem, czyli wędrowcem 
po krainie mądrości, ale czuje się niepotrzebnym i marnym 
człowiekiem, wprost — złym człowiekiem. 

Kropki na skrzydełkach biedronki to jakby koła. w których 
ukazują się malownicze obrazy własnej przeszłości. Potwier-
dzają mu one wniosek: tak, jest człowiekiem złym. Ostatnim 
złym uczynkiem, jaki mu się zdarzył, były owe krzyki w imię 
nienawiści wznoszone wraz z motłochem. Pierwszym uczyn-
kiem dobrym — oszczędzenie biedronki... Właśnie uleciała. 

» Prwór. „Apel" nr 2, dod. do „Kuriera Porannego" 1937, nr 24. 



A pochód wraca tą samą ulicą większy niż był i bardziej do 
ślepego żywiołu podobny. Krzysztof staje na krześle i zaczyna 
przemówienie do tłumów. Naturalnie, nikt go nie słucha. Prze-
chodzący tamtędy profesor logiki matematycznej ściąga go siłą 
z krzesła. 

— Wstydź się pan! Filozof na trybunie?... Wstyd, cokolwiek 
by pan miał do powiedzenia!... 

Taki to moment zaczyna dzieje dążeń Krzysztofa do dosko-
nałości wewnętrznej. W początkowym etapie pracy nad sobą 
młody filozof pisze pamiętnik, liryczną historię duszy. Z przy-
toczonych w powieści kart poznajemy koncepcje perfekcjoni-
styczne Krzysztofa w ich stadium pierwotnym. 

Krzysztof działa. Odwiedza ludzi, dla których był zły, nie-
jako koryguje swoją przeszłość. Są to ludzie ze świata arty-
stycznego, środowisko jego ojca, konserwatora zabytków. Sta-
rzy artyści, przyjaciele owego ojca, i młodzi entuzjaści tego 
wspaniałego i do dziś czarującego wszystkich starca — to oto-
czenie trochę monotonne, ale ukazujące oblicze życia raczej od 
strony pozytywnej. Niektórzy z nich są mądrzy, niektórzy do-
brzy jak gołębie, a wielu to prawdziwi kochankowie sztuki. 

Krzysztof przez lata całe był wrogiem i prześladowcą dobre-
go aż do dna księdza Cecyliana, muzyka z zamiłowań. Teraz 
godzi się z nim i zyskuje w jego osobie serdecznego przyja-
ciela. 

Uporządkowano akcesoria doskonalenia się. Następuje etap 
drugi: remont od środka. Bohater nasz powoli dochodzi do 
wniosku, że redukcja jest jednym z wielkich środków zdoby-
wania wartości duchowych. Redukuje więc godziny snu, redu-
kuje pożywienie, wprowadza posty. Redukuje patrzenie na 
świat przez umartwienia o charakterze praktyk średniowiecz-
nych: zdarza mu się leżeć krzyżem całą dobę w kościele po-
wierzonym opiece przyjaciela, księdza Cecyliana. Daje to 
dziwny błogostan oderwania od świata. Ale trudno mu prze-
kreślić urok dzieł sztuki, wśród których wyrósł. Dawały mu 
one wielkie i silne przeżycia, zwłaszcza nieduży obrazek Gior-
gione, odkryty przez ojca w jakimś prowincjonalnym muzeum, 
Trzej magowie. Jest on dla Krzysztofa czymś w rodzaju ta-
lizmanu. Przywołanie na pamięć tego ślicznego malowidła daje 
w chwilach zwątpienia nowe siły. Czy i tego miałby się wy-
rzec? I muzyki? 

Zresztą ksiądz Cecylian podaje w wątpliwość zbyt daleko 
idące redukcje: 

— Kuszenie świętością — mówi o tych błogostanach. — 
Tobie do świętości niemało brakuje. I jeżeli osiągniesz dosko-
nałość lub jej pobliże, to innego typu, może magiczną... 

Filozof godzi się ze zdaniem przyjaciela. Tak to szala złe-
go i dobrego wznosi się i opada na przemian. 

Śmierć ojca w okropnych akcesoriach obłędu ostro godzi w 
Krzysztofa. Nadłamuje się w nim coś, z umyślnej a progra-
mowanej dobroci zaczyna wyrastać coś w rodzaju dobroci lu-
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dzi słabych. Krzysztof błądzi po ulicach nocą. Przebywa wśród 
wykolejonych i biednych, sam czując się jednym z bezdom-
nych nieszczęśliwców (to samopoczucie powstało po śmierci 
ojca). Gra wyobraźni każe mu długie godziny spędzać przed 
domem, w którym schodzą się opryszki. Dostaje się pewnej 
nocy do piwiarni, w której oni obradują. Drugie przemówie-
nie nawracające spełza na niczym podobnie jak pierwsze. Gdy 
on przemawia o boskiej iskrze w człowieku, o doskonałości i o 
wierze, która góry porusza, oni na papierach okrywających 
stoliki piwiarni kreślą plany podkopu pod jego dom... 

O bladym świcie pewnego dnia odnajduje ksiądz Cecylian 
swego przyjaciela między dziećmi idącymi do szkoły. Zwiastuje 
mu dwie nowiny: dom Krzysztofa okradziono doszczętnie z 
dziel sztuki, tkanin, dywanów, słowem wszystkich bodaj war-
tościowych przedmiotów; poza tym umarła w Hiszpanii daleka 
krewna filozofa i zapisała mu majątek niewielki, lecz powięk-
szony w godzinie jej śmierci główną wygraną hiszpańskiej 
loterii. Jednego dnia ubytek majętności i zwielokrotnienie ich 
zdarzają się przypadkiem naszemu bohaterowi. 

Powinien by pojechać do ojczyzny Cervantesa i objąć rządy 
nad milionem... Gdy wracają do śródmieścia, uliczny fotograf 
robi zdjęcie. Tegoż dnia Krzysztof wykupił owo zdjęcie po po-
łudniu i ze zdziwieniem ujrzał na nim prócz siebie i księdza 
trzecią osobę, najwidoczniej idącą za nrmi. Twarz przypomi-
nała nieziemski jakiś kwiat. Urok tej twarzy podbija wyobraź-
nię filozofa. Znowu zaczynają się wędrówki ulicami miasta, 
tym razem celowe: chodzi o odnalezienie tej najpiękniejszej 
z pięknych. 

Siad prowadzi do poselstwa hiszpańskiego. Śliczne dziewczę 
to córka attachć wojskowego, spędzająca pierwsze dni jesieni 
u ojca. by na październik już wrócić do Salamanki, jest bo-
wiem studentką w tamtejszym uniwersytecie, ulubioną uczen-
nicą mądrego starca, Miguela de Unamuno. 

Krzysztof porzuca przyjaciela, porzuca Warszawę. Jedzie z 
nią przez Paryż 1936 roku do Hiszpanii. Bukiniści u brzegów 
Sekwany słyszą rozmowy tych dwojga. Wielka miłość splata 
Krzysztofa i Juanę. Zwierzają się sobie wśród lecących z pla-
tanów liści. To, co Krzysztof mówi o woli doskonałości, wzru-
sza jego kochankę. Z kolei ona wyznaje mu, że nie ma po-
wołania do życia światowego i że tylko ze względu na rodzi-
ców nie wstąpiła jeszcze do klasztoru. 

Razem opuszczają Paryż. W drodze do Salamanki, gdy ona 
śpi, on na tle nocnego pejzażu, przemykającego w oknach wa-
gonu, snuje myśli o przyszłości. 

Cóż się stanie z doskonałością? Nie jestże miłość w dąże-
niu do niej zawadą lub ciałem obcym? Nie przeszkadza może, 
lecz i nie pomaga, jest zjawiskiem innego rzędu. Zresztą, czy 
Juana mając wolę poświęcenia się życiu klasztornemu (co jest 
przecież także formą dążenia perfekcjonistycznego) nie powin-
na by zostać przy swoim? 

U — Akcent * (io) tgsj 121 



Krzysztof dokonuje największej operacji: redukuje miłość. 
Wysiada na małej stacyjce, opuszczając na zawsze ukochaną. 
Czas jakiś stoi nieruchomo w tym nocnym pejzażu, który przed 
chwilą jeszcze mknął za oknami wagonu. Co dalej? Następny 
pociąg przebiegł przez stacyjkę w godzinę potem. Do Toledo. 
Uniósł i Krzysztofa. 

W uliczkach dawnej stolicy wizygockich królów słońce pra-
ży ostro. W jego bezlitosnych blaskach, u szczytu zaułka za 
katedrą młody filozof zamieszkuje w domu staroświeckim i u-
roezym. Pr a ta nad sobą, rozdzielanie dotacyj dobroczynnych 
dokonywane wespół z adwokatem, posiłki ze starą służącą, 
córką dzwonnika, i jej bardzo mądrym synkiem — wypełniają 
mu życie. Krzysztof zrozumiał, że doskonałość nie daje się 
udzielać. Dotyczy to i jej samej, i nawet pędu ku niej. Jest 
ona bowiem pewnym absolutem autonomicznym i celowym 
dla siebie jedynie, a przez to samo nie posiada doraźnej, na-
macalnej wartości społecznej. Jest skarbem bez obiegu jak 
czysta sztuka. Dążenie artysty do pełni wyrazu własnej sztuki 
oraz ciążenie człowieka ku doskonałości — to analogia.., 

Księgi l długie noce pod gwiazdami uczą Krzysztofa. Żyje 
on pustelniczo i zamknięty w sobie, a cora2 lżejszy i jaśniej-
szy. Nie robi prób nawracania, przemawiania, choć ulice kipią. 
Do domku na szczycie stromego zaułka dochodzą ledwo dale-
kie echa zbrojnego powstania nacjonalistów, eksplozji bomb 
anarchistycznych w Madrycie i dział portowych. 

W domku tym tryb życia nie ulega zmianie i wtedy, gdy 
zaczyna się bój w samym Toledo. 

Pewnego dnia o świcie budzi filozofa ze snu salwa spod Al-
kazaru. 

Siadając na tapczanie przypomina sobie miraże snu. Dziwnie 
mu na duszy, niematerialnie. Widział we śnie dolinę, po której 
snuły się obłoki, otaczające nieprzeliczony tłum pielgrzymów. 
Lud miał ręce wzniesione ku górze. Wszyscy trzymali w dło-
niach śliczne, małe, misterne modele okrętów żaglowych. Wo-
łali: 

— Mirra! Kadzidło! Złoto!... 
I przypomniał sobie Krzysztof, że śniąc, wpatrzony w tłumy 

owe, zrobił porównanie, że on między tą gromadą ze snu i dwo-
jakimi barbarzyńcami walczącymi ze sobą jest tak obojętny, 
jak Archimedes w oblężonych Syrakuzach, kreślący koła na 
piasku... 

Gdy tak myślał, nad chór głosów mirra, kadzidło i złoto 
wołających, wzbił się piękny a niezapomniany głos dziewczęcy: 

— Unieś się... 
Po śnie tym wychodzi nasz bohater na ulicę jak zaczadzony. 

W huku strzałów zmierza ku katedrze. Żąda od dzwonnika 
kluczy. Chce wejść na wieżę, choć sam jeszcze nie wie po co. 
Dzwonnik siwy dał mu klucze, ale przestrzega: 

— Panie, tam niebezpiecznie. Czerwoni lub biali zauważą 
pana... Jedna kula wystarczy... 
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Filozof idzie na wieżę. Za nim przemyka się po krużgankach 
i schodach wnuczek dzwonnika wysłany przez przypadek. Bo 
dwunastoletni chłopcy bywają z przypadku świadkami nie-
zwykłych nieraz wydarzeń. 

Oto ganek u szczytu dzwonnicy. Krzysztof szepce do siebie: 
— Unieś się... 
Zachwycone oczy dziecka widzą, jak stopy obcego pana od-

rywają się od płyt posadzki i pan ów nad wieżę i nad miasto 
ulatuje w powietrze pionowo, majestatycznie i wolno. Tym-
czasem przed unoszącym się ku niebu filozofem przeobrażają 
się wymiary czasu i przestrzeni. Przede wszystkim widzi on 
kidę karabinową lecącą od strony Alkazaru. Lot jej jest zwol-
niony. Można obserwować precyzyjny ruch gwintowy, z jakim 
wkręca się ona w powietrze. Na przedłużeniu linii strzału nie-
trudno przewidzieć punkt, w którym przetnie ona linię lotu 
Krzysztofa Doskonałego. 

Ale on poznaje, iż dla wszystkich istnieje mianownik jed-
nakowy, ł nie czyni nic, aby kuli uniknąć. Odwraca głowę 
ku Salamance. Widzi tam biały klasztor. Teraz o tej właśnie 
porze kończy się w nim pyszny obrzęd obłóczyn. Piękna Juana 
składa śluby zakonne. 

Odwraca się nasz bohater ku dalekiej ojczymie i widzi o-
brazek Giorgione, za którym zatknięto wileńską palmę wielka-
nocną. Trzej magowie daronoścy wołają z obrazu: mirra, ka-
dzidło, złoto! 

— Jak we śnie... — szepce Krzysztof Doskonały. 
W tej chwili kula przeszywa jego serce. Całe niebo pełne 

dymu i huku wystrzałów zajmuje ledwo widoczny zarys ol-
brzymiego żaglowca. Okręt jest srebrny. 

SEKT ANO ALBO MATKA2 

Nota dla czytelnika: Tekst poniższy, „Sektanci albo Matka", 
to skrót powieści, skrót w dosłownym znaczeniu tego wyrazti. 
Inaczej mówiąc, streszczenie, coś w rodzaju zarysu scenariusza 
filmowego. Wydaje mi się, że ta forma literacka nowa i bar-
dzo jeszcze surowa, a przecież zasadniczo różniąca się od no-
weli (jak np. plan od fotografii — jest w tym pewna analogia), 
ma widoki rozwoju. Daleki jestem od myśli, że to mój wyna-
lazek. Streszczenia były i długo jeszcze będą sztuką stosowa-
ną, czymś użytkowym. Jedyna innowacja, jaką tutaj sobie 
przypisuję, to właśnie traktowanie streszczenia jako sztuki 
czystej, autotelicznej. 

» Prwdr. „Apel" nr 6. dod. do „Kuriera Porannego" 1937. nr 302. 
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Napisałem takich streszczeń kilka. ,jSektanci albo Matka", 
to powieść, że się tak wyrażą, sentymentalna (bowiem chodzi 
mi w niej o mijanie się uczuć i sentymentów ludzkich, dowo-
dzące, jak bardzo człowiek jest samotny), obmyślana równo-
cześnie z powieścią etyczną „Koła Archimedesa" ł powieścią 
legendarną pt. „O pomieszaniu się światów". 

ROZDZIAŁ I. PIERŚCIEŃ. Wczesna wiosna w Paryżu ma 
chłodne ranki i wieczory. Jest świt. Włóczędzy i bezdomni 
zwlekają się z legowisk pod mostami. Jedzą chleb oblepiony 
gazetą (tak, leżał w kieszeni przez całą noc, nasycając się 
skąpym ciepłem wynędzniałych cial). Jedzą ów chleb, patrzą 
na Sekwanę, witają rybaków i galganiarzy. 

Jeden z bezdomnych, były człowiek, siedzi na brzegu rzeki, 
zwiesiwszy nogi. Jego myśli także wiszą nad ciemną tonią. 
Dawno już nie spal w łóżku. Dawno nie słyszał życzliwego 
słowa ludzkiego. Marząc o życiu, które minęło, wstaje z gła-
zów. Nogi same niosą go na codzienną wędrówkę po przed-
mieściach i po bulwarach, aby na wieczór doprowadzić tuła-
cza do dworca północnego lub wschodniego. 

Idzie i świata nie widzi. W wąziutkich uliczkach niedaleko 
katedry Marii Panny znajduje w szczelinie bruku pierścień. 
Podjął go. Sprzedał paserowi za ćwierć ceny i wszedł do baru. 
Nareszcie coś zje! 

ROZDZIAŁ II. LUDZIE PIERŚCIENIA. O krok od baru 
znajduje się sklepik staruszki, która jest matką Tułacza. Ze 
rzuciła go ongiś jako niemowlę w śniegu, a potem doznała 
wielu klęsk życiowych, pokutuje za grzech młodości, modli się 
i pości gorliwie a surowo. Kochałaby go, gdyby wiedziała, że 
on żyje. Ale staruszka nic? wie, iż dziecko jej przed laty zna-
leziono i wychowano w przytułku. Myślami tylko ściga cień 
zapłakanego niemowlęcia. Tak żyje. 

A oto jej syn wchodzi do baru i nie tylko je. lecz i pije 
za pieniądze uzyskane ze sprzedaży pierścienia. Przy alkoholu 
poznaje dwóch ludzi, którzy tam piją również. To szofer Alo-
sza i jego niedoszły powinowaty, Jan, 7. opustoszałej wsi na 
południu Francji. Jan zapija wielkie zmartwienie: zgubił pier-
ścień, drogi, po dziadkach przechowywany w rodzinie dar 
magnata, który ongiś tam, w górach, błądził. Jan przekonany 
jest, że kiedyś schwyta złodzieja i zamęczy go u siebie , w gór-
skiej sadybie. Alosza obraca to w żart i opowiada Tułaczowi 
o swojej siostrze, Taisie. Miała ona wyjść za mąż za syna Ja-
na, lecz narzeczony jej utonął w potoku wiele lat temu. 

Naraz rozmowę przy stoliku przerywają policjanci, aresztu-
jący Tułacza. Ledwo zdążył pieniądze ze sprzedaży pierścienia 
doręczyć Aloszy. 
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ROZDZIAŁ III. CIEŃ KRATY. Tułacz spędza noc w celi. 
Jest tam bukinista (podobno sprzedawał i kupował kradzione 
książki), jest dwóch robotników, aresztowanych podczas ja-
kiegoś ulicznego zajścia oraz pijany do nieprzytomności filo-
zof, Krzysztof. 

Zawiązuje się nocna rozmowa o Bogu, przerywana ekscen-
trycznymi wykrzyknikami pijanego, który się budzi od czasu 
do czasu. Robotnicy są materialistami, starszy — ortodoksyj-
ny marksista, młodszy zaś jest ateistą tylko dlatego, że war-
tościowanie chrześcijańskie i w ogóle teistyczne przeszkadza 
mu w wesołym i pełnym miłosnych sukcesów życiu przystoj-
nego paryżanina. 

Tułacz, jak się okazuje, wyznaje nieokreśloną wiarę w dob-
rego Boga. Bukinista wtajemnicza go w istnienie sekty synów 
bożych. Prorokiem ich jest starzec imieniem Gennadam. pro-
fesor historii. Stworzył on przez eliminację najpiękniejszych 
pierwiastków z nauk gnostycznych archiherezję syntetyczną. 

O świcie bohater nasz wychodzi z aresztu. Zatrzymano go, 
jak się wyjaśniło, przez pomyłkę, bynajmniej nie w związku 
ze znalezionym pierścieniem. 

ROZDZIAŁ IV. OTO DOM. Tułacz kieruje swe kroki do 
Aloszy. Młodego szofera nie ma w domu. Drzwi mieszkania 
otwiera mu Taisa. Jest to kobieta w średnim wieku, jeszcze 
piękna, z pałającymi, fanatycznymi oczyma. 

Tułacz zamieszkuje na poddaszu rodzeństwa jako sublokator. 
Chory, przeziębiony podczas wędrówek po Paryżu, teraz od-
poczywa i nabiera sil w zacisznym domu przyjaciół. Alosza 
oddał mu pieniądze. Suma ta pozwala żyć kilka miesięcy bez-
trosko. Tułacz używa rozkoszy zadomowienia się. Chorego pie-
lęgnuje pięknooka Taisa. Kanarek śpiewa w klatce na oknie. 
Rozkwitająca wiosna budzi go co rano słonecznymi promie-
niami. Wesoły i prosty, niemal dziecinny Alosza pogwizduje 
wieczorami rosyjskie piosenki. 

Taisa jest hafciarką. St»d jej palców wychodzą ornaty, 
sztandary i kapy kościelne. 

Pewnego wieczora, haftując kostium torreadora dla opery 
paryskiej, siostra Aloszy płacze. Tułacz powoli wyciąga od niej 
historię miłości dawno minionej: kochała Jana, syna Jana. 
Strój torreadora przypomniał jej ostatni ich wspólny dzień, 
gdy razem byli na corridzie w Brianęon. 

Tułacz kocha... 

ROZDZIAŁ V. SYN BOZY. Staruszka, matka Tułacza, nie 
wiedząca o synu, śni sen. Olbrzym z okrągłym zwierciadłem 
w ręku, olbrzym z milionów zeschłych liści, rozkazuje jej ofia-
rować ornat do kościoła w Brianęon, a grzech jej ulegnie w 
niebie zmazaniu. Oznajmiwszy to, olbrzym zloty rozsypuje 
się i wiatr rozpędza suche liście po lądach i rozlewiskach wód. 
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Tegoż dnia staruszka zbiera wszystkie oszczędności i nie-
sie je do Taisy, hafciarki. Ma być ornat wspaniały, najpięk-
niejszy na świecie. Niech się na nim sypią błękitne i srebrne 
róże i niechaj w kołach złocistych sztuka hafciarska wywoła 
Dziecię Jezus, scenę Zwiastowania oraz scenę Nawiedzenia 
przez Elżbietę Marii Panny. 

— Syn Boży — mówi z zachwytem staruszka. 
—• Syn Boży — mówi Taisa i śmieje się radośnie. 
Kiedy wyszły obie, aby zakupić atłas oraz nici do haftu, 

Alosza mówi do Tułacza: 
— Powiedziałbym ci coś, ale boję się, że będziesz z nas 

szydził. 
Tułacz daleki jest od wyśmiewania tej, którą kocha, więc 

dowiaduje się tajemnicy. W sekcie synów bożych, do której na-
leżą Alosza i Taisa, namaszczono lat temu 16 niemowlę, po-
grobowego syna Jana i Taisy, na dziecię królewskie. To dzie-
cię zbawi świat. Syn Boży — to ono właśnie, istota parakle-
tyczna. A chowa się dziecię królewskie z dala od matki, pod 
opieką pradziadka, w górach, w ojczyźnie Jana. Jest tam dom 
nad potokiem w pustej, bezludnej okolicy. Pośród gór wyrasta 
syn Taisy, poświęcony przez matkę dla odkupienia świata. 
Tułacza przeraża ta opowieść. Nie może zrozumieć on, cierpiący 
tak wiele, bez domu i matki, że ktoś mógł dobrowolnie oddać 
dziecko podobnemu losowi. 

— Tak trzeba — mówi wesoły i prosty Alosza — rośnie 
on tam, nie widząc prawie ludzi. Zachowuje nietknięte czło-
wieczeństwo swoje i to mu da siłę... 

ROZDZIAŁ VI. ZWYCIĘŻCZYNIE. Alosza wprowadził przy-
jaciela na zebranie sektantów. Obaj są świadkami doniosłej 
chwili. Oto dnia tego walka między prorokiem, który wielbi 
„cichą mądrość synów bożych", a Taisą i jej przyjaciółką Fa-
iną, kończy się zwycięstwem kobiet. Wizjonerka Faina głosi 
wyzszość ekstaz i stanów zależnych od łaski samej nad rozu-
mowanymi dogmatami Gennadama. 

Prorok odchodzi w milczeniu. 
Entuzjazm wybucha wśród sektantów. Wszyscy mówią o 

tym, że przecież Paraklet już jest, że lada dzień wystąpi pub-
licznie, może nawet przed katedrą Paryża. Faina wpada w 
trans wizjonerski, wieszczy dzień spełnienia niedaleki, żąda 
krwi. Sektanci w czadzie napiętej atmosfery zaczynają biczo-
wanie się i taniec obrzędowy z uśpionym dzieckiem, które 
napojono makiem. 

Tułacz nie poddaje się ogólnemu nastrojowi. Patrzy i stara 
się być chłodnym widzem. Rozważa siły, które miotają sobo-
rem sektantów. Ostatecznie jednak, przerażony wyrazem twa-
rzy Aloszy (twarz ta jest zmieniona nie do poznania), ucieka 
z grona synów bożych. 
• Na drodze spotyka postać stojącą z oczyma utkwionymi w 

14 

ziemię. Trudno rozeznać w bladym świcie kto to. A jest to 
Gennadam. 

Nad dalekim Paryżem jeszcze błyskają światła. 

ROZDZIAŁ VII. TRAWA ROŚNIE. Tułacz porzucił poddasze 
ukochanej i jej brata. Wiosna ciągnie wagabundę ku trawie. 
A trawa rośnie tak pięknie! 

Po drogach Francji wędrują pojedynczo i gromadkami tacy 
sami jak on tułacze. Są tam „byli ludzie", są wykolejeni bez-
robociem, są i Cyganie. Lżej naszemu Tułaczowi pośród nich. 
Przy ogniskach cygańskich wspomina płomienne oczy Taisy, 
których blasku nie zgasił jakoś długi szereg lat hafciarskich 
prac. 

Podczas jednej z wędrówek po górskich bezdrożach zastaje 
go burza. Ukrył się więc w grocie skalnej, gdzie zastał matkę 
swą, pielgrzymującą z ornatem w tobołku do Brianęon. Oczy-
wiście nie wiedzą, kim są dla siebie. Przy huku piorunów to-
czącym się długo między górami staruszka spowiada się wobec 
własnego syna z grzechu dzieciobójstwa. Mówi o radościach i 
udrękach macierzyństwa, o straszliwym szczęściu, jakie musi 
dawać miłość synowska. 

Tułacz wzdycha: 
— Nie zeszedłem przecież na świat znikąd. Musiałem mieć 

matkę! Matko, gdzieżeś? 

ROZDZIAŁ VIII. ŚWIAT WIELKIEJ GŁUSZY. W domku, 
wśród pustki wymarłej wsi, rozgrywa się tragedia. Pradziadek 
królewskiego dziecięcia jest umierający. Sam 01ivier to obłą-
kany. Opiekun jego skrywał to przed matką i przyjaciółmi 
z Paryża, aby nie zrujnować ich świata urojonego, lecz dające-
go przecież szczęście. Teraz, gdy ciężka choroba powaliła go, 
gdy służąca, twarda i chciwa chłopka, okradła ich i porzuciła, 
nadszedł wieczór ostatni. Starzec dogasa, chłopiec śpiewa pio-
senkę wraz z kurantem muzycznego zegara. W domu głucho 
i głodno. 

Tułacz trafił do tej pustelni w samą porę. 
— To dziecko jest obłąkane. Nie skrzywdź go. I nie krzywdź 

jego matki... — to ostatnie słowa umierającego. 
01ivier mówi do Tułacza: Starcze. Nie rozumie wielu rzeczy, 

opowiada jakieś fantastyczne historie. W ten sposób rozmawia-
jąc opuszczają świat wielkiej głuszy i schodzą w dolinę. 

ROZDZIAŁ IX. KSIĘŻYC. Stary Jan przyjmuje wędrują-
cych niechętnie, lecz daje im gościnę na dni kilka. O chłopcu 
obłąkanym słyszał, bo ludzie i do tamtej pustelni docierali. 
Tułacza przypomniał sobie jako towarzysza pijatyki w Paryżu. 

— Ach, gdybym spotkał złodzieja mego klejnotu! — wzdy-
cha stary i bije grubym biczem psa uwięzionego na łańcuchu. 
Bije długo, bez litości, nie zważając na prośby Tułacza, któ-
remu to przypomina okropne sceny wśród sektantów. Wieczo-
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rem gospodarz zagląda do szopy owiec, gdzie wisi na belce 
lanca, pamiątka z czasów, gdy służył w armii republiki. 

Tułacz widzi z okna swej izdebki złowieszczy błysk ostrza 
lancy, pisząc dwa listy. Jeden list od siebie do Taisy, pełen 
miłości dla niej i pięknych kłamstw o jej synu, dziecięciu kró-
lewskim, 01ivierze. 

Drugi list, pisany zmienionym charakterem, jest niby od 
samego 01iviera, wykazuje niezwykły rozum i natchnienie 
chłopca... 

ROZDZIAŁ X. Rozdział ten zawiera teksty listów Tułacza 
oraz odpowiedź matki do 01iviera. Taisa pisze jako wyznaw-
czyni spraw synów bożych, że Ołivier powinien zapomnieć, iż 
ma ziemską matkę. Skoro mądrości niebiańskiej nie poskąpio-
no mu, skoro laska najwyraźniej jest z nim, niechże nie za-
pomina o swoim losie, niech zaczyna działalność, niech zbawia 
świat. 

ROZDZIAŁ XI. O CZERWONEJ NOCY. Była to noc święto-
jańska. Pełnia świeciła w oknie, gdy chłopiec wstał z łóżka 
i sennie, jak odurzony, zwlókł z siebie bieliznę. Potem stanął 
nagi w smudze księżycowego światła i szepnął do kogoś nie-
widzialnego ze smutkiem, którego wyrazić niepodobna: 

— No więc męcz mnie... 
Stal chwilę opuściwszy głowę na piersi, posłuchał nocnej 

ciszy. Z rękami wyciągniętymi przed siebie poszedł do izby 
Jana. Tam lampa płonęła na stole. Jana nie było. Dumał nad 
lancą w owczarni. 

01ivier schwycił lampę i z rozmachem rzucił ją na łóżko. 
Izba stanęła w ogniu, on zaś pognał ku górom, do domu. do 
dawnego swego domu. 

Zagroda Jana po długotrwałej suszy płonęła jednym wiel-
kim ogniem. Noc zrobiła się czerwona. Nim pobudzeni domow-
nicy oraz Tułacz wybiegli na dziedziniec, stary puścił się w 
pogoń za nagim chłopcem, a ostrze lancy błyskało w księżycu 
i lunie pożaru. 

Któż by ich doścignął! OHvier zmęczony dopadł potoku w 
miejscu, gdzie woda przelewa się przez skały. Przystanął, aby 
się napić. W tej chwili grot lancy rzuconej z daleka ugodził 
go pod łopatkę. 

Pod czerwonym niebem beczą oszalałe owce, ryczy byk, wy-
je pies odczepiony z łańcucha przez wędrowca. 

ROZDZIAŁ XII I OSTATNI. SCHODY. W Paryżu na pod-
daszu u Aloszy odbywa się zebranie starszyzny sektanckiej. 
Faina głosi tysiąclecie radości. Taisa odczytuje swój list do 
syna wzywający go do zaczęcia wielkiego dzieła parakletycz-
nego. 

Pukanie do drzwi. Wchodzi sąsiadka ze sklepiku, staruszka. 
Początkowo nie orientuje się, co to za ludzie, i opowiada Ta-
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isie, że ornat zaniosła już do kościoła w Brianęon i że wró-
ciła koleją, bo bardzo ją znużyła wędrówka. Sektanci śmieją 
się z jej snów i ślubów. Usiłują nawrócić staruszkę na swoją 
wiarę, ale niefortunnie wyjawiają jej dzieje Oliyiera, dziecka 
namaszczonego i odjętego matce. 

Staruszka potępia ich, nazywając Taisę nieludzką. Ale Ta-
isa wie, że co cierpi, rozstawszy się z synem, cierpi dla zba-
wienia świata... 

Na schodach Tułacz idący na poddasze spotyka staruszkę 
wracającą stamtąd. Poznała swego towarzysza z groty i prze-
strzega go przed złymi ludźmi, co się pysznie przezywają sy-
nami bożymi. 

Tułacz wychodzi z domu za staruszką. Długo stoi na ulicy 
opuściwszy głowę, jak kiedyś prorok Gennadam i jak obłą-
kany 01ivier. Wreszcie z powrotem wchodzi na schody wio-
dące do Taisy...' 

WAGON NR 16 ?7V 

Nota dla czytelnika: Tekst poniższy „Wagon nr 16 773" to 
skrót powieści, skrót w dosłownym znaczeniu, tego wyrazu. 
Inaczej mówiąc streszczenie, coś w rodzaju scenariusza filmo-
wego. 

Wydaje mi się, że ta forma literacka, nowa i jeszcze bar-
dzo surowa, a przecież różniąca się zasadniczo od noweli (jak 
np. plan od fotografii — jest w tym pewna analogia) ma wi-
doki rozwoju. Daleki jestem od myśli, że to mój wynalazek. 
Streszczenia były i długo jeszcze będą sztuką stosowaną, czymś 
użytkowym. Jedyna innowacja, jaką tutaj sobie przypisuję, to 
traktowanie streszczenia jako sztuki czystej, autotelicznej. 

Napisałem takich streszczeń kilka: „Koła Archimedesa" — 
powieść etyczną, „Sektanci albo Matka" — taki tytuł nosi 
powieść obyczajowo-romantyczna, prócz tego mam w tece 
skrót powieści legendarnej „O pomieszaniu się światów", łecz 
nie wiem, czy to ogłoszę drukiem. 

„Wagon nr 16 773" — przed czytelnikiem; niechże on sam 
określi rodzaj tej powieści. Co do mnie, jestem w głębi serca 
przeciwko rodzajom, przeciwko gatunkom, przeciwko odróż-
nianiu potoieści od opowiadania i notueli od eposu. Jestem 
za Sztuką. 

MGLISTA NOC. Przez rozległe przestrzenie kresów mknie 
pociąg. Przeszywa lasy zalane białym tumanem, przebiega mo-

« Prwdr. „Apel" nr 20, dod. do „Kuriera Porannego" z 6.11.1938. 
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sty wiszące w mglistych oparach, światłami okien przebiera 
po niskich krzakach, jest stworzeniem poruszającym się na 
dnie oceanu mgły. 

W wagonach osobowych cisza. Głowy śpiących odrzucone 
w tyl, na oparcia, przypominają pomordowanych nożem. Plat-
formy ładowane drzewem, białe jak ciało i świeżością tchnące 
jak ciało, błyskają pod lampami zapadłych przystanków kre-
sowych. Na końcu pociągu dzwoni żelastwem pusty wagon nr 
16 773. Pusty? Nie. Za czerwonymi deskami, w blasku drżące-
go płomienia świeczki — rozmowa. 

Dwaj włóczędzy z gatunku wiecznych wędrowców opowia-
dają sobie wzajem dzieje żywota. Jeden z nich ma na imię 
Andrzej, drugi — Aleksy. 

PIERWSZA OPOWIEŚĆ ANDRZEJA: Kiedy byłem w ma-
łym. wędrownym cyrku, życie miałem piękne, choć nieraz bar-
dzo ubogie. W miasteczkach, a i po większych wsiach, rozbija-
liśmy namiot i pokazywaliśmy ludziom szych naszej sztuki. 
Trupa to była niewielka: ja, Hanka — woltyżerka, pryncypał, 
profesor sztuk czarnoksięskich, naprawdę niebywale zręczny 
prestidigitator, oraz śpiewak i grajek w jednej osobie, czarno-
włose Cyganiątko. Poza tym — dziewczyna, służąca, ot, tłuk 
do wszystkiego. 

Wędrowaliśmy wesoło, śpiewaliśmy nieraz nie tylko dla pub-
liczności, ale i dla siebie, zwłaszcza wiosną. Zimować trzeba 
było w stolicy, ale i tam nie rozstawaliśmy się. Uczyłem Cyga-
niuka zawiłości czytania i pisania, on zaś często śpiewał ja-
kieś węgierskie i ojczyste pieśni. 

Pewnej nocy odkryłem, że kocham bez pamięci małą wolty-
żerkę i że Cygan także ją kocha. Ale ubiegłem go i wziąłem 
zdobycz młodości pierwszej, najpierwszej. 

Nazajutrz Cygan powoził, gdy nasz dyliżans cyrkowy jechał 
wśród rozlewisk letniej powodzi. Nie przeczuwaliśmy nic złe-
go. Służąca gotowała obiad, pryncypał naprawiał swój kostium 
obszyty cekinami. Ja i Hanka siedzieliśmy za firanką z per-
kalu, patrząc sobie w oczy. Ot, młodzi. 

Naraz konie pędem wjechały w wodę. Nie zdołaliśmy pojąć, 
co się dzieje, główny nurt powodzi wywrócił nasz wóz. Za-
częła się walka o życie. Utonął nasz dobytek. Utonął stary ma-
gik i Cygan, i mała woltyżerka. 

Wśród połamanych wierzb ocknęliśmy się tylko ja i piego-
wata dziewczyna. No i koń, biały koń Hanki. Zastrzeliłem go. 

— A co się stało ze służącą? 
— I ją zastrzeliłem. Znacznie później, w kilka lat po na-

szym ślubie... 
Koła pociągu biją o szyny. Mgła, wielka mgła. 

OPOWIEŚĆ ALEKSEGO: Pięknie było w naszej wiosce nad 
jeziorem. Chata nasza była czysta i widna, rodzina dobra i bo-
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gobojna. Pochodzę ze starowierów. Nie tylko wódki nie pili, 
ale nawet tytoniu nikt z nich nie palił. Święci po prostu, czy 
co? Ja jeden gnany byłem niepokojem i burzą. Jako wyros-
tek kilkunastoletni także strzeliłem. Prawdziwe moje życie 
zaczęło się od nieszczęsnego wystrzału. Zabiłem ojca. Więcej w 
tym było przypadku niż złości. Kłóciliśmy się u stryjka w leś-
niczówce. Ojciec napominał mnie statecznie i surowo, wresz-
cie uderzył w twarz. 

— Pamiętaj — powiedział — ojcem twoim jestem. 
I wyszedł z izby. A ja przez chwilę stałem wściekły z gnie-

wu, potem porwałem ze ściany dubeltówkę i wypadłem na 
ganek. 

On odwrócił się na ścieżce i pogroził mi palcem: 
— Ojcem ci jestem. Tym mnie nic nastraszysz. 
— A ja — z obu luf! 
Reszta młodości przeszła mi w domu poprawczym. Bunty 

i awantura nożowa doprowadziły mnie dalej. Do więzienia. 
Towarzysze z celi — jeszcze dalej, do przemytnictwa. Podo-
bali mi się zielona robota. Alem rósł i myślał, i bardziej mi 
się podobała zielona wolność. Wędruję i niebo nade mną. Wę-
druję i dla mnie szumią pola, dla mnie połyska rzeka. Coś się 
odmieniło we mnie. Uspokoiły się złości moje. 

I wiesz, teraz, po tylu latach włóczęgi, to nawet czasem pró-
buję pieśni układać. 

Po cóż zabiłem! 
Żałuję, ale i usprawiedliwiam się. Nie mogłem mieść tej 

świętości życia rodziny, tej ich stateczności, tej wyżyny o-
sięgniętej bez walki. To było jak stojąca woda, a mnie — czło-
wiek jestem — żywej wody potrzeba! 

— I zawsze sam jesteś? 
Uśmiechnął się Aleksy, lecz nie odpowiedział. 
Kola pociągu biją o szyny. Mgła, wielka mgła. 

TEN TRZECI. Pociąg stanął. Zgasła świeca w wagonie nr 
16 773. Skroś mleczną ciszę nocy słychać szum wody napeł-
niającej zbiorniki parowozu. A gdy i to ucichło, Andrzej i A-
lek3y usłyszeli szybkie, lekkie kroki. Tak nie chodzą kolejarze, 
ludzie pracy. To jeszcze jeden „kunda". 

Nic nie widać. Uczestniczą tylko w tym, co słychać przez 
deski wagonu. A właśnie dobiegają i kroki kolejarzy. Gwizdki. 
Okrzyki. Szukają tamtego, gonią biedaka. Długo trwa wrzawa, 
długo stoi pociąg. Werszcie rusza. 

— Przepędzili go albo złapali i oddali policjantom — kon-
kludują wędrowcy. 

Ale w tej chwili w gęsto okratowanym okienku ukazuje się 
noga ludzka, opuszczająca się z dachu. Noga szuka oparcia. 
Włóczędzy uchylają drzwi i pomagają nieznajomemu zejść do 
wagonu. 

— Hu was. towarzysze? 
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— Dwóch. 
— Zapalcie świecę. 
Zamknęli drzwi, zapalili światło. Okazało się, że jest śred-

niego wzrostu, że ma na policzku szramę od noża. Że oczy ma 
jak czarne oczodoły. 

On zaś spostrzegł niebieskie spojrzenie Aleksego i twarz 
Andrzeja — przypominającą twarze gorączkujących. 

Ułożył się na słomie z rękoma pod głową. 
Kola pociągu biją o szyny. Mgła, wielka mgła. 

DRUGA OPOWIEŚĆ ANDRZEJA: Na wiele lat przed spra-
wami cyrku i Hanki byłem nauczycielem gimnastyki. Przy-
dało mi się to potem przy akrobacjach cyrkowych. Lubiłem 
gwiazdy i gimnastykę. Ciaio moje sprawne ł gibkie dobrze sy-
piało. ale zdarzały się takie białe noce, podczas których i ono 
nie chciało snu. Miałem przyjaciela w obserwatorium. Niekie-
dy bywałem u niego. Z jakim żarem zapału opowiadał o astro-
fizyce, o tajemniczych przepaściach nieba! 

Brat jego, czternasto- czy piętnastoletni chłopak, także od-
wiedzał młodego astrouczonego. Kochali się bardzo. Nie mieli 
już rodziców ni krewnych. Cały ród to byli oni: Jan i Adam. 

Ten Adam był moim uczniem. W szkole, w której uczyłem, 
wybijał się na czoło lekkoatletów jako świetny skoczek. Miał 
rekord miasta w skokach w dal i wzwyż, a niewiele mu bra-
kowało i do rekordu w skoku o tyczce. 

Pewnej nocy byłem w obserwatorium i patrząc przez ref-
lektor na olbrzymią tarczę księżyca, słyszałem, jak bracia roz-
mawiają o sprawach ciała. Starszy brat uczył chłopca: ciało 
jest jak kosmos, ciało wymaga harmonii wszechrzeczy we-
wnątrz siebie. Jeśli rozbijesz brzydkimi uczynkami harmonię, 
rozbijesz równowagę własnego kosmosu i może się zdarzyć 
wielka katastrofa... 

Tak uczył brat brata. 
Nazajutrz na boisku zbliżył się do mnie Adam z bladym 

uśmiechem: 
— Pan słyszał naszą wczorajszą rozmowę, prawda? 
— Słyszałem. 
— Zdaje mi się, że zgrzeszyłem. Nawet na pewno zgrze-

szyłem. Ale nie było mi z tym źle, póki mi brat nie powiedział 
o moim własnym kosmosie. Może to naprawdę niszczy har-
monię? 

A na mnie napłynęły całą falą mętne przeczucia czegoś, co 
się musi stać. 

— Cóżeś takiego zrobił? 
— Nic wielkiego — odparł i podjął z piasku tyczkę. 
Wziął rozbieg, wbił drążek w skocznię i wzniósł się ku gó-

rze w pięknym, naprawdę rekordowym skoku. Lecz gdy był 
nad poprzeczką — czy wbił tyczkę zbyt mocno, czy może była 

118 

nadwątlona, dość, że złamała się w polowie i upadł na nią ca-
łym ciężarem, na te drzazgi i zadziory. Przeszyło go na wskroś. 

Żył potem jeszcze dwa dni. 
— A co się stało z jego bratem? 
— Nie zobaczyłem go już nigdy. Wtedy właśnie uciekłem 

po raz pierwszy w świat, na wędrówkę. Nie chciałem żyć z 
tymi ludźmi, którzy rozumieją wszystko we wzniosłych prze-
nośniach. a to innych kosztuje życie. Zachciało mi się powie-
trza i miłości, istnienia bez metafor. Chciałem być zwyczajnym 
człowiekiem, nie zaś chodzącym kosmosem. 

— Wtedy przystałeś do cyrkowców. 
— Nie od razu. Różne były moje koleje losu. Ale teraz wiem: 

jedno i drugie jest prawdą. Człowiek jest wszechświatem ca-
łym i jest równocześnie prostym, zwykłym trójwymiarowym 
stworzeniem. 

Koła pociągu biją o szyny. Mgła, wielka mgła. 

OPOWIEŚĆ TEGO TRZECIEGO: Chodziłem po ziemi od 
inaleńkości z dziadami proszalnymi. Prowadziłem, siedmio-
latek, ociemniałego staruszka, który tylko w jednym oku nie 
miał światła, ale udawał ciemnego. Zarabialiśmy dobrze. Litoś-
ciwsi byli ludzie przed wojną. 

Widywałem zebrania dziadów w jarze nad rzeką Rozgonną 
i pamiętam do dziś te oblicza zarosłe, w ranach i strupach, 
te nogi kalekie, kikuty rąk, jamy ropiejące bioder i pleców. 
Uczta dziadów to było coś wielkiego. Niestwory i okropień-
stwa chodzące, gdy wypiły cale wiadra wódki, zamieniały jar 
w przedpiekle niepojęte. 

—« Opowiedz coś o tym. 
— Ach. po co... Kiedym wyrósł, byłem czas jakiś ogrod-

niczkiem w szpitalu obłąkanych. Widziałem straszliwe uczynki 
furiatów, widziałem dwoje szalonych kochanków, którzy wy-
stawali w ogrodzie pod starym platanem po kilkanaście godzin 
bez ruchu, tylko patrząc sobie w oczy lub gaworząc jak dzieci 
o kwiatkach i morzu. Widziałem nocne bitwy Pawła, co za 
dnia pracował i śmiał się, i śpiewał, a przy pełni musiał wal-
czyć z demonami. Raz hijąc drągiem dokoła siebie poprzetrą-
cał dwóch dozorców. Pewnej pięknej nocy letniej — zdaje 
się, że to były jego imieniny — zabity został podczas walki. 

— Pielęgniarze go zabili? 
— Czy ja wiem... Pewno... Miałem lat osiemnaście, gdy ka-

rabin uderzył po raz pierwszy w moje ramię. W pochodach 
widywało się długie cienie wisielców, postacie chłopów po-
mordowanych żelazem i ogniem, jeńców, których żywcem wią-
zano nago drutami kolczastymi... Na postojach śniło mi się 
jedno i to samo: glob ziemski, wydrążony w całym swoim 
ogromie i napełniony stosami martwych ciał. 

Kiedym miał lat dwadzieścia i już podleczyły mi się płuca 
po gazach, ocknąłem się na ulicach miasta głodny i bezdomny. 
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W jamach i norach znalazłem istoty ludzkie potworniejsze 
od wszystkiego, com widział dotychczas. Nie było dla nich 
nic świętego i nic okropnego, i nic dobrego, i nic złego. 

I po raz pierwszy spotkałem człowieka, który miał serce, do-
piero w dwa lata później. 

— Jakże to było? Jak się to stało? »-' 
— Po cóż opowiadać? 
Koła pociągu biją o szyny. Mgła, wielka mgła. 

WCIĄŻ MGLISTA NOC. Teraz przerwały się opowieści. 
Aleksy słuchał ich wpólleżąc. Andrzej zaś — stojąc phzy za-
kratowanym okienku. 

Coś się stało. Oto koła wagonu uspokajają się, cichną, to-
cząc się jeszcze bezwładnie. 

— Wyjrzyj, Andrzeju, zobacz, co się dzieje. 
— Nie mogę. Drzwi ktoś zamknął z zewnątrz. 
— Nikt nie zamknął. Rygiel sam na pewno spadł podczas 

biegu pociągu. 
Gwiazdy w okienku wskazałyby północ, ale nie widać ich 

we mgle. To już kres. To kres powieści wszystkich, świeca się 
dopala. Wagon nr 16 773 oderwany od pociągu został na to-
rze, po którym od dalekiego miasta pędzi pociąg pośpieszny. 
Wędrowcy nie wyjdą z pułapki. Jedne drzwi są zabite gwoź-
dziami, u drugich rygiel się zamknął, a kraty w okienkach 
mocne są i nie do wyrwania. 

Żal swobody wędrownej. 
— Nie ma wyjścia. Rozbije nas ten pociąg pośpieszny na 

miazgę. 
— Słyszycie? Gwiżdże w lesie. 
— Towarzysze, przepadło wszystko. Nie ma wyjścia, ale 

można śpiewać. . 
— I tak nikt nie słyszy. Stoimy w szczerym polu. 
— Nie po to zaśjpiewamy. Dla nas samych. Przecież mó-

wicie, że i tak wszystko jedno. 
— Zaczynaj. 
— Znacie pieśń o wielkiej swobodzie? 
— Znamy, zaczynaj, Aleksy... 

RÓŻANY ŚWIAT. Anna wyszła w mglistą noc z leśniczówki 
utopić swe nieślubne dziecko. Lecz usłyszała pieśń o wielkiej 
swobodzie i wydało jej się, że tak mogą śpiewać tylko ludzie 
bardzo szczęśliwi, dla których świat to miły dom. A ona? Ona 
chce własne dziecko pozbawić i domu, i świata, aby nie osiąg-
nęło szczęścia ni nieszczęścia. Choć to dziecko może przecież 
stać się kiedyś takim człowiekiem, jak ci, co całą duszę wkła-
dają w pieśń o swobodzie. 

Podeszła do wagonu, który utknął we mgłach i pustce pól, 
otworzyła rygiel i uchyliwszy drzwi, zapatrzyła się na śpie-
wających. Ledwo ich widać było w mroku. Naraz urwali pieśń. 
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— Drzwi! — krzyknął jeden. 
Gdy wyskakiwali ze swego czerwonego więzienia, gwizd w 

dalekich lasach powtórzył się znacznie głośniejszy. 
Aleksy podbiegł do jałowca tulącego się przy zboczu na-

sypu. Podpalił krzak. Buchnęły różowe płomienie i świat do-
kolny zaróżowił się, a mgła jakby cofnęła się o kilka kroków. 

Ujrzeli wtedy Annę z dzieckiem na ręku i wydala im się 
jak obraz. 

Pociąg pośpieszny stanął, skoro maszyniści dostrzegli we 
mgłach różowy świt gorejącego krzaku. Wyjaśniło się wszy-
stko. 

Kobieta ruszyła ku drzwiom. Wędrowcy dobrnęli razem do 
dworca kolejowego, tego pałacu ludzi bardzo ubogich, i roze-
szli się. Nie wiemy, czy na długo. 

BAJKA DLA PANI ST. W 

Dzieci, czy nie słyszałyście kiedy o Panku ze Starego Mias-
teczka? 

Panek to ja, opowiadacz bajek. 
Są bajki ze mchu i są bajki z marmuru. A moje? Gdy pełnia 

księżyca wisi nad wodami jezior i mórz, złota pianka powstaje 
na łuskach fal. Z tej to pianki są moje bajki. 

Był sobie stolarz. Mieszkał ten stolarz za miasteczkiem, w 
małym domku przy drodze. 

Córka jego, Małgosia, znalazła pewnego dnia na drodze o-
kruch lusterka. Dziewczynka łapała słońce w okruch lusterka, 
a to słońce odbijało się rozmaicie, czasem dwoma, czasem trze-
ma kolorami, czasem zaś całą siedmiobarwną tęczą. 

Stolarz, któremu te blaski i kolory skakały po deskach, 
rzekł: 

— Ależ one skaczą! Zupełnie jak zajączki! 
Ledwie to powiedział, odblask lusterka zrobił się z wielo-

barwnego biały i znikł pod piecem. A kiedy wyszedł stamtąd 
znowU, to już wcale nie był zwykłym odblaskiem, tylko za-
jączkiem, prawdziwym zajączkiem. 

— Tato, jaki on jest puszysty! A jaki biały! — zawołała 
Małgosia. 

Ojciec obejrzał się, popatrzył na zajączka śmiesznie kica-
jącego po podłodze 1 roześmiał się: 

— Puszysty i biały, według przepisu! Wszystko jak należy! 

4 Prwdr. „Czas" 1937. nr 318. 
161 



Zajączek nadstawił uszu: 
— Co to jest przepis? — zapytał. 
— To coś pośredniego między przepisywaniem a kłam-

stwem — odpowiedziała Małgosia. — W każdym razie to bar-
dzo ważna rzecz! 

Zajączek pokicał na próg. Za progiem, w otwartych drzwiach. 
był piękny świat wiosenny. Wiosenny wiatrak bawił się z wio-
sennym wiatrem, wiosenne gałązki jak małe dzieci przebierały 
oiąstkami, to jest, chciałem powiedzieć, listkami, a wiosenna 
pszczółka gryzła właśnie śpiącego pod płotem Burka w wio-
senny nos. 

Zajączek poruszył wąsami i spostrzegł wtedy w wiosennym 
ogródku wiosenną kapustkę. Ale w tej chwili usłyszał głos 
stolarza: — Już co to, to nie. Przepraszam. Nie dla psa kiełbasa... 

— Dlaczego? — zapytał zajączek. 
— Nie powinieneś jeść wiosennej kapustki... 

Ależ dlaczego? Ja ją bardzo lubię! 
— Nie można. Przepis. 
Burek, ugryziony przez pszczołę, wrzasnął nieludzkim i nie-

psim nawet głosem. W tej chwili zrobiła się awanturka. Mał-
gosia, przerażona, spadła ze stołka, stolarz upuścił hebel, obłok 
znad wiosennego sadu popędził na zachód co siły w żabach. 

A zajączek jakby się ze sznura urwał! Dał susa na drogę 
i tylko się za nim zakurzyło, tak uciekał! Biegł, biegł, biegł 
i biegł, ciągle w zachodnią stronę (jak i ten obłoczek). Wresz-
cie przystanął przed przejazdem kolejowym. 

Na końcu drogi, daleko, zachodziło słońce. Naturalnie, za-
jączek od razu się domyślił, że to nie może być nic innego, 
jak tylko śliczna, wielka, złocista główka kapusty. Toteż pod-
skoczył w górę i już miał się puścić z kopyta ku słońcu, kiedy 
zauważył dwie rzeczy: 

1) że nie ma kopyta, o którym była mowa wyżej, 
2) że przejazd jest zamknięty. 
Zmartwiło go tylko to kopyto. Bo zamknięcie przejazdu 

kolejowego to dla małego, zwinnego zajączka furda! Mozę 
przebiec między kratami i co mu kto zrobi? 

Ale właśnie wyszedł z budki kolejarz, popatrzył surowo 
na zajączka i powiedział: 

— Dokąd ci tak pilno? Możesz zaczikać, aż przejazd o-

tworzą... 
— Ale dlaczego ja mcm czekać, kiedy złota kapusta, ślicz-

na kapuściana głowa... 
— Sam jesteś kapuściana głowa! Przepis! Rozumiesz to? 

Przepis! 
Zajączek, szanujący przepisy, stal przed przejazdem i pła-

kał Bo tymczasem słońce zachodziło za widnokrąg, na lewo 
od miasteczka. Zachodziło, malało, już tylko pólslonkiem śwe-
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cila, ćwierćkapustką, listkiem złotym, wreszcie rąbkiem czer-
wonym i znikło! 

Płakał zajączek. Było na świecie śliczne, kapuściane słonko 
to prawda, ale były też przepisy, p r z e p i s y , PRZEPISY! 

BAJKA DLA PANI M. W.5 

Szklane panienki — jak wiadomo — mają żywot krótki: 
od święta Zwiastowania do pierwszej wiosennej burzy. Jed-
nak ta, o której dziś opowiadam, uchowała się dłużej. Może 
dlatego, że wiosna była pogodna, a co do letnich grzmotów 
to, choć silniejsze, nie są szkodliwe dla szklanych panienek. 

1. 

Mój przyjaciel, puszysty i leniwy Czarnuś, błądził pewnej 
marcowej nocy po ogrodzie. Oczywiście, nie miał pojęcia o 
owym tajemniczym święcie. Koty bowiem są poganami, nie 
znającymi się w dodatku na kalendarzu. Jak już powiedzia-
no — błądził Czarnuś po ogrodzie, błądził, kroczył, stąpał, klu-
czył, aż spostrzegł szklaną panienkę. Światło księżyca rozplą-
tując bezlitosne gałęzie, lśniło na sukience z szyby. 

Kot natychmiast przybiegł do mnie z dziwną wiadomością. 
A że rozumiemy się bez słów, wyszedłem za nim do ogrodu. 
Zjawisko trwało pod starą, powyginaną jabłonką. Błyskało 
lustrzaną twarzą, olśniewało falbankami ze szkła, migało dłoń-
mi, które przypominały cienkie tafelki lodu na ściekach ulicz-
nych. Takie tafelki niszczą obcasem niedobre dzieciaki, idąc do 
szkoły w przymrożne rano. 

Za sprawą mądrego, acz leniwego Czarnusia— a umiemy 
porozumiewać się bez słów — szepnąłem na powitanie: 

— Jesteś piękna, szklana panienko... Bardzo piękna... 
Zjawisko obróciło się dokoła, niby cicha karuzela, przy czym 

chwilami znikało nam z oczu na tle mroków ogrodu. Po obro-
cie szklana panienka stanęła i usłyszeliśmy, ja i mój przy-
jaciel, że mówi wierszem: 

Zasmucona, w srebrnym półmroku, 
Kotu obca, człowiekowi obca, 
by się pozbyć nieludzkich uroków, 
szukam brata, szklanego chłopca. 

Spojrzałem na Czarnusia. Błysnął zielonymi oczyma i wy-
puścił w górę puszysty, miękki ogonek, niby kłąb dymu z fajki. 

* Prwdr. „Cłas" 1938, nr 148. 
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Obaj wiedzieliśmy, że szklanych chłopców nie ma na świecie. 
Wiedzieliśmy, lecz jakże powiedzieć smutną prawdę tej, która 
żyje szukaniem nie istniejącego? 

— Jesteś piękna, ale twój brat jest o wiele piękniejszy — 
skłamałem. 

2. 

Przez pewien czas szklana panienka przychodziła do mego 
ogródka co tydzień, pozdrawiając nas pięknymi a smutnymi 
wierszami. Zjawiała się tylko w pogodne noce, najchętniej przy 
smugach księżycowego światła. Bywała jednak również i wte-
dy, gdy tylko nikłe migotanie gwiazd stroiło fałdy jej sukni. 

Z początku patrzyła na mnie zwierciadłem, czekając na wieś-
ci o bracie, bo przecież dałem jej do zrozumienia, że oczy mo-
je widziały szklanego chłopca. Czarnuś podpowiadał mi różne 
przemyślne rzeczy: a to, że poszukiwany przesyła jej przez 
nas szklane koraliki, a to, że ofiarowujemy jej mieszkanie we-
wnątrz podwójnego okna... 

Szklana panienka nie przyjmowała darów. Obracała się do-
koła jak cicha karuzela i mówiła: 

Zasmucona, w srebrnym półmroku, 
nie chcą pięknych okruchów świata, 
muszę wyjść z nieludzkiego uroku, 
odszukaioszy szklanego brata... 

Mijały miesiące. W jesieni, z nadejściem słot. przestałem 
ją widywać. W ogrodzie mokły drzewa, woda zbierała się na 
ścieżkach, wyłożonych złocistymi listeczkami. Nie, to nie był 
dobry czas dla szklanej panienki... Odetchnąłem, bo przecież 
ciężko kłamać i kłamać, a z drugiej strony — wyjawić biednej 
czarodziejce, że nie istniał i nie istnieje szklany, wymarzony 
brat — o, to byłoby zbyt okrutne! I jakiż by miało cel? 

3. 

Wróciła, gdy śnieg okrył schodki, framugi, gałęzie i klom-
by białym safianem. Skarżyła się, że niedobre dzieci doku-
czają jej. Któryś tam urwis, zakradłszy się na jabłonkę po ru-
miane owoce, podsłuchał raz rozmowę naszą. Teraz miną na-
mówił kolegów i do spółki z nimi zmajstrował na stawie z 
bryły lodu śmiesznego bałwana. Psotnicy chodzili dokoła po-
czwary kołem i śpiewali szyderczo: 

Koniec udręki 
szklanej panienki! 
Oto jest ten szklany brat, 
piękny niby róży kunat/ 
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Skarżyła się na te złośliwe żarty i na nieudolną piosenkę. 
Czarnuś błyskał gniewnie zielonymi oczyma i nerwowo wy-
rzucał w górę puszysty, miękki ogonek. Wyglądało to, jakby 
dym buchał z komina parowozu. Tego dnia wróżyłem jej z 
ręki, no i naturalnie znowu kłamałem jak z nut. Według mo-
jej przepowiedni miała zobaczyć najprzód wiele, wiele sióstr, 
a dopiero w kilka miesięcy potem — upragnionego brata. Dzi-
wiliśmy się obaj, i ja, i Czarnuś, gdy w dzień wigilijny zjawiła 
się w białym od śniegów i księżyca ogrodzie, promienna i szczę-
śliwa. Tak była wesoła, że zapomniała nawet o swoich smut-
nych wierszach. 

— Prawdę mówiłeś — rzekła — widziałam w wielu domach 
zielone siostry, ustrojone w szklane cacka i błyskotki. A to 
przecież znaczy, że i brat odnajdzie się niedługo... 

Nie rozumiałem, dlaczego ona uważa boże drzewka za swe 
siostry. Czarnuś, który nie lubił choinek, od czasu, gdy mu 
gorący wosk ze świeczki kapnął na nosek, także nie mógł 
wczuć się w to pokrewieństwo. Szklana panienka wydawała 
mu się ślicznym zjawiskiem, a co do kolących, zielonych drze-
wek — innego był zdania. 

4. 

Nadeszła wreszcie tajemnicza noc Zwiastowania. Chmury 
gnały poprzez księżyc. Szklana panienka zjawiała się i zni-
kała w srebrnym mroku. Wyszedłem do niej przez okro. Po-
dałem jej dwa puste kieliszki, a Czarnusiowi spodeczek z mle-
kiem. Sam, naturalnie, zaopatrzony byłem w kubek pokaźnych 
rozmiarów. Tam to właśnie, w czerwonym winie, które nocą 
wydawało się czarne, błyskało odbicie księżyca. 

— Panienko, szklana panienko — zacząłem mowę, chrząka-
jąc jak wszyscy mówcy — dziś rocznica... więc — te kieliszki... 
mleko i wino... Tak, szklana panienko, rok minął... Drugi kie-
liszek to dla twego szklanego braciszka... Panienko, szklana 
panienko — mówiłem dalej, nie bacząc, że niebo mrocznieje, 
a puszysty ogon Czarnusia znowu upodabnia się do dymu z 
parowozu — szklana panienko... dobre wino... przyszło mi do 
głowy, za sprawą Czarnusia, że źle robisz, szukając brata w 
milczeniu... A gdyby go tak wezwać? 

Zjawisko obróciło się niby cicha karuzela. Z lustrzanych 
ust uleciał głos: 

Przeczuwając w chmurnym półmroku, 
niebywale jakieś przemiany, 
wzywam, wyzwól mnie z uroków, 
bracie szklany, braciszku szklany! 

W tej chwili lunęła pierwszowiosenna ulewa i trzasnął ogłu-
szający grom. Gdy oczy moje po błyskawicy znów przywykły 
do mroku, ujrzałem, że szklana panienka znikła, lecz jej pusty 
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kieliszek wolno, ptaszęco wzlatuje ku niebu. Drugi, który w 
myśli przeznaczałem dla szklanego chłopca, leżał pod jabłonką. 

Mój przyjaciel również znikł, lecz nie tak jak smutna cza-
rodziejka. Po prostu dał susa w okno i skrył się w ostatnim 
pokoju pod szafką. Nie omieszkał przy tym roztrzaskać do-
niczki z kaktusem. Trzeba dodać, że i kaktus nie omieszkał 
ukłuć kota w puszysty, miękki ogonek, przypominający dym 
z fajki. 

Kiedym tak obejmował rozumem, co się stało, drugi kie-
liszek także uleciał do góry, jakby ktoś niewidzialny chwycił 
go w rękę i podążył za niewidzialną już szklaną panienką. Był-
żeby to jej brat? 

Do dziś nie wiem. Pamiętam jednak dobrze, jak srebrnie 
obracały się oba kieliszki, lecąc na wysokości obok siebie, ni-
by dwa gołębie, w dziwną noc Zwiastowania. 

PIERŚCIONEK Z MAJOLIKl6 

BAJKA DLA PANI I. ŚL. 

I. !.1 II- ' IV 

Płomienne kręgi wokół planety Saturna od dawna uważano 
za smugi palących się gazów. Ale co innego gaz a co innego 
majolika. Toteż gdy w podołek dziewczynki spadł z ciemnej 
przestrzeni wieczoru błękitny pierścień z majoliki, nie zdzi-
wiło jej to ani trochę. 

Wzięła pierścionek w drobne paluszki, pomyślała przez chwi-
lę o Saturnie i westchnęła, jak to dzieci czasem wzdychają, 
nie wiadomo, czy z ulgi, czy z zachwytu. 

Balkon, na którym się bawiła, oświetlał rzęsisty blask z okien 
mieszkania jej rodziców. Muzyka i toasty sprawiały, że dziew-
czynka nasłuchiwała wysokiego a cichego pobrzęku szyb. Na-
turalnie, nikt się nią nie zajmował, bo mamusia, jako gospo-
dyni balu, musiała się zajmować gośćmi. Dziewczynka była 
sama i nikt nie wiedział o jej małym, błękitnym gościu. 

Kwiat azalii, ujrzawszy przedmiot bratniego koloru, nachylił 
się nad rączką dziewczynki: 

— Fiu, fiu — zagwizdał — ależ to ładne... 
Cma puszysta i wielka jak liść klonowy przysiadła obok. 

Fiu, fiu — zdziwiła się i ona — ależ to ślicZneL 
— To śliczne — skrzypnęła poręcz balkonu. 
— Śliczne — potaknął cichutki pobrzęk szyb. 

• Prwdr. „Czas" 1938. nr 235. 
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Ogólny zachwyt powitał saturnijski pierścionek z błękitnej 
majoliki. 

II. 

Wnętrze ziemi zawiera rozmaite skarby i dziwy. Złote od-
lewy przedwiecznych paproci oraz bryły diamentów, którym 
kaprys dał kształty śmiesznych głosów dziecięcych, nie są tam 
niczym niezwykłym. Pośród grot. mających barwę mroku, mię-
dzy strugami gorących rzek podziemnych, spoczywają rzeczy 
niebywałe. W tych rzadkich minutach, gdy jakieś dziecko po-
wie sobie: 

— Nie chciałbym być dorosłym... 
Albo też: 
— Nie chciałabym być dorosłą... 
W tych rzadkich minutach otwiera się serce ziemi, która 

kocha marzenie o wiecznej młodości. Wówczas wychodzi na 
świat ten czy inny klejnot, ten czy inny cud. Raz ria tysiąc 
lat jest to pierścień z majoliki, nie ziemski rodem, przybysz 
z dalekiej planety Saturna. 

III. 

Dziewczynka śpi. Gasną światła balu. Polewa pierścionka 
ciemnieje jak niebo po północy. 

Brązowy potwór z pozłoconymi powiekami uformował się 
w kącie z mroków 1 cieniów pokoju. Oto uniosły się powieki, 
oto spojrzały na dziewczynkę orzechowe źrenice. 

— Chodź ze mną, śpiąca... Ja gromadzę samotnych... 
— Gdzie? 
— Zbieram ich na wyspie z czarnych głazów, prującej wody 

Zatoki Zapomnienia. 
— Po cóż to robisz? 
— Nienawidzę radości. Najsamotniejsi, póki nie są u mnie, 

potrafią się cieszyć. Zbieram ich tam. aby zgasł bezsensowny 
płomyk wesela. Nie ustanę, póki na świecie choć iskierka roz-
radowania tlić się będzie... 

Rozmowa ta, w której dziewczynka tylko myślą brała udział, 
dla całego jej otoczenia była bardzo wyraźna: 

— Ależ to dziecko wcale nie jest samotne! — wykrzyknął 
kwiat azalii. 

— Nie jest samotne! — przytwierdziły jednogłośnie ćma, 
poręcz balkonu i szyby. 

— I cóż jest warte wasze świadectwo? Zabiorę ją... — rzek-
ło monstrum. 

— Ojcze Saturnie, pomóż mi, obroń maleńką — szepnął 
pierścionek z majoliki. 

A wtedy stało się coś tajemniczego. Dziewczynka roześmia-
ła się przez sen, a na dźwięk jej śmiechu spadła pozłotka z 
powiek potwora, zaś on sam rozsypał się na wielką ilość atła-
sowych płatków sadzy. 
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IV. 

Umywalnia się zepsuła. Z kranów płyną strumienie wody, 
zalewają łazienkę, zatapiając pałac i park. 

Już dziewczynka umyła się, już i tysiące dziewczynek mo-
głoby się umyć, a woda leci i leci. 

Od lasu błękitnych azalii do gliniastego lotniska puszystych 
cicm, wielkich jak klonowe liście, rozlewa się jedno wielkie 
morze wzburzonych wód umywalni. Dziewczynka płynie wśród 
kolistych fal. Prąd unosi ją na pustkowia, ale ona nie chce 
się poddać. Przepłynie ponad zatopionym lasem, wtargnie przez 
okno do pałacu; przecież trzeba ratować tatusia i mamusię! 

Płynie resztą sil. Przybór wody huczy. Zalew sięga ulu-
bionego balkonu dziewczynki. Dobrze by było dopłynąć jeszcze 
troszkę, troszeczkę bliżej i przytrzymać się poręczy tego bal-
konu. Tylko że prąd rwie... 

— Wzywaj pomocy! — zaszumiały skrzydła ćmy w po-
bliżu. 

Lecz dziewczynka nigdy nie wzywała o ratunek, więc i teraz 
nie mogła tego robić. Bolały ją ręce i nogi, chłód wody ziębił 
całe ciałko. Tonęła. 

— Już nigdy nie zobaczę pierścionka z majoliki — pomyś-
lała pełna żalu. 

Wówczas pierścionek błękitny i lśniący westchnął: 
— Ojcze Saturnie, pomóż maleńkiej... 
I stało się, że drobne pałce dotknęły zbawczej poręczy bal-

konu, potop zaczął opadać, cofając się w głąb kranów umy-
walni, a słońce poranka osuszyło okolicę. 

Co do umywalni, zdaje się, że nie bez winy były płatki sa-
dzy. resztki ponurego a wrogiego dziewczynce potwora. 

' i - * V. 
"'', » * ii • Q • 

Bal, który trwał i następnego dnia. bo dlaczegóż by nie. 
przyciągnął dziewczynkę! Stanęła w drzwiach sali, starając się 
zrozumieć istotę niesamowitej zabawy. 

Chórek, zajęty przez kilku muzykantów, uginał się pod ćię-
żarem grubych melodii — to łatwo było pojąć. Natomiast dla-
czego mądrzy skądinąd goście tatusia i mamusi byli posłuszni 
tej głupawej, wulgarnej muzyce — oto zagadka. Bo przecież 
tatuś grywał czasem na pianinie bardzo marząco. BO przeciez 
nawet szyby dzwoniły bardziej muzycznie niż ów puzon, klak-
son, saksofon i rombifon. Niemniej prawdą było, że niemiłe 
tony i chrapnięcia źle wychowanych instrumentów doprowa-
dzały (ale dlaczego, dlaczego?) tańczących do stanu ekstazy. 
Pary krążyły po błyszczącej wodniście posadzce, tonęły w me-
lodii, o ile to można nazywać melodią, jak azaliowy las w po-
topie. V ^ 

To było szczęście dorosłych. 
Dziewczynka szepnęła z pogardą: 
— Nie chciałabym być dorosłą... 
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I żle zrobiła. Skoro się już ma raz na tysiąc lat pierścionek 
z błękitnej majoliki, nie trzeba wymawiać zaklętego życzenia. 

Pierścionek wypadł jej z ręki i potoczył się między tań-
czącymi. Na próżno dziewczynka usiłowała go schwytać. Mknął 
po parkietach, schodach, a potem po dróżkach i gościńcach, 
aż umknął i przepadł, i nie ma go. 

VI. 

Dziewczynka dorosła, lecz nie jest osobą dorosłą. Nie lubi 
balów, ale kocha po dawnemu kwiaty, we snach widuje po-
twory ze złoconymi oczyma. 

Jej małe. panieńskie biurko zdobi piękna podstawka pod 
binokle. Jest to surowa bryla złota z odlewem przedwiecznych 
paproci. Skoro muszą być binokle i musi być podstawka, niech-
że przynajmniej będzie piękna. 

Niechże azalia, ujrzawszy coś paprotnego, coś bratniego, za-
gwiżdże: 

— Fiu, fiu, ależ to ładne! 
Niechże i ćma puszysta, wielka jak liść klonowy podtrzy-

ma tę opinię. 
To inna azalia, to inna ćma. Tylko dziewczynka jest ta sama. 

Tak samo późnym wieczorem wychodzi na balkon i spogląda 
w ugwieżdżone niebo. Pośród gorących rzek drogi mlecznej, 
między grotami olbrzymich mgławic, daleko, daleko, wirują 
płomienne kręgi planety Saturna. 

Wzrok dziewczynki, uzbrojony szkłami, odnajduje w otchła-
niach nieba najmilszy punkcik świetlny. 

A ręce spierają się na starej, przyjaznej poręczy balkonu. 

Józef Czechowicz 

Publikowane wyżej utwory (nie drukowane po wojnie) pochodzą z to-
mu prozy Józefa Czechowiczu przygotowywanego — pod redakcją Ta-
deusza Kłaka — przez Wydawnictwo Lubelskie. Dalsze opowiadania za-
mieścimy w numerze 2/12/1983. 
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WACŁAW OSZAJCA 

Ziemia Święta 
dokładnie zacierasz za sobą ślady 
jakbyś bal się pościgu 
tropienia i ciosu w plecy 
nie wiadomo gdzie stała twoja kolebka 
twój dom stopy krzyż nawet grób 
zawsze gdzieś tutaj w tym miejscu 
pokazują jaskinie skały brzeg wodę drzewa 
obwarowane murem i kolczastym drutem 
podejrzliwością mnichów 
skrywaną w niemocy pobożną zawiścią 
natrętnym jazgotem kupczących 

przeszedłeś przez tę ziemię 
i nie w minionym dzisiaj zamieszkujesz 

Szalom 
Jeruzalem biegnie po górach 
lekkim krokiem okrąża doliny i źródła 
w lśnieniach świateł 
w muzyce wiatru aut i dyskotek 
tańczy 
Pan pobłogosławił 
istnieje 
Najwyższy przepuścił swojemu miastu 
tańczy 

tylko ludzie 
ludzie przebaczyć nie chcą 
czy może nie umieją 

Kaplica Wniebowstąpienia 
klucz do kaplicy posiada arabska rodzina 
od paru setek lat z tego klucza żyje 
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jak również z wielbłąda 
na którym fotografują się zalotne 
chude amerykańskie babcie 

kaplica okrągła i stożkowata jak rakieta 
albo stóg siana 
stoi na prostokątnym placyku 
w odorze wielbłądziej sierści i moczu 
chroniąc w sobie kawałek skały 
z odciskiem stopy 

jakże głęboko człowiek wrasta w ziemię 
skoro tak trudno oderwać się od niej 
i jak ciężkie jest niebo 
skoro skała ugięła się pod twoimi nogami 

Jeruzalem 
czytam tę kamienną księgę wizyt 
poplamioną krwią potem i plwocinami 
ale ze złotymi inicjałami w kształcie serca 
miejscami zwęgloną 
brakuje w niej kart 
niektóre linijki czas i ludzie zamazali 
okładki w strzępach 
srebrnej klamry zapiąć nie mogę 
zepsuta 
znajduję imiona nomadów królów proroków 
kobiet mężczyzn starców dzieci 
kupców rolników celników faryzeuszów 
żołnierzy prostytutek uczonych cudzoziemców 
chorych pięknych zachłannych odważnych chytrych 
mądrych zawziętych litościwych mściwych kochających 
brzydkich wielkodusznych 
rozmaitych 
przybyli wtedy 
odeszli 
nie wpisali godziny powrotu 

Herodium 
zostanie po nas 
betonowy labirynt fundamentów 
fabryk nawozu z ludzkiej padliny 



i fragmenty napisów znad żelaznych bram 
przydatnych zarówno na udowodnienie 
prawdy jak i fałszu 

jeśli po wiekach nasz wnuk 
święty lub morderca zechce nas usprawiedliwić 
wówczas wymieni tych nielicznych 
którzy mieli odwagę nie wierzyć 
niepodważalnym ustaleniom 

Moria 
wszyscy odeszli 
Melchizedek z podarowanym chlebem i winem 
Abraham z uratowanym synem Izaakiem 
wszystkie trzy świątynie 
i nawet Mahomet 

ale pobożny Żyd 
okrężną drogą obchodzi to miejsce 
święte pozostaje zawsze święte 
choćby i nie istniało 

Bazylika Grobu Pańskiego 
na prawo od głównych drzwi 
stromymi i wąskimi schodkami na Kalwarię 
tutaj przybili go do krzyża 
tutaj krzyż stał 
tutaj zdjęte z krzyża ciało oddali matce 
takimi samymi schodami w dół z powrotem 
tutaj kamień namaszczenia 
na prawo kilkadziesiąt kroków 
i to jest grób 
zbudowany przez moskiewskiego cara 
to należy do prawosławnych 
to jest własnością katolików 
to posiadają koptowie 
zobaczyć szeroko otwartymi oczami 
zapamiętać i zamknąć w sobie jak w sejfie 
dotknąć opuszkami palców wymacać 
ślady krwi potu stóp 
całą dłonią obydwie dłonie włożyć w skałę 
zranioną owym trzęsieniem ziemi 
nie 
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nie chcę 
nie widzieć nie ufać oczom rękom nogom uszom 
słowom wykopaliskom historiom teologiom 

przywracam tobie twoje pierwsze imię 
i chrzczę ciebie twoim własnym imieniem 
Zmartwychwstanie 

Ha ke Ida ma 
sznur się zerwał 
nie udźwignął rozpaczy 
cięższej od sprzedanej krwi 
choć pomniejszonej 
0 te trzydzieści srebrników 
1 o słowo 
przyjacielu 

kapłani 
czy strażnicy jedynie prawdziwej wiary 
mogli postąpić inaczej 
ocalić świątynię miasto naród 
wreszcie samych siebie i swoje dzieci 
czy jest w tym zamiarze coś grzesznego 
przecież dla Boga i Ojczyzny wszystko poświęcamy 
nawet proroka 
przecież fałszywa jest ta jego dobra nowina 
nawet dla prostaczków 
i radosna aż do śmieszności 

wdowy 
poszły za swymi 
oglądając się trwożliwie 
jak daleko pogoń 
przez miłość 
stłuczoną szklankę 
wypite z jednego kielicha wino 
obrzezany napletek serce i rozum 
do ziemi swojej choć obcej 

spotkałem ją w krużgankach klasztoru 
świętego Ludwika 



stała w cieniu palmy w niebieskiej sukni 
spiętej pod brodą srebrną broszką 
na której warszawska syrenka 
unosi miecz do ciosu 
słyszą jak pyta 
od dawna pan poza krajem 
od trzech tygodni 
już od trzech tygodni 

Pascha 
za parę tygodni Pascha 
i dlatego nad Morzem Martwym w Engaddi 
żółto i biało zakwita kofer 
boję się tego ziela 
jest w nim henna 
od której kobietom krwawią 
włosy dłonie i paznokcie 
ale mój przyjaciel mówi 
dobre jest to ziele 
ogniste głowy kobiet i płomienne ręce 
to piękno Pieśni nad Pieśniami 

powrót 
zapisuję datę 
dwudziesty luty osiemdziesiąty pierwszy rok 
już nad Morzem Śródziemnym 
kiedy samolot bierze kurs na Cypr 
zawieszony między dwoma ciemnymi błękitami 
w jednostajnym szumie silników 
płynę w jasny błękit spojenia 
ziemi i nieba 
jeszcze bez łęku 
ale już ze smutkiem 

„jeżeli zapomną ciebie 
Jeruzalem 
niech uschnie moja prawica 
niech przylgnie mój język do podniebienia 
jeżeli nie będę pamiętał o tobie" 

Wacław Oszajca 
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JAN S O C H O Ń 

POEZJA WIARY 
ks. Piotrowi Bożykowi 

Człowiek jest istotą otwartą na nieskończoność i wieczność, 
stawiającą pytania o sens własnej egzystencji. Stąd o religij-
ności człowieka można mówić na podstawie analizy jego bytu. 
Więcej — na podstawie doświadczenia, jakie człowiek ma 
o sobie samym, można wiele powiedzieć o istnieniu Boga. 
W powyższej perspektywie religia staje sią często zasadniczym 
powodem literatury, albo odwrotnie — literatura wpływa na 
zjawiska związane z religią. Fakt ten, wydaje się, szczególnie 
w obrąbie kultury polskiej nabiera głębokiego znaczenia, gdyż — 
jak powszechnie się sadzi — dzieje kultury polskiej są ściśle 
związane z chrześcijaństwem. 

W niniejszym tekście chciałbym prześledzić, jak na terenie 
objętym dość nieprecyzyjną nazwą „młoda poezja" funkcjo-
nuje zagadnienie wiary, Boga, ogólnie — pojęcie sacrum. 
Chciałbym obdarzyć je nieco innym znaczeniem niż to, które 
sugerują odczucia potoczne. Nie utożsamia się ono po prostu 
z Bogiem jako bytem transcendentnym, wobec którego czło-
wiek przyjmuje odpowiednią postawę. Tworzone jest nato-
miast przez obecność Boga w świecie i w człowieku, a okre-
ślane bywa różnymi terminami np. sensus numinis, das Hei-
lige itd. Ważne w tym pojęciu jest uchwycenie tego, co jest 
pierwotne w człowieku, co występuje w nim przed wszelką 
refleksją i rozumowaniem. Dzięki temu bowiem sacrum po-
maga lepiej dostrzec rodowód fenomenu religijnego w ogóle. 

Słowo sacrum, jak też pokrewne mu sanctum lub fanum 
oznacza separację, oddzielenie, co zresztą występuje także w 
użytych przez Biblię terminach „kadosz" i „hagios". Doszło 
tu do głosu podświadome w religiach pogańskich, a potwier-
dzone Objawieniem w mozaizmie i chrześcijaństwie odczucie 
Boga jako rzeczywistości transcendentnej i zupełnie innej 
od świata, a przez to oddzielonej od wszystkiego, co w świe-
cie się znajduje. Fanum — to miejsce poświęcone Bogu. obręb 
zarezerwowany dla Boga. Stąd to, co znajduje się poza tym 
obszarem nosi nazwę profanum. Sakralność więc etymologicz-
nie oznacza sferę Boską, świeckość natomiast to wszystko co 
jest poza tą sferą *. 

Tak rozumianej sfery Boskiej chciałbym poszukać poprzez 
interpretację tekstu poetyckiego, w ramy którego wkompono-
wane są różne wartości. Będzie to możliwe, ponieważ nie ma 
twórców, którzy pozostaliby obojętni na problematykę meta-
fizyczną. Każdy bowiem wierzy „w coś", jeśli nawet nie wie-

• Podstawowe wiadomości o sacrum w religiach pogańskich 
i chrześcijaństwie oraz najważniejszą literaturę przedmiotu znaleźć moż-
na w artykule J. Spletta i K. Hemmerlego Das HcUigc, (w:) Sacra-
mentum Mundi, tom 2. kol. 576—582. 
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rzy „komuś". W tym sensie wszelka sztuka jest w swojej is-
tocie wyrazem wiary. Nawet przy założeniu, że nie istnieje 
możliwość opisania stanu, w którym człowiek zdaje się nie-
jako ..łączyć" z osobowym Absolutem, pozostaje możliwość 
opisania za pomocą dyskursywnego języka krytyki literackiej 
pró/b zbliżenia się do powyższego celu. Choć ostatnio „młoda 
sztuka" odwołuje się coraz częściej do pozaslownych form 
wypowiedzi artystycznej, starając się przekładać teksty lite-
rackie na kod symboliczny (muzyka, plastyka), co wiąże się 
7. kryzysem słowa jako nośnika znaczeń. Powoli ulega ono 
zniszczeniu. Staje się mało istotnym elementem rzeczywistości 
człowieka. Z drugiej zaś strony odnowienie języka poetyckie-
go (on dośw;3drżeniach symbolizmu europejskiego) to główna 
przyczyna odrodzenia się poezji w ogóle, możliwość głębszego 
wyrażenia najbardziej taiemnr.czych. wewnętrznych doznań. 

Symbolizm uznał za główny wyróżnik poezji nie kategorię 
twórczego naśladownictwa i formę metryczną (jak sądzono 
od czasów Arystotelesa), ale — oddzielając prozę od poezji — 
zwrócił uwagę na swoiście zorganizowany język (Mallarmć). 
Dowiódł, że twórca może nie tyle powiadać, co sugerować za 
oomocą przedmiotów wziętych z rzeczywistości istnienie in-
nego, pozarealnego świata. Poeta winien odrzucić prosty opis, 
fałszywą uczuciowość i dekla macy jność. Jego „twórcze myś-
lenie" musi sprowadzać się do przedstawiania rzeczywistości 
t^i widzialnej i tej niedostępnej, wyczuwalnej jedynie intui-
cyjnie bądź podświadomie, zaś przedmiotem poznania mają 
być idee. Poeta pełni w stosunku do nich rolę służebną. Po-
znanie owych idei (najróżniej rozumianych, raz jako elementy 
nieświadome, innym razem jako idee pierwotne) mogło się 
dokonać tylko za pośrednictwem symbolu. 

W konsekwencji doszło do sytuacji, w której sztuka mogła 
stać się narzędziem poznania. Jej rola — mówiono — polega 
na kolejnym „zdzieraniu masek", aby w ten sposób dotrzeć 
do najgłębszej warstwy bytu. Pisarze zrozumieli, że najważ-
niejsze okryte zostało tajemnicą. Z faku tego uczynili twórczą 
zasadę i przekazali ją odbiorcy. Odtąd również sztuka szcze-
gólnie intensywnie poszukuje sacrum. W doświadczeniu sacrum 
oraz mitu można widzieć fundamentalne ludzkie doświadcze-
nie. Nie byłoby ono zatem — wbrew ewolucjonistycznym te-
oriom w historii religii — jedynie etapem rozwoju ludzkiego. 

Doświadczenie „dziwności istnienia", trwogi czy lęku wo-
bec świata (drugiego człowieka) stawia nas przed zagadnie-
niem, jak nazwałby to Eliade, hierofanii. Wtedy odwołujemy 
sip ''o symbolicznego iezyka sztuki. pdvż symbol jest obja-
wieniem więzi człowieka z sacrum. Właśnie to doświadczenie 
sacrum wyraża się najbardziej w języku poetyckim, to znaczy 
w języku znajdującym się na granicy zwykłego ludzkiego doś-
wiadczenia oraz tego, co niewypowiedziane2. Jest on narzę-
d z i u porządkującym świat, ma właściwości kreacyjne. Za-
wiera w sobie potencjał kreacyjności — możność tworzenia 
własnej rzeczywistości. Dzięki niemu możliwe było (i jest) o-
pisanie przemian sacrum, jakich doświadcza człowiek w cią-
gu całego życia. Pytamy więc o stosunek człowieka do świata, 
często wyznaczony perspektywą religijnego przeżycia, pytamy 
o t» elementy rzeczywistości, które nadają jej sens, pytamy 
wreszcie o kwestie podstawowe: problem śnrerci. wiary. j>ra-
wa do milczenia i radości, samotności i przyjaźni, a nawet 

1 Por. Claudc Geffro: Chrzeicljaństuo i przemiany sacrum, „Znak", 
1975, nr. 248. 
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erotyki. Bowiem świat do końca nigdy nie może zostać roz-
poznany. Owe kategorie podstawowe, przynależne człowieko-
wi jako istocie poszukującej, wskazują tylko na możliwość 
poznania. Ponieważ nie jest możliwe sprowadzenie przeżyć 
duchowych, odczuć estetycznych do prostych układów struk-
turalnych, przeto rozwijać się może każda twórcza działal-
ność, będąca odpowiedzią na tajemnicze piękno życia. 

STWORZYŁEŚ MNIE PANIE, BYM TWORZYŁ 

Krytycy, omawiający poetycką twórczość lat ostatnich, jak 
dotąd niewiele miejsca poświęcili realizacjom zagadnień teolo-
gicznych czy religijnych. Problemy te jak gdyby nie pasowały 
do modelu krytyki lansowanej przez periodyki literackie poza 
„Twórczością", nie mieściły się w światopoglądzie życia lite-
rackiego Dopiero ostatnimi czasy sytuacja uległa zmianie. 
Nie tyle za sprawą krytyki, co raczej samej poezji. Od począt-
ku lat siedemdziesiątych daje się zauważyć wzrost ilościowy 
tekstów zawierających motywy chrześcijańskie. Nieomal za-
nikła — zauważył Krzysztof Dybciak, jeden z nielicznych 
krytyków starających się towarzyszyć tego typu literaturze — 
twórczość antyreligijna i pojawił się nurt literatury reprezen-
tującej religijność „pozaoficjalną", indywidualistyczną bądź 
postawę pozytywnego zainteresowania zagadnieniami sacrum, 
której nie można jednak nazwać religijną (raczej, choć to żle 
brzmi, religioznawczą)4. 

Poeci debiutujący po roku siedemdziesiątym, niejako w opo-
zycji do Nowej Fali", poczęli zwracać się ku sobie. Określają 
ich relacje nie tyle wspólnotowe co jednostkowe. Poezja — 
mówią — widzi w człowieku nie tylko przedmiot Bożego dzia-
łania, ale pewne „JA" w obliczu pewnego „TY" . W tej poezji 
znajduie wyraz świadoma osobowość. I to ona właśnie poszu-
kuje sfery sacrum. Przede wszystkim z potrzeby rozmowy, 
odpowiedzi ra słowo kierowane od wieków do człowieka. Poez-
ja chce być pośrednikiem pomiędzy porządkiem wewnętrznym 
a zewnętrznym. Pragnie dotknąć Absolutu nawet wtedy, gdy 
opisuje Jego „cechy", atrybuty. Kiedy grozi i kiedy błaga o 
•litość. Sytuacja jest następująca: bohater młodej poezji, sta-
rając się wyrazić i zrozumieć siebie, prowadzi dialog. Przeja-
wia potrzebę transcendencji Rozumie przy tym, że sztuka 
jest poznaniem swoistym, różnym od poznania naukowego 
i społecznego. Zbliża się niekiedy do mistycznej kontempla-
cji, nie rezygnując jednakże z oglądu rozumowego. W tej per-
spektywie staje się filozofią, to znaczy ujmuje twórczy akt 
jako wyraz określonej postawy wobec świata. Bez tego me 
może odsłonić się nic, co zakryte. 

Współczesny poeta lest sceptyczny. Wierząc w poezję nie 
Zapomina o rozumie. Wydobywa z języka wszystko, co dopro-
wadza do świadomego uczestnictwa w międzyludzkiej komu-
nikacji. W tym sensie problem Boga wciąż pozostaje proble-
mem człowieka. Kontakt, w którym tworzy się „sens poetyc-
ki", stanowi dialog podjęty dość jednoznacznie. Dialog, choc 
Bóg zazwyczaj milczy. Mimo „trudności" poeci podejmują wy-
siłek, aby nadać słowu jak największą — by tak rzec — ,.po-

* Pomijam tu ogromne zainteresowanie Biblią, także wiród kryty-
ków. którzy posługując się metodami analizy tematycznej poszukują 
w kulturze odwołań do symboliki biblijnej. ->qj 

4 Zob.: Rok tuażnych wydarzeń poetyckich. „Znak . l»i». nr. 
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jemność metafizyczną". Trzeba zaznaczyć, że mają oni świa-
domość niepoznawalności transcendentnej istoty. Jest ona bo-
wiem tym, co istnieje niezależnie od człowieka, przewyższa 
wszystko, cokolwiek możemy o niej myśleć i mówić. Poezja 
nigdy (i tak zdają się sądzić młodzi twórcy) nie pokona „pro-
gu Tajemnicy", chyba że stanie się modlitwą autentyczną, wy-
pływającą z najgłębszych drgań serca. Ponieważ częściej jest 
sztuką mowy. ..pracą w słowie" niż „stanem umysłu" (p. Va-
Ićry), przeto może być tylko znakiem, symbolem, ideą. Nic 
w tym dziwnego, skoro uświadomimy sobie, że np. filozofia 
poszukuje z zasady elementu jednoczącego świat, pragnie go 
zrozumieć. Sprowadza więc samą siebie do poziomu „wiedzy", 
rozumu. Filozof nieustannie przypomina, że nie moglibyśmy 
istnieć bez formuły nadającej światu stan ostateczny. W wielu 
koncepcjach była nią np. jedność człowieka z przyrodą i mi-
tem. który scala wszystkie nasze doświadczenia, nadaje pełnię 
znaczenia ludzkim poczynaniom. Stąd Bóg jako podpora świa-
ta, przyczyna rzeczy, uszczęśliwia i wystarcza filozofowi. Nie 
wystarcza natomiast poecie. Ponad poszukiwaną przez umysł 
Pierwszą Przyczyną poszukuje on „przeżycia Boga", który nie 
tylko „dopełnia formułę świata", jak precyzyjnie określił św. 
Tomasz, ale jest Miłością. 

Przy tym wszystkim dość trudno jest ustalić, kiedy dany 
utwór można uznać za religijny, a kiedy tylko za zawierający 
ślady kontaktów ze sferą sakralną. Pytanie powyższe zadał 
już kiedyś K. Dybciak, rozwiązanie widząc w zastosowaniu 
metody semantycznej, gdzie decyzja uznania jakiegoś dzieła 
za religijne spowodowana byłaby przejściem od identyfikacji 
pierwiastków przejętych z religii do uznania ich za podsta-
wowe pierwiastki tworzące globalny sens utworu3. Owa in-
terpretacja zewnętrznych i wewnętrznych znaczeń konstytu-
ujących sens dzieła, zdaje się być nośna metodologicznie. Dla 
jasności dodam jeszcze, że obecność pierwiastków religijnych 
w literaturze przejawia się w dwojaki sposób: 1) bezpośredni, 
intencjonalny, kiedy dana jest naocznie, zarówno w swojej 
pełnej indywidualności, jak i w swoim sensie, czyli ejdetycz-
nie, 2) pośredni, podświadomy, spontaniczny. Obie możliwości 
splatają się ze sobą i niekiedy w jednym tekście możemy je 
odnaleźć, przynajmniej na jego poziomie strukturalno-morfo-
logicznym. 

ZNAKI SACRUM 

Modlę się do Ciebie 
swoimi ubogimi słowami, 
aby zniknęli/: głód, kalectwo, 
niezawinione choroby i cierpienia, 

ale nade wszystko, 
o Wszechmogący Początku 
Który obarczylci nas wolnością 
nam samym pozostawiając do rozstrzygnięcia 
wszystkie na«e ludzkie i nieludzkie sprawy, 

o, Wszechwiedzący, 
Którego Imienia 

tak rzadko ołmielam się używać, 
• Literatura wobec religii. „Znak" 1977, nr 11—12, s. 1368. 
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raczej uśmierć mnie, 
niż gdybym kiedykolwiek 
w imię jakiejkolwiek wiary 
musiał kogokolwiek zabijać 

pozbaw mnie mowy, 
gdybym kiedykolwiek, 
w imię jakiejkolwiek prawdy 
chciał nad kogokolwiek się wywyższać 

(Ryszard Krynicki. Ale nade wtiyttko. z 
tomu Naize tycia ruinie. Kraków liiai) 

W takich wierszach jak ten Bóg jawi się jako ostateczne 
kryterium sumienia, miara każdego systemu etycznego. Czło-
wiek może być człowiekiem dzięki więzom zależności od Boga. 
Nie istnieje żadna rzeczywistość („prawda") mogąca znieść lub 
obalić porządek tworzący się na linii jednostka — Bóg. Trzeba 
zrozumieć, że milczenie gwarantujące uniknięcie niebezpieczeń-
stwa antropomorfizmu (jak wiadomo, każde pojęcie dotyczą-
ce Boga musi być antropomorficzne), nic w każdym wypadku 
daje pożądane rezultaty. Trzeba uczyć się mówić o Bogu. Tym 
bardziej, że ostatnimi czasy zapomnieniu uległy znaki sacrum, 
człowiek oddalił się od hierofanii. Próba pokazania, że sym-
boliczny język współczesnej sztuki odnajduje ową utraconą 
tożsamość, nie może prowadzić do nieporozumień. Wiersze da-
jące się interpretować jako religijne (..religioznawcze") nie o-
kreślają w sposób jednoznaczny swego religijnego sensu. Poeci 
sytuują przeważnie własne wrażenia i sugestie gdzi?ś, „po-
między zdaniami", pomiędzy możliwością a spełnieniem. W 
gruncie rzeczy proponują „pojęciową" metodę odbioru lite-
rackiego tekstu, w której nad sferą „zmysłowo-wyobrażenio-
wą" wszechwładnie panuje jakaś bliżej nie sprecyzowana idea 
„wiecznego teraz", jakaś ponadempiryczna kategoria istnienia. 
Najliczniej — w tak zarysowanej perspektywie — reprezento-
wane są wiersze, w których element religijny służy wyłącz-
nie uwydatnieniu e k s p r e s j i wypowiedzi, uaktywnia jej 
aspekt foniczny. 

Najczęściej jednak młoda poezja sięga do Biblii, aby w niej 
znaleźć rację istnienia. Tematy („charaktery") przejęte z pism 
Starego i Nowego Testamentu inspirują poetycko. W większoś-
ci BibHa to pretekst do snucia najróżniejszych refleksji egzy-
stencjalnych. Jest — zależnie od potrzeb — symbolem lub 
alegorią danej sytuacji psychicznej podmiotu, rzadziej społe-
czeństwa i narodu. Często też elementy (metaforyka) przejęte 
z Biblii są jedynie dekoracją, nawet wiążąc się z problema-
tyką utworu. Nic w tym oryginalnego, ktoś mógłby powie-
dzieć. Od czasów romantyzmu aż do współczesnych prób u-
chwycenia metafizycznej rzeczywistości Boga w ramach prozy 
narracyjnej mówiło się i korzystało z biblijnych motywów 
i obrazów. Dziś jednak następuje znamienne przesunięcie ak-
centów. Biblia nie jest już przede wszystkim — jak bywało 
dawniej — dostarczycielką motywów eschatologicznych, gene-
zyjskich czy profetycznych, staje się natomiast decydującym 
o ważności danego istnienia (tworzenia) kontekstem, w którym 
spełnia się każda twórcza działalność. Można w tym miejscu 
postawić nieco ryzykowną tezę. iż poeci lat ostatnich, zanie-
pokojeni dewaluacją wartości duchowych, poczęli zwracać się 
w stronę Ewangelii (często nie wiedząc o tym) w niej znaj-
dując „tworzywo", „powód" własnej sztuki i życia. Może to 
oznaczać uznanie chrześcijańskiej nauki o Bogu, o Jego mi-
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łości ku ludziom za podstawę poglądu na świat. Oto wyzna-
nia Wojciecha Śmigielskiego: 

jednemu c trójcy 
lei pod nogi kładli gwoździe 
jednemu 2 trójcy 
otworzyli nawet 
urtóc:mq bok 
tctęc moie mnie 
choć drzazgą 
Stopę 

(Autobiografia) 

Okazuje się, że poeta, czując się w teraźniejszości niespeł-
niony, pragnie „powtórzyć w sobie" historię Odkupienia Owo 
otwarcie na Ewangelię nosi piętno tragicznego, rzec można, 
niepokoju. Nigdy przecież człowiek sam z siebie nie będzie 
mógł istnieć w porządku nadprzyrodzonym. Stąd świadomość 
ograniczoności jednostkowego poznania. Fakt ten wyznacza 
szczególny status słowu poezji: zawartej w nim relacji między 
tym. co wypowiedziane, a milczeniem. To drugie zdaje się bo-
wiem nieuchronnie określać sam sens. być jego niezbywalnym 
punktem odniesienia. Wypowiedź poetycka — podobnie jak 
biblijna wypowiedź o Bogu — przybiera charakter szyfru 
w którym rzeczą istotną jest właśnie przywołany obszar nie-
wypowiedzianego. Dlatego słowo mówi najwięcej, gdy zbliża 
się do milczenia. Owo „milczenie" nic musi znaczyć dosłow-
nej rezygnacji z aktywności twórczej. Wskazuje tylko na dąże-
nie do jak najbardziej autentycznej postawy życiowej gdyż 
jedynie ona gwarantuje, że Bóg naszej wiary wypełni się sen-
sem . Słowa te muszą być prawdziwe. Bowiem bez prawdzi-
wego słowa nie ma prawdziwego życia. „Prawdziwość" języka 
zakłada postawę wyczekującą. Powinnością twórcy wciąż po-
zostaje pytanie, które — jak to sformułował Heidegger a za 
nim Gadamer — jest już samą odpowiedzią, pobożnością my-
sit. W nim zawiera się wszystko, co może być wypowiedziane 
Słowo to również (i może przede wszystkim) działacie nie 
tylko mówienie. Poezja jest dzięki temu swoistym sposobem 
bycia. Splata się w mej w nierozerwalną całość czyn i myśl 
Autentycznemu słowu poety odpowiada (z istoty) rzeczywistość 
lub czyn, zależnie od treści wypowiedzi. Jeśli to nie nastę-
puje, to nie dlatego, że słowo zostało wypowiedziane czysto 
„teoretycznie", lecz dlatego, że nie posiadając właściwej (od-
powiadającej treści) mocy, było „puste", „kłamliwe"*. Już 
w liście Jakuba możemy przeczytać (poićtes w jego rozumieniu 
oznacza tego, kto jest „wykonawcą słowa"): Jeśli bowiem ktoś 
tylko słucha słowa, a nie wprowadza go to czyn, to jest po-
dobny do człowieka, który ogląda w lustrze swe oblicze: przyj-
rze? fię sobie, a odszedłszy, zaraz zapomniał, jak wyglądał (JK 
1,23—25) 

Trzeba powiedzieć, że w większości tekstów poetyckich 
z załozenia mających być „dialogiem z sacrum", daje się za-
uwazyc szczególnie emocjonalny ton. Nasuwa to przypuszcze-
nie. ze problem wiary nie jest tu zagadnieniem sztucznym 
lecz problemem uznanym i przeżytym jako coś osobistego 
1 ważnego. Można więc chyba nazwać poetę teologiem w ety-

s 'l50P°r L c c h S l a c h o w i a k : ProrocV — słudzy słowa, Katowice 1980, 

' f " ^ 0 * 3 " 1 według tłumaczenia ks. Kazimierza Romaniuka. Księ-
garnia Świętego Wojciecha. Poznań 1978, wydanie II. 
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mologicznym sensie określenia. Byłby on tym, który nie tylko 
„mówi o B<igu", lecz jednocześnie zwraca się w stronę przy-
szłości, jest wyczuwalny na wieczność. Perspektywa eschatolo-
giczna określa każde jego działanie. Poprzez penetrację wnę-
trza (psychiki) stara się on pokazać, że właśnie w nim mieści 
się wszystko. Najważniejsze przeżycia egzystencjalne wyzwo-
lone od wszelkiego historycznego (co w praktyce nie jest moż-
liwe) konkretu, tworzące się ponad społecznym wymiarem 
życia. Dlatego język poetycki jest tak bardzo „migotliwy", 
symboliczny. Uwikłany w ludzką egzystencję, jednocześnie 
mieści w sobie moment tajemnicy. Podobnie rzecz ma się 
z językiem religijnym, który — ze swej natury — przedstawia 
treści „objawione", „dane". Odróżnia się on wyraźnie od in-
nych typów komunikowania. Wymaga perspektywy badawczej, 
którą współczesny człowiek utracił. Teksty biblijne mówią 
do nas poprzez „gesty symboliczne", niezrozumiały już dzisiaj 
system tropów symbolicznych, gdzie nieprzejrzystość znacze-
nia, swego rodzaju ambiwalencja słowa ma wskazywać na 
to. co bezpośrednio niewyrażalne. Oczywiście, nie cały język 
religijny jest symboliczny, lecz tylko część zasadnicza, rdzeń. 
Stąd większość wydarzeń historii zbawienia ma charakter 
symboliczny, domagający się interpretacji, pokazuje swo-
je ..drugie dno" nie mające odpowiedników w rzeczywistości 
uchwytnej zmysłowo. Język biblijny zawiera w sobie wiele 
elementów stylu literackiego i poetyckiego. Jest tak ukształ-
towany, że bez specjalnych zabiegów ze strony odbiorcy 
wprowadza w świat transcendentny, bo przedmiotem Biblii 
jest Transcendencja. Z obrazu na obraz język ten przekształca 
się coraz bardziej w system o większej pojemności seman-
tycznej. Jednym z podstawowych warunków uchwycenia „mo-
wy biblijnego symbolu" jest wykorzystanie wszystkich możli-
wości zawartych w języku. 

Powyższe uwagi uzyskują pełniejszą wymowę w perspek-
tywie jaką wyznacza aksjologiczny wymiar symbolu. Symbol 
religijny, pisze Józef Tischner s, jest przede wszystkim s y m-
b o l e m a k s j o l o g i c z n y m : stoi on w pewnej szczególnej, 
wymagającej odrębnego opisu, relacji do różnego typu i rzędu 
wartości („witalnych", „duchowych", „moralnych"), wśród któ-
rych naczelne miejsce zajmuje Sacrum jako wartość naj-
wyższa i zarazem podstawowa. Na istnienie owego Sacrum 
zwraca uwagę fenomenologia religii już od dawna. Podkreśla 
ona jednocześnie (np. M. Elidę), że Sacrum z racji przysłu-
gującej mu „tajemniczości", „wieloznaczności", „niewyczerpal-
ności", nie może być tematem opisu dla żadnego innego ję-
zyka wyjąwszy język symboliczny. Język religijny, jak pisa-
łem, jest symboliczny, ponieważ jest zarazem próbą opisu jak 
„terenem ekspresji" transcendentnego Sacrum. Nie znaczy to, 
by poza religią taki język był niemożliwy, lub by na gruncie 
religii nie wyrażał także pierwiastka przeciwnego Sacrum — 
demoniczności. „ 

Język religijny pozostaje zatem podstawowym „medium , 
poprzez które przejawia się obecność Boga, To oczywiście 
stwierdzenie deklaratywne. Nie ma bowiem możliwości „prze-
łożenia" języka wiary na język codziennego doświadczenia. 
Wciąż żyjemy w warunkach konfliktu językowego. Język 
wspólnoty wiernych, do którego należymy, oraz język spo-
łeczeństwa, którym porozumiewamy się z ogółem, nie odwołują 
się do samego kodu. Niepowodzenia przepowiadania chrześci-

• Perspektywy hermeneutyki, „Znak" 1971 nr 2—3. 
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janskiego dobrze to ilustrują. Aby zrozumieć język religijny 
trzeba mu zawierzyć. Nasze życie obraca się w pewnej spirali 
nacechowanej symbolicznie. Tego aspektu nie należy pomijać 
gdy/ łączy się on z istotnym rysem symboliki religijnej. Od-
syłając do czegoś znajdującego się poza sobą, wskazuje ona 
jednocześnie na sytuację podmiotu, tego, który bezpośrednio 
zaangażowany jest w rozumienie symbolu. Świat religijnych 
symboli ogranicza sobą także samego wierzącego, mówi o nim 
bezpośrednio, porusza jego sprawę. Wiąże ją z mitologiczno-
-symboltcznymi figurami. W symbolu zawiera się zarówno 
warstwa antrooolr^irrna, jak i ontologiczna. Język symbolu 
jako rdzeń „religijnego symbolu" posiada charakter „autoim-
plikatywny". Człowiek wierzący mówiąc o Bogu wypowiada 
siebie. Lecz czyniąc to, nie dokonuje on jedynie jakiejś pro-
jekcji siebie w wyrażeń u swej wiary. Jeśli kiedykolwiek słowo 
ludzkie tworzy byt, to zdarza się to właśnie w wyznaniu wiary 

Można więc przyjąć, że poetyckość jest niejako religijnością. 
Świadczy o tym, przykładowo, twórczość Ziemowita Skibiń-
skiego, Ryszarda Krynickiego, Leszka Moczulskiego, Kazimie-
rza Nowosielskiego, Jana Leończuka, Stanisława Gostkowskiego 
lłd. Wieczny niepokój, samotność sprawiają, sugeruje ten os-
tatni, ze człowiek częściej pyta niż otrzymuje odpowiedzi. Bóg 
dając mu rozum i wolną wolę pogłębił jeszcze owo rozdwo-
jenie: 

dalei Boże człowiekowi rozum i wolną wolę 
dałeś człowiekowi ogiefi wodę i kobietę 
stworzoną do grzechu nie wiem czy dziękować 
mam Tobie za to że żyję płonąc ogniem wiecznym 
(...) 

każdy otrzyma garść prochu na własność jako 
nagrodę królestwa tego świata tego jestem 
całkowicie pewny jak własnych dziesięć palców 
(łettem na polowie drogi, z tomu Wybornie- twoja otobltia ,prawa) 

Poezja gdańskiego twórcy pokazuje, jak kształtuje się i zmie-
nia nie tylko wizja Boga, ale przede wszystkim człowieka epoki 
sekularyzacji. Natomiast Zbigniew Joachimiak w pięknym 
wierszu wyznaje: 

ciało mnie cieszy najbardziej 
słowacki powiedziałby: światło 
które wtłoczył ui nas duch świata 

ciało mnie cieszy najbardziej 
na krawędzi umierania 
wtedy jest najbliżej natury 

która ;ak powiedziałby słowacki: 
jest najbliższa światła 
i choć mroczna już płonie 

jak księga 
której nie wygasimy 
bo wiedzie nas do jasności 
do najwyższej instancji 

Boga który oddycha w nas 
popiół oddając nam we własne 
nasze ręce 

(słowacki powiedziałby. x lotniku Zloty tloitk) 
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Doświadczenie sacrum, zdaniem Joachimiaka, zawarte jest 
w akcie poetyckim z jego bogatą metaforyką i zmysłem kon-
kretu. Mówi on: na niebie pojawia się słowo, rozwijając sens 
twierdzenia następująco: słowo dla oczekujących może być 
objawieniem — bogiem. Bardzo starzy ludzie do dziś patrząc 
w niebo poznają emocje Mojżesza, któremu również „objawiło" 
się słowo. Owo słotoo jest niczym innym jak pęknięciem, szcze-
liną, poprzez którą można przy ogromnym wysiłku wolicyj-
nym dojrzeć absolut, transcendencję. Tylko poprzez złamanie, 
skruszenie powłoki tzn. rzeczywistości obiektywnej, można po-
znać prawdy istniejące poza czasem, ale jednak w skończoności 
ludzkiej *. 

Powyższa refleksja nad pojęciem słowa jest realizacją (nie-
świadomą, jak sądzę) biblijnej koncepcji słowa (dabar). Jest ono 
nie tylko nośnikiem znaczenia, ale ma charakter dynamiczny, 
wyraża Boże działanie. W swej warstwie najgłębszej oznacza 
Chrystusa. Stając się ciałem słowo uzyskało wymiar historycz-
ny i osobowy. Stąd możliwość wypowiadania mniej lub bar-
dziej prawdopodobnych twierdzeń interpretacyjnych. Stąd 
i moja odwaga mówienia o sprawach tak bardzo osobistych 
dyskretnie ujawnianych w symbolicznym języku poezji. 

EGZYSTENCJA I MODLITWA 

Modlitwa jest zatroskaniem, otwarciem się na kogoś dru-
giego. Owo zatroskanie wskazuje na element miłości. Dlatego 
odsłaniamy się jedynie przed tymi, których kochamy. Trosz-
czyć się o „osobę" w istocie znaczy kochać ją, sprzyjać jej 
(mogen) — napisał Heidegger. W związku z powyższym fra-
pujące wydaje się pytanie o „modlitwę" współczesnego poety. 
Zacznijmy od kilku przykładów: 

nie karz nas kołem 
choć tyle razy przychodzi zaczynać od nowa 
i błędy te same lub prawie te same 
choć skądś już znamy te myśli te pozy 

nie karz nas kołem 

i niech punkt wyjścia 
będzie dość odległy 
byśmy go mogli minąć 
niech drogi czasem kończą się bezdrożem 
niech ta linia zataczając kręgi 
nigdy nie przejdzie w 
martwy profil koła 

(Andrzej Kaliszewalrl) 

ja nie jestem światłem 
nie spożywajcie mojego ciała 
nie pijcie mojej krwi 
nie dowierzajcie mojemu słowu 
nie ufajcie moim dobrym uczynkom 
nie chodźcie za mną 
ja drogą nie jestem 

• Zbigniew Joachimiak: Komentarz i przypisy do wiersza z mottem 
własnym. „Poezja" 1978, nr 9. s. 42. 

161 



znam tylko iródlo 
skąd światło przychodzi 

(Wacław Oszajca. modlitwa przed kazaniem) 

Daruj mi winę — miłosierny — 
daruj też i miłość. 
który zostałeś poza murami, 
przywalony kamieniem, 
ze strzaskaną skronią, 
który zostałeś za kratą poszukiwań, 
daruj, 
że po nocy dusznej 
jestem tylko 
brzękiem butelki stawianej pod drzwiami. 

(Ewa Eysymontt-Zdanowlcz, Modiltuia o codzie n not ć) 

Cytaty sygnalizują zmianę, jaka nastąpiła w obrębie tra-
dycyjnego modelu modlitwy religijnej. Liryka religijna np. 
Lieberta czy Norwida znosi opozycję pomiędzy życiem poety 
a jego twórczością. Jest wyznaniem wiary, poprzez którą u-
jawnia się — w języku poetyckim — stosunek pisarza do 
Stwórcy. Ten stan rzeczy prowadzi do deklaracji: jestem czło-
wiekiem jedynie poprzez pragnienie życia w Bożej perspekty-
wie. Nie występuje tu obawa, że zależność tego rodzaju może 
doprowadzić do zagubienia pełni człowieczeństwa. Najważniej-
szy jest Bóg i słowa poety kierują się w jego stronę. Słowo 
modlitwy wprowadza w oczekiwanie, ośmiela, przydaje god-
ności. Człowiek mówi o sobie z pokorą, gdyż uświadamia so-
bie, że nie jest „bytem nieskończonym". 

Poeci nowej generacji natomiast, konfrontując siebie z rze-
czywistością Tajemnicy, ?ą nieufni. Przywołują „imię Pana" 
tylko po to, aby uwypuklić dramat własnego istnienia. Za 
wszelką cenę chcą zachować Boga na Ziemi. Jest On, powia-
dają, dokładnym przeciwieństwem jakiegokolwiek deus ex ma-
china. Krzysztof Lisowski rozważa: może Bóg jest kobietą po-
woli wstającą z łóżka / ciągle niezaspokojoną i ciekawą życia. 
Z trudem więc przychodzi mu uznanie Boga za istotę innej 
natury, co jest podstawą autentycznego życia religijnego. O-
becnie tworzone — nazwijmy — realizacje modlitewne wyraź-
nie odbiegają od utworów (często skonwencjonalizowanych) 
powstałych na bazie poetyki kościelnej. Są bardziej oszczędne, 
ograniczające się do reakcji czysto wewnętrznych, religijności 
nie afiszują nadmiernie. Ich treścią bywa przeważnie dana 
sytuacja egzystencjonalna podmiotu, której „wartość" ujaw-
nia sie dopiero w konfrontacji z wartościami (etyką) Ewan-
gelii. Między innymi dlatego w konstrukcji utworu motywy 
chrześcijańskie, występując pierwszoplanowo, nie stają się ele-
mentem modyfikującym określoną wizję świata. Choć nie w 
każdym wypadku. Niekiedy to one zmuszają poetę (także czy-
telnika) do głębszej refleksji, budzą wrażliwość etyczną, wery-
fikują aktualny model życia. Świadczy o tym funkcjonowanie 
motywu męki Chrystusa w polskiej literaturze X I X i X X w., 
opracowanego swego czasu przez Marię Jasińską-Wojtkow-
ska Autorka mówi nawet o tendencji dostrzegania w mę-
czeństwie Jezusa rekapitulacji czy archetypu kwintesencji 
ludzkiej kondycji, antropologicznego poszerzenia sensu sym-

•• Zob. Męka Chrystusa w polskiej literaturze XIX i XX w., (w:) 
W kierunku chrześcijańskiej kultury, Warszawa 1978. 
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bolicznych słów Ecce homo, powołując się na teksty Edwarda 
Hołdy i Anny Bernat. Należy zgodzić się z przeprowadzonym 
przez autorkę rozumowaniem, tym bardziej że łatwo o dalszą 
. gzemplifikację, chociażby biorąc pod uwaęę twórczość Jana 
Leończuka, który w tomie W drodze do Damaszku pomieścił 
charakterystyczny dla naszych rozważań wiersz: 

Chrystus przystanął 
zziębnięty o świcie 
zziębnięte ręce 
do krzyża przyrosły 
ktoś podbiegł 
chciał pomóc 
ktoś powiedział — przestań — 
Chrystus krzyż tak pokochał 
że odrzucił życie 
resztę zdań skaleczono 
2 bolcu krew zakwitła 
i Judasz zarechotał 
niosąc całowanie 

Poeta akcentuje wyraźnie, że Chrystus jest nie tylko kimś 
żyjącym w przestrzeni pozaziemskiej, lecz że wcielony został 
w historię. Uczłowieczenie Boga nie oznacza jednak — jak 
to było w romantyzmie — nadania człowiekowi atrybutów 
boskości. Dopiero — sądzi — wraz ze śmiercią krzyżową speł-
nia się misja zapowiedziana przez proroków. 

Leończuk pozostaje jednym z coraz liczniejszych poetów, 
którzy nie mogą wyzwolić się z „grozy Boga". Bóg Leończu-
ka to Bóg Starego Testamentu, Bóg Psalmów. Z głębokości 
swego poniżenia poeta stara się mówić, rozpoznać siebie po-
śród znaków ziemi. Widzi tylko własną niedoskonałość, grze-
chy ciała i pychę myśli. A nawet grzechy poezji. Wydawałoby 
się — nie ma wyjścia z trwogi sytuacji. Pozostaje udręka nie-
pewności. Mare terebrarum. Tak zresztą interpretuje twór-
czość Leończuka krytyka. Ale to zła hermeneutyka. I chociaż 
z walki jaką człowiek toczy z Bogiem nikt nie wróci poko-
nany, to jednak, chcąc nie chcąc Bóg zstępuje do człowieka. 
Niespodziewanie wszystko leczy miłość. Dla poety decydującym 
nie jest fakt szukania Boj?a, ale to. że naprawdę Go znajdujemy, 
osobowo doświadczamy w życiu. Każdy z nas — sugerują wier-
sze — może odkryć w sobie to. że jest wobec Boga nieufny, 
że zabezpiecza się przed Nnim, ale jednocześnie dzięki wierze 
odnajduje miejsce, gdzie ludzkie życie jest zranione. Zadzi-
wiająca i artystycznie pełna (choć może szerzej nie doceniona) 
jest ta propozycja Leończuka. I jego chrześcijańska ufność, 
nacechowana nieco wschodnim erotyzmem: 

(-.) 
przed nami śpiew pozostaw czuły 
tu rękach błqdrenie łtrau>y ciepłej zdanie 

a gdy wrócimy z płonącym sumieniem 
prjyluł w nas synów marnotrawnych Panie 

(W drodze do Damaszku) 

Osoba Chrystusa fascynuje — ..daje do myślenia". Wyz-
nanie, jakie rzuca współczesność, domaga się reakcji i odpo-
wiedniej postawy, szczególnie w sferze etycznej. Poeci pró-
bują zrozumieć — jeżeli uprawnione jest takie określenie — 

U — Akcent * (io) tgsj 121 



..psychologię" Chrystusa. W niezwykle dramatycznym tekście 
Tomasz Jastrun obrazuje spór, jaki powstał kiedyś pomiędzy 
zwolennikami filozofii Hegla (Dawid Strauss) a Renanem od-
nośnie „natury" Chrystusa. Ukazuje dramat rozgrywający się 
w Nim tuż przed ukrzyżowaniem. Wiersz odsyła do sytuacji 
opisanej przez Św. Mateusza (26. 34—46). Jastrun przedstawia 
Jezusa jako postać ludzką (z wszelkimi determinantami wy-
nikającymi z tego faktu), która zarazem jest nietknięta w swej 
boskiej tajemnicy. Poecie chodzi nie tylko o portret obiek-
tywny. jaki może na przykład powstać w wyniku badań histo-
rycznych i biblijnych, co o zsubiektywizowany przez świado-
mość obraz Chrystusa jako środek analizy czasu i sytuacji: 

Patrzył w niebo 
Było puste 
1 zrozumiał 
Ze jest człowiekiem 
Chwycił go za gardło strach 
Zawyły gwoździe w jego stopach i dłoniach 
l^ecz chyba nic mniej bal się 
Gdy przed laty 
Poczuł 
Ze jest Bogiem 
l że musi iść 
Przed siebie 

(Na krzytu) 

Wiersz jest o tyle znamienny, że w kształcie dyskursywno-
obrazowym wyłożone w nim zostały sceny, które korzeniami 
tkwią w kontekście ewangelicznym. Chrystus jest postacią 
do której odwołują się twórcy jako do symbolu miłości, ła-
skawości. dobroci, pokory, przebaczenia. Rzecz charakterystycz-
na, że zauważalny w różnych systemach wiedzy i życia kryzys 
wartości nie dotyczy w tak dużym stopniu doświadczeń reli-
gijnych. Potrzeba oparcia się o nowe wartości nie doprowadza 
do negacji wiary. Problem tzw. „śmierci Boga", nawet gdy 
się rozumie, że jest to wyrażenie wewnętrznie sprzeczne, nie 
pojawia się w wierszach młodych poetów. Co najwyżej pod-
ważając niekiedy zasadność istnienia tradycyjnego pojęcia Bo-
ga. nie eliminują go z porządku życia i kultury. Mówi o tym 
piękny wiersz Bogusława Zurakowskiego, poety nieco starszej 
generacji: 

Nie odrzucaj mnie, wszak jestem cząstką Ciebie, 
Raną w Twoim boku, wysłuchaj mnie, zwróć uwagę 
Na tę chwilę, która zwierzęciem u wodopoju: 
Zalęknionym, czujnym na obcy capach cierpienia. 
Wei mnie na swoje rozpostarte ręce, bym jeszcze 
Śnić mógł, który tyle cierpiałem, w smutku ginąłem. 

(ttodlUwo) 

Często też specyficznym sposobem korzystania z dorobku 
chrześcijaństwa jest odwoływanie się do form i gatunków bi-
blijnych. I tak pojawiają się stylizacje Psalmów z rozróżnie-
niem na Hymny (pieśni uwielbienia) i lamentacje (pieśni bła-
galne). W niektórych tekstach dochodzi do swoistej „przemia-
ny" przedmiotu kultu. Nie jest nim już osobowy Bóg, lecz 
człowiek (najczęściej mężczyzna, w relacji kobieta-mężczyz-
na). Dzięki takiemu zabiegowi pojęcie modlitwy traci swój 
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atrybutywny zakres semantyczny, staje się metaforą okreś-
lonego przeżycia, nie będącego przeżyciem religijnym. Nie-
mniej narzuca utworowi klimat, rzekłbym, pewnej szczeroś-
ci, np.: 

Kiedy neony zapalają już ulice 
Z łóżek we wszystkich mieszkaniach 
Wstają kobiety rozbierają się miękko 
1 dotykając przedmiotów proszą ich dusze 
Aby odkupiły obojętnoSć mężczyzn 

(Lcch J. Majewski. Modlitwy koOlet) 

Natomiast w wierszach Adama Zagajewskiego następuje 
degradacja wartości uosobionych przez Marię. Poeta przenosi 
je w obręb spraw codziennych, zwyczajnych, przesadnie je 
akcentując: 

o pani poranna 
blłska mi jeste.4 
jak koszula ciału 
(...) 
moja czerstwa 
matko piersiasta 
z rozwodnionym pokarmem 
mój ty 
barze mleczny 

(Antyfona codzienna) 

To jednak rzadki przypadek „poetyckiej swawoli". Przecież, 
jak to sformułował Witold Gombrowicz, Polak w kościele 
zachowuje się poprawnie i normalnie. Stąd wobec Maryi więk-
szość poetów przyjmuje postawę czci i szacunku. Jej obraz 
nie ma nic wspólnego z sentymentalnymi przedstawieniami, 
jakże często zaludniającymi wnętrza polskich domów. W y -
wołuje natomiast określone przeżycia religijne (obramowane 
samokontrolą emocjonalną) wiążące się najczęściej z sytuacją 
polityczną narodu: 

Tyle razy patrzyłem na Ciebie 
i nie zauważyłem na Twoich stopach śladów 
po uderzeniach, Cładkoskórna jMadouno, 
Blizno Poniżonych 

(Jan Polakowski, t tomu oddycha) głęboka) 

Łączy się z powyższym stosowanie przez poetów jakże już 
skonwencjonalizowanych „technik retrospektywnych", to zna-
czy przenoszenie wydarzeń z przeszłości (najczęściej przeję-
tych z Biblii) w czas dzisiejszy, np. wiersz Autobus na Golgotę 
Majewskiego czy Szopka Stanisława Zajączka z tomu Ja i mój 
kumpel Meegeren. Operowanie aluzją, cytatem lub symbolem 
chrześcijańskim staje się — niestety — częściej przyczyną 
klęski niż artystycznego zwycięstwa. Wszelkie rekordy bije 
w tym względzie działalność pisarska Bogusława Kierca, któ-
rego wiersze nasycone biblijnymi akcesoriami kryją w sobie 
jedynie tendencje erotyczne, masochistyczne. Banalność, wręcz 
zamierzona (jak sądzę) ich brutalność może wzbudzać co naj-
wyżej uczucie zażenowania (zob. tekst Wniebowstąpienie, z 
tomiku Ciemny chleb, Ossolineum). 
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Przeciwieństwem tego rodzaju poetyckich działań jest 
twórczość Wacława Oszajcy. Autor niespodziewanie szybko 
dołączył do grona tych poetów-księży, którzy potrafią rozpoz-
nać poetycko rzeczywistość w sposób odpowiadający wrażli-
wości naszych czasów. Bo sytuacja nie jest uporządkowana. 
Dla wielu jednoimienność dzisiejszej poezji wydaje się oczy-
wista. Nie ma zgody co do funkcji poezji. Na ogół ma ona 
pełnie, sądzą jedni, funkcje profetyczne bądź polityczne, inni 
uważają, że co najwyżej erotyczne. Poeta natomiast, konsek-
wentnie, powinien być „sumieniem narodu", za pomocą poe-
tyckiego słowa odsłaniać ukryte elementy rzeczywistości. 
Twórca — to spadek po narodowej tradycji — musi służyć 
Społeczeństwu, Historii, Człowiekowi itd. Nie można intere-
sować się samym sobą. Tego typu rozumowanie dawno już 
powinno pójść w zapomnienie. Jeżeli chcemy naprawdę wie-
dzieć czym jest aktualnie tworzona poezja, to musimy się 
wyzbyć takich pojęć i sugestii. Może nam w tym pomóc rów-
nież poezja Oszajcy. Interesuje nas tutaj oczywiście określony 
aspekt tej poezji, mianowicie istniejące w niej elementy bę-
dące wartościami sakralnymi. Ponieważ autor jest księdzem, 
przeto wątki tego rodzaju pojawiać się będą często. I tak jest 
w istocie, choć łatwo tu o pośpieszne uogólnienia i sfałszo-
wania. Ponadto nie chciałbym sugerować tezy, że „bycie ka-
płanem" pociąga za sobą określone determinanty artystycz-
ne. Oszajca pozostaje nade wszystko poetą (cokolwiek by to 
me znaczyło dzisiaj, szczególnie w społeczności i hierarchii 
Kościoła), którego dziwi istnienie i który stara się poetycko 
reagować na otoczenie. Nie ma więc mowy o jakimś zasze-
regowaniu światopoglądowym czy społecznym. Sztuka wyma-
ga wolności serca. Nie znosi pozaliterackich reguł i koniecz-
ności. Obecnie zadomowiło się już na stale przekonanie, że 
problematyka sacrum nie musi koniecznie przejawiać się bez-
pośrednio w zewnętrznej warstwie literackiego tekstu. Mówi 
się o Bogu, bądź o relacjach człowieka do Boga najgłębiej 
wtedy, gdy nie używa się w ogóle stylistyki czy słownictwa 
religi jno-teologicznego. 

Oszajca nie ma tego rodzaju problemów. Może dlatego sta-
ra się (jakby wbrew oczekiwaniom) „wyciszyć" w sobie ów 
religijno-teologiczny ton. Chce być, mówiąc paradoksalnie, 
poetą życia, którego jednak ostatecznym odniesieniem jest 
Bóg, pojęty jako Absolut osobowy, wprowadzający ład w świe-
cie. Ale nie tylko. Budowanie abstrakcji nie jest domeną poe-
ty. Raczej stara się on uchwycić w konkrecie metafory to 
wszystko, co wymyka się teologii, systemowi relgijnemu, 
filozofii. Nazwać nienazwane. Marzenie poetów wszystkich, 
czasów i narodowości. W tym miejscu Oszajca sugeruje: trze-
ba wierzyć, żeby zrozumieć, nigdy odwrotnie. W świetle sym-
bolu przyglądać się współczesności. Zrozumienie może przyjść, 
gdy zdoła się odczytać egzystencjalny apel zaszyfrowany w 
figurach przeszłości, a także we wszystkim co niesie sobą co-
dzienność. Nie ma bowiem postępu w dziedzinie aksjologii 
Wciąż obracamy się w horyzoncie nakreślonym przez Ewan-
gelię czy szerzej kanony śródziemnomorskiej kulfury. Sztuką 
pozostaje umiejętność nawiązania kontaktu z wartościami tra-
dycji. Może zbyt często stosuje Oszajca „technikę retrospek-
tywną", nakładając na współczesność „sytuacje" i stylistykę 
np. biblijną (nie zawsze przynosi to artystycznie nośne re-
zultaty). 

Często również powodem wiersza u Oszajcy jest chęć „do-
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powiedzenia" (nie „uzupełnienia", jak to ma miejsce w póź-

niejszych utworach apokryficznych), „dookreślenia" biblijnej 

narracji o elementy wzięte z życia współczesnego. Dochodzi 

więc do poszerzenia tematycznego. W ten sposób sacrum „li-

terackie", gdzie myśl religijna czy teologiczna ulega redukcji, 

doprowadzając do sytuacji paradoksalnej: często nikt już nie 

potrafi rozpoznać pierwotnej warstwy opisu religijnego: (...) 
Prawdziwy Pan 
zapomniawszy gwoździ w rękach i nogach 
nad jeziorem w Galilei 
najspokojniej zajada chleb i miód 

tymi co nie zdążyli jeszcze 
pochować młotków pod kamienie (wydziedziczeni) 

Rzeczą charakterystyczną pozostaje (zauważalny nie tylko u 
Oszajcy, ale w większości tekstów penetrujących sfery „świę-
te") fakt swoistego „lekceważenia" Boga. Nie jest On już 
kimś groźnym, wymierzającym sprawiedliwość, lecz istnieje, 
by tak rzec, na jednej linii z człowiekiem. Potęga Boga równa 
się potędze człowieka. Poeta mówi z wyraźnym spokojem i 
pewnością: porioałeś mnie Panie do tańca. W jednym ze swo-
ich piękniejszych wierszy zdaje się podkreślać myśl, którą 
odnajdujemy u św. Augustyna: 

raz ty chodzisz po moich śladach 
raz ja chodzę po twoich śladach 
coraz szybszy rytm muzyki 
i coraz głośniejszy .śmiech 
twój i mój (taniec Zorby, i tomu Z plębl clenia) 

„Śmiech Boga" to znany, często pojawiający się w Starym 
Testamencie motyw. Przede wszystkim bywa on śmiechem 
ironicznym, którym Bóg obdziela człowieka. Ale i człowfek po-
trafi się „śmiać ironicznie" (Por. Rdz 18, 9—16). U Augu-
styna „śmiech Boga" uwypuklony zostaje na tle Bożego mi-
łosierdzia. W wersji poetów współczesnych, „zbuntowanych", 
problemu nie stawia się w ten sposób. Bóg przybliża się po-
przez zagęszczenie paradoksów i zaprzeczeń: 

tak 
tak tak jestem wierzący 
gdy i wierzę 
ie nigdy nie zdmuchniesz 

.żadnego 
najbardziej głupkowatego uśmiechu 
i że diabla 
za takt grymas na ticarzy 
gotów jesteś zbawić 

(wyznanie)' 

Wiara — w rozumieniu Oszajcy — jest czymś niemal para-
doksalnym. Ludzi, którzy wierzą trudno nazwać w pełni nor-
malnymi. Zawsze zapatrzeni w narastający z każdą chwilą 
niepokój o zanikającą nieustannie dobroć nie dostrzegają pod-
stawowych elertientów rzeczywistości. Zawsze w drodze, oto-
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czeni znakami, wobec których muszą się określić. Istota wiary 
kryje się w codziennej chwiejności. ciągłych pytaniach. Trwa-
nie? w wierze to sprawa serca, nigdy rozumu. Ona umacnia 
miłość, uspokaja ból, będący wynikiem kontaktu z kulturą 
która zmienia człowieka w „kogokolwiek". Poza sferą doś-
wiadczenia — sugeruje poeta — dzieją się wszystkie sprawy 
niemożliwe, choć — z drugiej strony — ucząc się niejako od 
nowa każdej rzeczy, słowa, ruchu dostrzega się w otaczającym 
świecie Objawienie. J 

Zatem miłość. Dumne lecz ostateczne słowo poety. I mod-
litwa jak gościnny pokój wyzwalająca nieświadome. Wszystko 
osiągane poprzez słowo poetyckie, które pozwala spojrzeć na 
świat w sposób pierwszy, bez zbędnych pojęć abstrakcyjnych. 
To co tu mówię jest banalne i nie raz bywało przedmiotem 

S ^ T ^ ' A1? tyiko ~ 00 P^iekąd wynika także z 
wierszy lubelskiego księdza — poprzez ciągłe powracanie do 
„pytań ewangelicznych" możemy być. I jeszcze jedno: para-
frazując zdanie Simone Weil, w imieniu ks. Oszajcv ośmie-
lam się powiedzieć, że ci, u których miłość Boga usunęła 

C Z y S t e m i ł O Ś C i z i e m s k i e *» fałszywymi przy-

od pięknych słów 
ogłuchłem 

w najgłębszych prawdach 
utonąłem 

najgorętsza miłość 
mnie zmroziła 

(ztDlerztnle) 

Otóż to! 

# 
Należy zatem powiedzieć, że młoda poezja traktuje zagad-

nienia religijne bardzo powściągliwie, co nie znaczy w sposób 
sztuczny i dekoracyjny. Nie pojawiają się w niej prawie o-
brazy Boga jako nieokreślonych tęsknot metafizycznych. Cen-
tralną kategorią poezji jest natomiast (oczywiście w pojedyn-
czych wierszach) osobowy Bóg, ostatecznie usensowniający 
ludzkie życie. Religia zatem zaznacza własną obecność, tym 
bardziej, że — jak pisał Ricoeur" — podstawowe znaczenie 
wrazu mówiącego o Bogu, który daje samego siebie w pełnej 
poświęcenia miłości do ludzi, przewyższa wszelkie znacze-
nie wyrazu „byt" ideę „daru" (niemieckie es gibt, czyli „jest", 
„bywa" zachowuje w sobie coś z czasownika geben „dawać"). 
Jeżeli to zrozumieliśmy, być może zrozumiemy także, w jaki 
sposob Słowo może być zarazem źródłem naszych słów i krę-
giem przez nie zataczanym. Tym, skąd każde słowo wychodzi 
i dokąd każde słowo powraca. Poezja ostatnich lat dowodzi, 
ze wyznanie rzucone przez francuskiego myśliciela spełnia 
się w sposób nader obiecujący. Powinniśmy zawierzyć tej 
poezji, sprawi ona bowiem, że nie będziemy się bać cierpie-
nia i transcendencji. 

lipiec 1979 — listopad 1981 

Jan Sochoń 

, ! Zob. Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975, s. J269. 
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JAN RYBOWICZ 

Monolog schizofrenika 
Ja jestem biały, 
ty czarny jesteś. 

Nie lubią mnie ludzie 
— jestem nieżyciowy. 

Ciebie też nie znoszą, 
boś nieludzkie bydlę. 

Daj mi trochę czerni, 
dam ci trochę bieli. 

Staniemy się szarzy, 
jak ta święta ziemia. 

Staniemy się szarzy, 
przez to bardziej ludzcy. 

Nie poznają ludzie, 
że to my — przebrani. 

Ślepy zaułek 
Uuuuuuuuu! 
Zabrnąłem chyba w ślepy zaułek. 
Krzyczę, bredzę, zapisuję: 
barwna, 
barwną barwną 
barwiona barwiczka... 
Ale to przecież zupełnie bez sensu. 
choć nie tak całkiem. 
Zaczynam od początku: 
żółte żółcienie 
żółkną 
żółtą żółcią... 
Ale kto to wydrukuje? 



Zresztą w tych wersach 
widać wyraźny wpływ Chlebnfkowa, 
jego „Smiechaczy". 
Co tu dalej, jak tu dalej, 
jakby tu... 
Nagle ten glos 
nie wiadomo skąd, 
nie wiadomo kogo, 
nie wiadomo do kogo 
(do mnie chyba jednak, najpewniej): 
— Nie widzisz, że zabrnąleś 
w ślepy zaułek? Szoruj tam, 
skąd przyszedłeś! 

Więc szoruję. 

Prośba 

Jeśli będziesz tak zupełnie, 
bezdennie nieszczęśliwa, 
to idż odwiedzić twoich 
znajomych i nieznajomych na cmentarzu 
zobacz, jak dożywają ludzie 
w domach starców, 
odwiedź domy dla obłąkanych, 
szpitalne oddziały dla 
chorych nieuleczalnie, 
umierających. 
Zamiast do pochodu pierwszomajowego 
włącz się kilka razy 
do obcego 
pogrzebowego konduktu, 
postój 
w kolejkach aptek 
przychodni lekarskich, 
zakładów pogrzebowych, posłuchaj 
jak wiedźmy w mrocznych kościołach 
szepcą o rodzajach śmierci, 
niby o technikach seksualnych 
swoich nieżyjących mężów, 
wyrwij bolącego zęba, 
oddaj honorowo krew, 
upij się do nieprzytomności, 
wybierz na włóczęgę dookoła świata, 
przystąp do przestępczej szajki, 
powieś się, 
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wal głową o mur, 
zgwałć stuletniego staruszka, 
tylko przestań wreszcie kwękać 
za moim uchem: 
— Boże, taka jestem ogromnie nieszczęśliwa! 

Oswojony przez śmierć 

Wiem — jestem jej! 
Ona mnie kupiła, oswoiła. 
Dała za to przyzwoitą cenę 
— życie. 
Kiedy piszę te słowa, 
ona jest gdzieś tutaj. 
Dobrotliwie spogląda na mnie 
sfinksowatymi oczami kota. 
— Ja się nie spieszę 
— zdaje się mówić. 
— Ja poczekam! 
Nie uciekniesz przecież nigdzie, 
zamknięty w pułapce świata! 

W dni słoneczne 
jest wiatrakiem cienia, 
okrążającego mnie, 
niby wskazówka zegara. 
W dni pochmurne 
jest ukojeniem 
miękkim, jak brudne pierzyny chmur. 
Wiem, jestem jej! 
Wszak zapłaciła uczciwie. 

Czasami jest niedosłyszalna, 
jak szelest mojego oddechu. 
Innym razem głośna 
— pośpieszny łomot 
spłoszonego serca 
w studni nocy. 

Kiedyś, 
kiedy już nie będę pragnął niczego, 
poza uchyleniem tych ostatnich drzwi 
— zobaczę ją! 
Ostatnia moja pociecha: 
zaspokojona ciekawość, 
na którą choruję 
od urodzenia. 
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Mówię to wam dzisiaj ja 
— poeta. 
Niegdyś zwierzę, 
dziś półbóg. 
Oswojony przez śmierć, 

Jan Rybowics 

WYDAWNICTWO LUBELSKIE ZAPOWIADA W 1983 R. 

KALENDARZ LUBELSKI 1983 

W Koleiny tom rocznika poświęconego sprawom bieżącym i dziejom 
Lubelszczyzny omawia m.ln. 120 rocznicę Powstania Styczniowego, hi-
storię testamentu Kajetana Kickiego; bogato i barwnie przedstawione 
są Puławy z końca XIX w. i okresu międzywojennego w kolekcji wspo-
mnień prof. Michała Strzemskiego. Michał Fijałka przypomina walki 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, prof. Gabriel Brzęk pisze o Hen-
ryku Raabem — organizatorze i pierwszym rektorze UMCS. Prof. Ma-
rian Markiewicz wypowiada się na temat zawału serca. Sylwetka Marii 
Józefackiej otwiera dział związany z literaturą, Ireneusz J. Kamiński 
poświęca tekst mecenasowi Kazimierzowi Miernowskiemu z Lublina 
1 „Galerii 72" w Chełmie. Maria i Henryk Gawareccy piszą o przed-
wojennych towarzystwach: teatralnym i muzycznym, opiece nad zabyt-
kami i najnowszych lubelskich medalach. 

Kalendarz uzupełnia kronika wydarzeń z lat 1981—1982, poradnik-
-horoskop. Pozycja bogato ilustrowana. Rysunki Andrzeja Kota i ok. 
130 zdjęć. 
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ANTONI BEDNAREK 

KILKA UWAG 
O WSPÓŁCZESNEJ ESEISTYCE 

Eseistyka miała swój znakomity okres w latach między-
wojennych. Parandowski, Stempowski, Miciński, Boy-Zelen-
ski to oczywiście nazwiska wiodące. Powtórne narodźmy 
eseistyki polskiej dokonały się w zasadzie po roku 19a6 i ostat-
nie 25-lecie można nazwać okresem eseistycznej dominacji. 
I to zarówno dzięki liczebnej obfitości gatunku jak i eseizacji 
różnych form prozy fabularnej. Przyczyn eseistycznej pros-
perity można doszukać się wielu, ale kilka motywacji wy-
suwa" się na czoło. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę 
uwarunkowania natury pozaliterackiej, mające scisły zwią-
zek z określonym typem kultury. Krzysztof Dybciak w dos-
konałym artykule Inwazja eseju widzi to w taki sposob: za-
uważamy, że ekspansja eseju następoutała w czasach rozpadu 
koherentnych systemów światopoglądowych i literackich. Kie-
dy rozpadają się zamknięte i usijstematyzowane obrazy Świata, 
a dotychczasowe formy poznawcze i komunikacyjne me są 
zdolne wyrazić nowych doświadczeń człowieka, wówczas wiel-
kie znaczenie zyskują nowe typy struktur literackich, nie 
mieszczące się w zastanych klasyfikacjach genologicznych; 
wśród nowych gatunków coraz ważniejsze miejsce zajmuje 
esej Natomiast nie istnieje on zupełnie lub wegetuje w piś-
miennictwie epok ustabilizowanych, funkcjonujących w ra-
mach światopoglądów pełnych, harmonijnych zawierających 
odpowiedzi na cały zestaw podstawowych pytań człowieka '. 

Oczywiście jest rzeczą wiadomą, że po roku 19o6 nastąpiła 
erupcja rozmaitych pytań, a w całym 25-leciu odpowiedzi na 
te pytania stawały się coraz trudniejsze, co dawało możność 
inwencji esejowi. Jemu bowiem właściwe jest zarowno pró-
bowanie. wstępna jakby penetracja, jak i — bardzo często — 
umiejętny kamuflaż. Jeden z pionierów polskiej eseistyki Bo-
lesław Miciński pisał: Esej nie rozwiązuje problemów ale je 
stawia* Kultura, którą rodzi konieczność ustawicznego czu-
wania. zdaje się głównie zobowiązana do stawiania proble-
mów. Jest w tym zawarta intencja poszukiwania, intelektual-
nego i moralnego niepokoju. . . 

Sytuacja sprzyjająca esejowi powstała również w obliczu 
totalnego zakwestionowania fikcji literackiej, stopniowego 
braku zaufania do niej u współczesnego czytelnika. Nastą-
piło zmęczenie literaturą produkującą niezliczoną ilością fabuł. 
W przekonaniu człowieka powojennego fikcyjne fabuty stały 
się żenującym w swojej niemocy wyrażania rzeczywistości 
kulturowym niewypałem. Nadmiar fabularnych stereotypów 

do piekieł. Eseje artykuły 
listy. Kraków 1970. s. 195. 
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stawał się irytujący w sytuacji wielkiego doświadczenia. Zro-
dziła się tendencja, w ogólnospołecznym wymiarze, do zgłę-
biania rzeczywistości poprzez medytacje, refleksyjną zadumę. 
Eseistyka ów głód refleksji w pewnym stopniu zaspokajała 
tworząc jak gdyby nurt środkowy między formami gwałtow-
nego procesu profesjonalizacji w humanistyce z jednej stro-
ny, a gazetowym pustosłowiem — z drugiej. Zapewniała rów-
nież, rzec by można, personifikację relacji nadawca — od-
biorca, twórca — czytelnik. Bowiem anonimowość narratora 
w literaturze a badacz w humanistyce zobiektywizowała tę 
relację do tego stopnia, że nastąpił prawie całkowity zanik 
„piętna osobowego" w sztuce słowa. 

Okres, w którym przyszło funkcjonować esejowi cechuje 
również demokratyzacja tematu, w znaczeniu równoważności 
tematów i problemów, zobligowanej przez ogromną ciekawość 
świata jako wielkiego potencjału znaczeń. Jednocześnie w 
poważnym stopniu refleksja eseistyczna staje się antidotum 
na kulturową preferencję faktu. Podczas gdy występuje ma-
sowe zapotrzebowanie na wiedzę skrótową, encyklopedyczną 
zjawia się naturalna reakcja ujawniająca brak refleksji. Za-
chodzi potrzeba wypracowania form wypowiedzi, które by 
dokonywały zapisu tego rodzaju kontaktów ze wszystkim co 
nas otacza, których istota ma charakter dynamiczny, jest u-
stawicznym procesem. Esej rejestruje tę właśnie dynamikę 
głośnego myślenia, zapisuje medytacyjny ruch wyobraźni, 
właściwym mu stylem skojarzeń, aluzji myślowych, asocjacji. 
Chciałoby się powiedzieć, że często jest po prostu zbiorem 
cytatów, tylko, że podlegającym odpowiedniej organizacji słu-
żącej sentencjonalnym uogólnieniom. Taka przydatność cu-
dzych myśli, ich równowartość w medytacyjnym „reagowa-
niu" na rzeczywistość stwarza charakterystyczny dla form ese-
istycznych klimat intelektualnej tolerancjił. Ważny i zna-
czący jest każdy temat i każda myśl, gdyż nie zamierza się 
zdefiniować świata, raczej nieustannie d z i w i ć s i ę jego zło-
żoności, „odczytywać" go. 

Pośród kulturalnych powinowactw eseju znajduje się także 
rozmowa, zwłaszcza ta jej odmiana, u której podstaw leży 
nie tyle, przerastający człowieka, zamiar jednoznacznego skon-
kretyzowania zjawisk, ile kontemplatywne przeżycie. Chodzi 
o rozmowę-dyskurs lub o rozmowę-medytację, gawędę stwa-
rzającą złudzenie współuczestnictwa czytelnika w owej „węd-
rówce po tematach". Czytelnika i cytowanych autorów, któ-
rych sformułowania nadają całości cechy kolokwialne. Walter 
Hilsbecher w swoim Eseju o eseju pisał: ... język eseju to ra-
czej „móuńenie" niż „pisanie", łączy go pokrewieństwo z opo-
wiadaniem lub dialogiem, rozmową"4. 

W obecnym stanie eseistyki realna staje się potrzeba wstęp-
nych, szkicowych przynajmniej prób usystematyzowania tego 
dorobku. Przede wszystkim esej klasyczny, który można by 
traktować jako wzorcowy, w jego gatunkowo czystej postaci. 
Pośród różnorodnych definicji eseju chyba najprecyzyjniej 
usiłowała ją sformułować Irena Sikora-Jokiel: Nie wiemy 
jeszcze, co stanowi istotę gatunkową eseju ale jeśli przebieg-
niemy eseistykę przynajmniej od momentu, kiedy zaczęto ją 

• Por. uwagi Michała Sprusińsklego o eseistyce Marii Kuncewiczo-
wej: Cytaty i ilustracje z iycia w: Między prau-dtj a zmyśleniem, War-
szawa 1978. 

« Realizm, absurd i paradoks. Eseje, Warszawa 1972, przekł. S 
Błaut, s. 131. 
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uprawiać świadomie, to bez trudu dosirzezemy płaszczyznę 
na której spotykają się reprezentatywne dla tego gatunku u-
iwory. Jest nią kontemplatywna postawa autora wobec świata, 
warunkująca intelektualny charakter eseju i wszechstronność 
zainteresowań, która stanowi o pojemności tematycznej . Ak-
ceptując tę formułę dodajmy, że „wszechstronnosc zaintere-
sowań" dająca w efekcie wielowątkowość tematyczną w kla-
sycznym eseju stanowi środek do sformułowania praw nautry 
ogólnej lub też opisania danego zjawiska, niejako podstawo-
wych, morfologicznych cech jego struktury. Przy czym należy 
podkreślić, że ważny jest sam sposób konstruowania prze-
wodu myślowego. Przedmiotem rozważań zawsze jest sama 
istota zjawiska, jej atrakcyjność, osobowość fenomen. Często 
chodzi o zjawiska zdawałoby się oczywiste, ale dzięki temu — 
i to jest inspirujące dla eseisty - tajemnicze, nie odkryte 
Tematyczna różnorodność klasycznych esejów - - powiedzmy 
typu Monteskiuszowskiego, nie podporządkowując się okreś-
lonym całościom problemowym, tworzyła w ramach zbioru 
objętego jednym tytułem swoiste silva rerum. Jej istota po-
legała bowiem na próbowaniu rozmaitych kwestii, na inte-
lektualnym treningu pośród t e m a t y c z n e j obfitości świata. Dla-
tego też obecnie - kiedy eseistyka bardzo wyraźnie zaczyna 
funkcjonować w obrębie profesji humanistycznych, skupiać 
się wokół wielkich bloków problemowych i tematycznych — 
trudno jest właściwie znaleźć zbiór esejów, który byłby w a ś -
nie zbiorem rozmaitości dotyczących po prostu życia W y -
mieniając więc kilka tomów trzeba p r z e d każdym postawie 
słowo wybrane" albo lepiej „niektóre". Chodzi bowiem o to 
że w zbiorze występują one z reguły posrod innych pozo-
stających w określonym kręgu tematyki profesjonalnej (naj-
częściej literackiej, teatralnej, biograficznej, itp.). Klasyczny 
kanon gatunku znakomicie zaprezentowało wydanie Pism B. 
Micińskiego (Kraków 1970) zawierające eseje I Z 

okresu wojny, wnoszące ów swoiscie eseistyczny klimat „bez-
interesowności" tematycznej, delektowanie się konstruowa-
niem struktur myślowych. W tym nurcie znajdują się na pew-
no niektóre eseje Tadeusza Brezy z t o m u Notatn.k lacrack. 
(Warszawa 1956, zwłaszcza Psychologia debiutu, s 428 -448 , 
ak i Jana Kotta z tomu Aloes ( W a r s z a w a 1966 zwłaszcza Mały 

Iraktat o erotuce, Mały traktat o umieraniu) a także wiele tek-
stów Juliana l̂ rzytKJsia ze zbioru Zapiski bez daty-Warszawa 
1970). Dochodzi do tego garść esejów Kaźmierza Wyki, m.in. 
Ogrody (w: Łowy na kryteria, Warszawa 1965) oraz Bose ścież-
ki (w* Notce i dawne wędrówki po tematach, Warszawa 1975). 

Jak już zaznaczyliśmy nastąpił gwałtowny rozwój eseistyki 
w obrębie rozmaitych dyscyplin humanistycznych Ow - na -
wiimy co tak — e s c j p r o f e s j o n a l n y jest najliczniej-
szy w okresie powojennym, po r 1956. Przede wszystlom 
esej historyczno- i krytyczno-literack. N a j w y z s ^ jakosć i ^ 
prezentują: Petrarka Parandowskiego ( W a i s ^ w a l G S T ^ M ^ y 
słowem a milczeniem Jasturna (Warszawa 1960) Szkice o 
Szekspirze Kotta (Warszawa 1961), Mit przygody Zengela trzy 
tomy Wędrując po tematach Wyki (Kraków 1971) oraz Laur 
i ciało Łukaszewicza (Warszawa 1971) a także Z a m % t P o m e £ 
(Waszawa 1970) oraz Dalej aktualne (Warszawa 197b) Burka^ 
Esei h storyczny to przede wszystkim książki Jasienicy jak 
również P & z y plewą a manną Zawieyskiego (Warszawa 

» Próba teorii eseju no tle historycznym, literario X. Wrocław 1978. 
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1971), Spotkania z historią Tazbira oraz dwie pozycje Łep-
kowskiego: Człowiek i historia (Warszawa 1977) i Przeszłość 
miniona i teraźniejsza (Warszawa 1980). Na uwagę zasługuje 
kilka przykładów eseju typu h i s t o r i o z o f i c z n e g o , po-
zycje wysokiej rangi intelektualnej. Myślę tu głównie o Ko-
rzeniach J. Zawieyskiego (Warszawa 1969), Próbach świadec-
twa J. Strzeleckiego (Warszawa 1971) oraz Listopadowym 
wieczorze A. Kijowskiego (Warszawa 1972). Atrakcyjność in-
telektualna tego nurtu przejawia się w refleksyjnym rozszyf-
rowywaniu związków przeszłości i teraźniejszości, na odna-
wianiu, odświeżaniu często stereotypowego obrazu czasu mi-
nionego, a także określonych struktur wyobraźni historycznej, 
sposobów odczytywania przeszłości. Głównie wówczas gdy 
chodzi o epoki lub okresy już „wstępujące w mit". 

Odnotujmy również kilka — jak się zdaje najwybitniej-
szych — pozycji z innych jeszcze obszarów profesjonalnych. 
Esej filozoficzny w perfekcyjnej postaci to Światopogląd i ży-
cie codzienne (Warszawa 1957) oraz Kultura i fetysze (War-
szawa 1967) L. Kołakowskiego a także Faszyzm a tradycja 
europejska Tadeusza Krońskiego (w: Rozważania wokół He-
gla. Warszawa 1960) jak również O doskonałości W. Tatarkie-
wicza (Warszawa 1976). 

Historia sztuki dysponuje kilkoma eseistami, którzy ten 
gatunek szczególnie na swoim terenie nobilitowali. Wyka 
głównie jako autor książki Thanatos i Polska czyli o Jacku 
Malczewskim (Kraków 1971) oraz wielu tekstów (m.in. o Ma-
tejce, Malczewskim, Munchu, w: Wędrując po tematach t. III), 
Joanna Guze, szczególnie w przypadku Twarzy z portretu 
(Warszawa 1974) oraz Michał Wallis przede wszystkim jako 
autor zbioru Późna twórczość wielkich artystów (Warszawa 
1975). Włączyć w ten krąg wypada również grupę tekstów 
Jana Białostockiego, m.in. Odrębność sztuki weneckiej; Sztuka 
i kompensacja oraz piękny esej biograficzny Erwin Panojsky 
— myśliciel, historyk, człowiek (w: Refleksje i syntezy ze 
świata sztuki (Warszawa 1978). Sztukę eseju uprawia rów-
nież znany muzykolog Bohdan Pociej (Idea, dźwięk, forma, 
Kraków 1972 oraz Szkice z późnego romantyzmu, Kraków 
1978), który posiada fenomenalne wręcz wyczulenie na kon-
tekst kulturowy twórczości muzycznej różnych okresów, a 
także jej powiązania ze sferą duchową, sakralną człowieka. 

W eseistyce powojennej staje się również widoczne zja-
wisko wykształcenia się pewnych typów esejów, dających się 
wydzielić ze względu na określone tendencje tematyczno-prob-
lemowe. I tak np. bardzo wyraźnie wyodrębia się nurt, który 
nazywać by można nurtem k u l t u r o w e j s y n l e t y z a c j i . 
Są to — najogólniej rzecz biorąc — zbiory esejów poszuku-
jących pewnych najbardziej charakterystycznych symptomów, 
jakości, cech określonych kultur. Właściwie jednak kultury 
współczesnej. Bowiem nawet jeśli dotyczą kultur zamierzch-
łych. to zawsze funkcjonuje to na zasadzie konfrontacji ze 
współczesnością. I tak np. Barbarzyńca w ogrodzie Herberta 
(Warszawa 1962), Wędrówki po stuleciach Zygmunta Kubiaka 
iKraków 1969); Przygotowanie do wieczoru autorskiego Ró-
żewicza (Warszawa 1971); czy Podróż do Grecji Jastruna (Kra-
ków 1978) to eseistyka zestawień kulturowych, penetracji 
przeszłych „zamkniętych" kultur przez współczesnego Euro-
pejczyka, którym bywał i obecnie jest również obserwator 
świata, ktoś kto ogląda i kontempluje. W tego typu eseistyce 
owo „ja" autorskie jest szczególnie ważne. Obserwacja świata 
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iest zdeterminowana przez zdyscyplinowanie refleksji, pew-
3 !L tolerancie polegającą na świadomości wyz-
2 ? o S u ś S S względności wszystkiego w obliczu 
nr^pmi iania Stąd i zdyscyplinowanie emocjonalne. Taki cha-
rakter m a eseistyka M a n i Kuncewiczowej, głównie Fantomy 
Warszawa 1970) i Natura (Warszawa 1975). Obecna jest w 

nich totalna ciekawość świata we wszystkich jego odmia-
nach Percepcja pSega na „niebywałej wrażliwości na wielość 
świata " " To S Umysłowe, dotykalne, widoczne pod ega usta-
wie zr^j infiltracji przez to co daje pamięć, formułująca wład-
ną wewnętrzną syntezę kultury. W tym nurce umieściłbym 

Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, (Warszawa 1965). D r ^ k m 
tt>chumena Zawieysk ego (Kraków 1971); Czasu oiwarieyu 
JanusTa St Pasierba (Poznań 1972) i Łaski drogi Czesława 
Bartnika ^Warszawa 1978). czy wreszcie Dziennika intymnego 
mego NN Zbigniewa Zakiewicza (Warszawa 1977). 

Wreszcie trzeci nurt - nazwijmy go umownie m o r a ł 
s t y c z n e j p e r s w a z j i . Nastawiony jest na rozwazama 
kwestii pryncypialnych w sferze wartości moralnych. Jest 
w n m jednocześnie jak gdyby g ł ę b o k o zakodowana czujność 
moralisty w obliczu wielkiej dewaluacji, „wyprzedazy war-
tości fundamentalnych. W wielu przypadkach wyczuwalne 
jest głębokie zdeterminowanie eseistycznego punktu u.dze-
nia przez doświadczenia kataklizmu ostatniej wojny Oto kilka 
pozycji z tego nurtu, szczególnie chyba reprezentatywnych, 
stanowiących jednocześnie wielkie osiągnięcia w ogolę hu-
manistyki polskiej: T. Kotarbiński. Medytacje o ^ c i u g o d n -
wym (Warszawa 1966). A. Kępiński, Rytm ^ a (Kraków 
1972); J. Szczepański, Sprawy ludzkie (Warszawa 1978^ Jan 
Józef Szczepański, Przed nieznanym trybunałem (Warszawa 
1975). 

Odrębną grupę stanowią eseje b i o g r a f i c z n e , mające 
u nas dobre początki w twórczości Grzymały-Siedleckiego, 
Boya-Żeleńskiego, Berenta. Nie mamy w powojennym piś-
miennictwie zbyt wielu przykładów t y p o ^ o ^ e j u biogra-
ficznego. Najczęściej pojawiają się formy gatunkowo mieszane, 
na pograniczu eseju i opowieści biograficznej. Zresztąbio-
grafistyka została w ogóle zdominowana raczej przez tateti?-
stykę biograficzną. Przykłady typowego eseju biograficznego 
i i CłiooinIwaszkiewicza (Kraków 1955) a także książka Ne-
l e r l e g o T k o S l k u Z y t o e i m a n i e (Kraków 1966) oraz trylogia 
franciszkańska Szelburg-Zarembiny Zakochany » 
(Warszawa 1961); /mię jej Klara (Warszawa 1964); o " 
L sie drzwi... O bracie Eliaszu medytacje (Warszawa 1971). 
Zaś w ostatnim czasie Fantasia al la Polacca Kuncewiczowej 
(Warszawa 1979) oraz Rogaty Warszatotak Rudnickiego Kra-
ków 1981). Oczywiście w tej grupie przypada miejsce twor 
czości biograficznej Parandowskiego. Ważne jest - i t o me 
tylko dla Rozwoju 'gatunku, ale w ogóle dla wspo czesn^ k ^ 
inrv hinarafi—znei — zorientowanie tego typu tworczosci na 
refieksyjne Tiibiektywne odczytywanie b i o g r a f i i . Nas .puje 
w takich przypadkach rezygnacja z wszechobecnej w bio 

. Maria Janlon: Świat jako pamięć, w: Odnawianie « a « c * . Kra-
ków 1980. 
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grafistyoe, chronologicznie pomyślanej faktografii na rzecz wy-
biórczego potraktowania symbolicznych, znaczących wydarzeń. 
Biografia staje się często zbiorem fragmentów zintegrowanym 
dzięki rozmaitym kontekstom. I tak na pewno poprzez kul-
turę „macierzystą" postaci. A przede wszystkim chyba poprzez 
współczesność, w której żyje autor-eseista. 

Daje się zaobserwować idący w tym kierunku proces esei-
zacji prozy autobiograficznej. Mam tu na uwadze np. Figle 
pamięci Anny Kowalskiej (Warszawa 1963), Dzikie muzy Leo-
na Gomolickiego (Łódź 1968) oraz Spotkania przy drodze Szel-
burg-Zarembiny (Warszawa 1976) czy wreszcie książki opisu-
jące podróżnicze meandry własnej biografii — m.in. Kroniki 
Asyżu Romana Brandstaettera (Warszawa 1947) oraz Podróże do 
Wioch i Podróże do Polski Iwaszkiewicza (Warszawa 1977). 
Miejsca i rzeczy oglądane inspirują do uogólnień, stają się 
„pretekstem" do przemyśleń wywołujących sieć skojarzeń, 
aluzji, przypomnień. 

Eseistyka współczesna niejako programowo ewokuje frag-
mentaryczne poznanie rzeczywistości. Stanowi wyraz okreś-
lonej świadomości, określonego typu kultury, „obrazu świata" 
nie uładzonego, „cząstkowego", pełnego sprzeczności. Jest ga-
tunkiem epoki nieufnej wobec syntezy, harmonii. Programo-
wość owej fragmentaryczności manifestuje się choćby w wielu 
tytułach zbiorów eseistycznych, wskazujących „urywkowość" 
prezentowanej rzeczywistości, jej „zjawiskowość": Kalejdoskop 
literacki (Starowieyska-Morstinowa); Zapiski bez daty (J. Przy-
boś): Figle pamięci (Anna Kowalska); Próby świadectwa (Jan 
Strzelecki); Fontomy (M. Kuncewiczowa); Parerga (W. Tatar-
kiewicz). 

Świadomość eseju to świadomość ograniczonych możliwości 
percepcyjnych. Realizuje się to w postaci luźnych zapisków 
i spostrzeżeń, medytacyjnych obserwacji, krótkich całostek 
opisowych i aforystycznych sformułowań. Ważna jest wewnę-
trzna organizacja tego wszystkiego, pewien gatunek refleksji, 
rekomendujący osobę, „człowieka myślącego". 

Trzeba również zwrócić uwagę na wszechstronny we współ-
czesnej eseistyce topos wędrówki. Wędrówka jest jednym z 
terminów-kluczy dwudziestowiecznej kultury i wraz z po-
krewnymi semantycznie określeniami: spotkanie, droga, po-
dróż — często służy nazywaniu ludzkich doświadczeń. Nie 
tylko zresztą w przestrzeni ale i w czasie, jak również i doz-
nań intelektualnych i uczuciowych. „Wędruje się" po kraju 
i świecie, po obszarach natury i kultury, dziejach ludzkości 
i własnej biografii. Dla eseisty właśnie taka „szczodrość" świa-
ta narzuca sposób obserwacji, polegającej na wspomnianym 
zapisie fragmentarycznych, asocjacyjnych doznań i obserwacji, 
co stylistycznie kwitowane jest w formie — nawet nadmiernej 
często — metaforyzacji, wyrażającej się właśnie w sformuło-
waniu: wędrówka („po", „z" , „przez"), spotkanie, droga, ścież-
ki, przechadzka, itp. 

Jeśli mowa o literackich walorach prozy eseistycznej na-
leży wspomnieć o skłonnościach aforystycznych, które poja-
wiają się w różnych miejscach tekstu. Mają one charakter 
sentencjonalnych konstatacji. Bardzo często formułuje się je 
w pierwszym zdaniu, co daje efektowne „wejście", ukierun-
kowanie dalszej refleksji, pobudza ciekawość. Uogólniające 
sentencje rodzą się także przy okazji rozbudowanych porów-
nań sytuacyjnych. Tak np. zaczyna się esej o Kusocińskim 
Tadeusza Lepkowskiego: każdy z nas doczeka się swego ostał-

118 s M V I S «rZaranT Nieprawda. Ze śmiercią można wygrać. Ci którzy 

Na zakończenie tego szkicu uwaga natur?^ogótae^BjM 
tvka współczesna znajduje się obecnie w momencie szczegół 

Ta w sie orzed nią szansa znaczącego udziału w pro-

no o różnorodność tematyczną, jak i poetykę ączema ilum 
nistycznej refleksji, racjonalnego dyskursu i literackich srod 
ków wyrazu. 

Antoni Bednarek 

, T . Łcpkowski: Ostatnie okrążenie, w: Przeszło* miniona i teraź-
niejsza, Warszawa 1980, s. 233. 
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SŁAWOMIR RUDNICKI 

MINIATURY 
z cyklu: Smutek policzony 1969— 1977 

słowo ocalone: tenebrae 

miasto w nocy 
gdy do moich okien 
podpływają łzy domów 

na stożku fali 
w podziale gwiazdy 
smok morza który odszedł z tobą 

poranny starzec 
na spacerze w kraju 
konwalii i dziewcząt 

człowiek ułożony z aforyzmów 

gdyby sosna miała 
o kilka igieł mniej lub więcej 
jej szum tak samo 
by mnie zasmucił i wzmocnił 
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nie tańczę z tobą lecz 
z utraconą chwilą 
może to jest zupełny 
brak wyobraźni 

Baqti > : injłtMq 
rjBobi»irn x sapiuiu*^ 

* * .. tr .--[ • • -w. 

wszystko równa do ziemi: 
. . i ustaje w mroku 

nawet to 
co nic przeszło przez krtań kochanków 

o gładka nigdy nie dotykająca 
swego jeziora — 
taflo 

kiedy pada przez ciebie deszcz 
wtedy wydaję się sobie chmurami 

* 

• • 

brat 

najwyższy 
pająk klasztoru 

łodzie uwiązane do brzegu 
szemrzą z falami — 

doskonały to opis cierpień 



• • 

zbyteczne oczy 
inne piękne: elipsa 
promieniująca z młodości 

• • 

coraz powolniejszy śnieg 
swobodna inwazja bieli która 
utrzymuje przy życiu niejedną samotność 

•"'t. ilf.Jia j ol". 

• • 

żyzne powroty pod brwi rodziców: 

przez wiele lat jesteś szufladą ..... 

oni czytają długie listy 

* 

• • 

zadrzewiasz się 
w polowie wiszącej drogi 
cieniu ściętej gałęzi 

rąbię drewno 
i niosę je do ognia 
lecz dym nieustannie 
wraca pod siekierę 

tamten obraz 
gilotynują wodospady: 
moja młodość 
wśród podobnych sobie 
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dwoje ludzi w akcie: 
mężczyzna który trąbi rozkaz 
kobieta niewolna 
dom z zewnątrz taki sam 

wyznaj to 
przed trybunałem masek 
powiedz broni ukrytej w futerale 
mów tak aby ciebie było duzo 

zaczerpnę z szarugi 
lecz kto po mnie 
ugasi mgły 

• * 

przybliżyć nietoperzem 
muszlę wyściełaną 
czymś tajemniczo niebieskim 

po opadnięciu liścia 
obnaża się hak 
wbity pod zieleń 

jeśli cię zbytnio zwiąże 
zmień lata w jedną chwilę 
i pomyśl o pięknym życiu 



wilgotną dłonią 
> ozlamana na pół 
ślubna grudka nocy 

fciat bto: : - • encA: 

pieczara nic mówi 
wyraźnie: uzupełnij: 
ten zawsze czarny właz 

ofaj-d ut w lotyr-Ju latndibri^.r 
•tut itri . 

• • 

liść od którego idziesz 
daje mi zieleń 

tu pracuję 

trfŚ-Tt itr.: • 

o trawy 

trawy 
bez pigmentu 

rok dotknął roku 
wdowy pozostały 
z medalikami 

* • 

długo rozmyślał 
co jest ryżem europy _ 
oddawał się i innym mrzonkom 
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gdy jeszcze myślisz 
nie jesteś — 

sam 

Sławomir Rudnicki 

m y * > m m o i > f c \ 

ain fłwócn 

11»< , • • ;»># t. 

i*' fl/j.fjl . tt • : • • yr 

> fiodB A mas: 

K.tto of/l oil^J • • 

WYDAWNICTWO LUBELSKIE ZAPOWIADA W 1983 R. 
uttMtsol niw; r-*i "i*! 

STANISŁAW LEM: Summa Technologiac. 
f 4 .. .rAio : >»:n « r •. :c • : • 

Szkice cybernetyczne, w których Lem próbuje określić miejsce 
W człowieka w świecie, ująć całościowo losy cywilizacji ziemskiej 
w zbiorze hipotetycznie istniejących cywilizacji kosmicznych, wyłania-
jących się przez miliardy lat drogą „prób i błędów" ewolucji. Nowe. 
obszerne posłowie autora. 
Wyd. 4. 27 ark. wyd. 

MARIAN PANKOWSKI: Matuga idzie. Przygody. 

R 
| ) Powieść wybitnego pisarza polskiego zamieszkałego w Belgii, po 
W raz pierwszy opublikowana w Brukseli w 1059 rn wydawana we 
Francji, Holandii, RFN. Jest to „proza eksperymentalna" o tematyce 
społeczno-obyczajowej, poruszająca istotne problemy współczesności. 
Wyd. 1 (krajowe), 9 ark. wyd. * • » . 
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RYSZARD WŁODZIMIERZ BORKOWSKI 

Zadośćuczynienie 
przyszedł dzisiaj 
nie mówił nic 
gdy go zapytałem 
dlaczego 
nie odpowiedział 
balansując na krawędzi 
swojego milczenia 
i mojego pytania 

kiedy wychodził 
powiedział tylko 

SPRÓBUJ ZROBIĆ Z MILCZENIA SŁOWO 

więcej go nie spotkałem 
została tylko jego cisza 
i słowa 
które powstają 
które świadomość 
obdarza znaczeniem 
często jednemu 
daje ich kilka 
i wtedy przestają mówić prawdę 

'I T TAKICH SLOW TRUDNO STWORZYĆ 

CISZĘ 

* 

* * 

chcecie rządzić naszymi sprawami 
a nie przychodzi wam do głowy 
że te sprawy 
kropla po kropli 
wlewają się w jedną wielką 
a nad tą zapanować 

•o j. f U 

161 

choćbyście nie wiem jak pragnęli 
nie możecie 

i kiedy rośniecie 
coraz wyżej 
nogi wasze 
grzęzną w podłożu 
które nigdy nie było 
i które staje się nim 
pod waszym coraz większym ciężarem 

a niebo, 
które wydawało się wam tak bliskie 
pozostaje na swoim miejscu 

wbrew waszej woli 
zachowuje swoją barwę 

* • * 

jeśli chcesz 
głupiego rozbawić 
opowiedz mu o 

nim 
jako o sobie 
będzie się śmiał 

mądremu 
nic nie mów 
on ciebie słyszy 

# 
* • 

Archanioł Gabriel 
płomieniem miecza 
z ciszy ich wygnał 

zostały tylko ogryzki 
zakazanych owoców 
i wąż przechera 

ten swoje zadanie wykonał 

wygnańcy będą budować ciszę 
od nowa 
i nigdy do niej nie wrócą. 



Piosenka — Podróż III 
Jeszcze ciebie nie znałem 
chociaż poznałem już ciało 
wziąłem przecież ofiarę 
twoich oczu i rąk 
gdy za zieloną granicą 
na rzece cię spotkałem 
i płynę w twojej łodzi 
posłusznej tylko snom 

snom, pani, nie każ przychodzić 
gdy jawy jesteś pełna 
i wiary w ciszę słowa 
gdy z warg nie musi zejść 
i na nich zawieszone 
brzmi bezszelestną mową 
i wciąż, i wciąż od nowa 
będzie na wargach brzmieć 

czy twoja rzeka to droga 
czy tylko dym z papierosa 
który przecieka przez palce 
niedokończonych dni 
i nocy nierozpoczętych 
ginących na jej bezdrożach 
których zobaczyć nie możesz 
poprzez wijący się dym 

czy jesteś matką wody 
po której przyszło mi płynąć 
czy jestem twój kochanek 
po którym będzie syn 
czy to jest naszą winą 
że ciała się poznały 
nim myśli, nasze myśli 
spełniły śmiały czyn 

zostać moją Ariadną 
nie jest ci chyba pisane 
czyjeś dłonie zrywają 
podarowaną nić 
i tylko oczu rozmowa 
i dłoni oczarowanie 
i prozaiczne pytanie 
czy warto jeszcze być. 

Ryszard Włodzimierz Borkowski 
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MONIKA ADAMCZYK 

Czy Kubuś Puchatek 
to Winnie-the-Pooh? 
o POTRZEBIE KRYTYKI PRZEKŁADU 

Czy istnieje w Polsce prawdziwa krytyka przekładu? Nie-
stetv musimy odpowiedzieć na to pytanie negatywnie. Uka-
zała się wprawdzie wypowiedzi na temat przekładów ale 
sa to zazwyczaj oceny powierzchowne. Spotyka się określenia 

7 nak omity prze k ł a d , .przekład kongenialny". „nowe odczy-
ta n f e ^ i e t a . .^zgrabny przekład", itp. Na czym j ^ a k ta 
kongenialność", czy ."nowo odczytanie" polega o tym naJ-
cześciei krytycy milczą. Lepiej, choc brzmi to paraaoKsainie, 
orzedstaw a się7 sprawa z ocenami negatywnymi - są one 
zwykle popartc bogatym materiałem dowodowym, który jed-
nak też może budzić wątpliwości, bowiem ogranicza się naj-
częśc ej do sporządzenia zestawu mniej lub bardziej karygod-
n y c h błędów popełnionych przez tłumacza. Ale nawetjesli 
taki negatywna ocena przekładu ukaże się drukiem jest on 
t l n v S T n y w tej L n e j postaci. % 

że utwory przetłumaczone w sposob daleki od idealnego czy 
nawet poprawnego uchodzą za znakomite przekłady, tylko 
dlatego że robią takie wrażenie przy powierzchownej anali-
z ę ^ ! czytają się" dobrze po polsku. Jest to zjawisko • 
bezpieczne boSiem lepiej jeśli tłumacz zrobi p ^ ą ^ 
dów leksykalnych czy g r a m a t y c ^ y c h po^łni t r o c ^ me 
7orabności stylistycznych, a nawet zniekształci nieco znaczę 
nie kilku wyrazów czy zdań, ale odczyta poprawnie calośc 

napisze je od nowa znakomitą polszczyzną 
dokonując pfzy t>Tró?„cgo rodzaju zniekształceń, które spo-
wodu"ą! żePprzy bliższej analizie tekst oryginalny i przekład 
okażą się dwoma zupełnie różnymi tekstami. 

a i s & krzcwskiego były wielokrotnie k r e o w a n e zara 
maczom m.in. to, że nte *dolah ^ I J S o w y c h . znaleźć 
powych dla Faulknera d ugjch y k 0 a k ^ r W z 4 a w m : rerykańskich, 
polskiego odpowiednika dla języka Murzynu j _ 

nie mówiąc już Y ^ W ^ tycznych usterkach — o tyle przektaa rn; u]i j 
kowskiej doczekał się j m y c h t k l i w e j 
bez znajomości oryginału — ttcnwyca.jwy £ d c 7 v t a la u-
analizie okazuje się. że tłumaczka nie w peim oa y 
twór Faulknera. Nie dotarła 
bardziej rażącym przykładem J ^ ^ S S S S y p rzedstawiciel 
ffi^Co^MnT d f t J S S J S tłumaczka nie 
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zrozumiała tej ezęsci utworu, ale faktem jest, że nie doceniła 
wag, szczegółów. Benjy. mający w momfnc e narracTtrzy-
dziesct trzy lata jest człowiekiem niedorozwiniętym k óry 
poziomem umysłowym dorównuje najwyżej t S t n i e m S 
dziecku, a i to nie jest pewne, b 0 nie potraH nawet mów 

™ y ' „ i C J , »*% ies l J l k o nieartykułowane dźwięki. Benjy odbiera 
rzeczywistosc jedynie za pomocą zmysłów. Wszelkie skoiL! 
rżenia tworzy właśnie w ten spotób. Zapach. d ż S k koiarzy 
mu się z innym zapachem czy dźwiękiem. BenTnie^ozumie 
swiau. nie interpretuje go. ale tylko o b s e r w u j i rejestrze 

sa ooIrZS?, ^ k t 6 r C m 0 g , y b y ^ y w i ć nu myślenk? są po prostu intuicją czy przeczuciem. Faulkner używa w tej części bardzo oszczędnych środków wyrazu, ogranicza m.in. 

z a o ^ ^ ^ f ' 3 ^ 0 ~ n j C U Ż y w a wykrzykników, znaków 
zapytań a. możliwe ze wyeliminowałby także kropki i prze-

Pondkr^n W t e d y f t e k s t m Ó f i l b y S t a ć nieczytelny. 
Podkreślony zostaje więc m.in. fakt nierozróżniania przez 
k n o y Z ° P y C ° d Z d a " t w ' ^ z ą c y e h czy przeczących. Faul-
Ben v W n " Z y s k a m a ł ? * > specyficznego rejestrowania przez 
Benjy ego rzeczywistości używa stale słowa „said". To praw-
da. ze angielskie „to say" obfituje w daleko szerszą skalę 
znaczen n.z polskie „mówić", „rzec", czy „powiedzie? a re! 

S t y I l ? y C Z r , j Q Z y k a ^ g ^ e g o , w przeciwieństwie do 
L T i f T P ° l s k i e g ° z o z w a l a ^ ™ dużą iltóć powtórzeń tego 
U d " " y W J r a Z C n i a ; . W wypadku jednak słowo 
„said ma uwarunkowania ściśle semantyczne Tłumaczka 
jednak przeoczyła ten fakt i skutkiem tego S a w S u n k u 
niezamierzonym przez Faulknera. Jej Benjy stal s * isfotą 
bardziej świadomą, odbierającą i interpretującą rzeczyw s ość 

Z S S P ° f ° b m Ż a n g i e ł l 8 k i B e n j y " 1 t a k " t o "ay" zastąpione 
zorało następującymi słowami: powiedzieć, mówić, zawołać 
oswiadczyc, rzec, tłumaczyć, gniewać się, nalegać przeZać' 
pros, przykazać pytać, napierać, wtrącić, S S K 
cac, zdziwić się, kazać, rozkazać, powtórzyć, grozić mruknąć 
oznajmia, poskarżyć, dodać, zaprzeczyć, proźć sze^TZ'. 

' ^ r ^ o d z i ć l i ę , wołać, rzecP,Zrtwić 
się i różnym, ich wariantami. Już samo to zestawienie wy-
S E ? " y 3 , b y W y o b r a z i ć s o b i e ^ k bardzo zniekształcony 
został oryginał Szczególnym błędem jest częste używani? 
rożnych wariantów słowa „pytać". Faulkner w y p o w i e d S sIę 
kiedyś na temat tej części jego ukochanej powieści w ten 
idU^-lT8 trKin9tell this story as i, seemed to m^ that 
JZ n d rW A n d t h 0 t i d i 0 £ c h i l d t 0 ™ know 
what a ąuestion, what an interrogation was. He didn't know too 
much about grammar, he spoke only through his senses« 
(Probowałem opowiedzieć tę historię tak jak mogło ją widzieć 
niedorozwinięte dziecko. A on nie wiedział przecież co to py-
tanie \ie miał pojęcia o gramatyce, przemawiał wyłącznie za 
pomocą zmysłów.) Polski Benjy zaś nie tylko zna gramatykę 
ale jest w dodatku niezłym stylistą. Tłumaczka S J 
znała zachowanie reguł stylistycznych obowiązujących w ję-
zyku polskim za ważniejsze niż oddanie w pełni znaczenia 
oryginału. Obawiała się być może, że ciągłe używanie jednego 
słowa naruszy zbyt poważnie polskie reguły stylistyczne i 
spowoduje ogromną monotonię. Wydaje się jednak, że w tym 
przypadku taki zbieg jest konieczny - a inteligentny czy-

T ' Frlrkn" !n t h e Univ*r*HV- P"d red. Fredericka L Gwynna i 
Josepha L. BI ot nera Yintage Books. New York 1965. s 95 7 
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telnik na pewno zorientowałby się momentalnie, że jest to 
zabieg celowy, a nie niezręczność tłumacza. 

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną sprawę. W tekście an-
gielskim najpierw pojawia się zapis wypowiedzi, a później, 
po kropce, oddzjelne zdanie mówiące, że to pierwsze zdanie 
zostało wypowiedziane. Np. „Where you sit". Versh said. ,,1'm 
hungry". Jason said. W normalnym tekście angielskim zapis 
wyglądałby następująco: „Where you sit?" Versh said (lub 
asked). ,,1'm hungry," Jason said. A oto polski przekład: — 
A gdzie usiądziesz — spytał (sic!) Versh. — Głodny jestem — 
oznajmił Jason. Interpunkcja jest więc zbliżona do poprawnej, 
co też wpływa na zniekształcenie semantycznej warstwy u-
tworu. 

Inny, tym razem krótki przykład ukazujący jak błędne 
oddanie nawet jednego słowa może zmienić wymowę całego 
dzieła pochodzi z polskiego przekładu A Portrait of the Artist 
as a Young Man Jamesa Joyce'a dokonanego przez Zygmunta 
Allana. Przedostatnie zdanie tej powieści, stanowiące swego 
rodzaju credo pisarskie autora brzmi: I go to cncounter for 
the millionth time the reality of experience and to forge in 
the smithy of my soul the uncreated conscience of my race. 
A oto polski przekład: Po raz milionowy ruszam na spotkanie 
prawdziwego doświadczenia, by w kuźni swej duszy wykuć 
nieurodzone jeszcze poczucie mego narodu. Znając twórczość 
i biografię Joyce'a wiemy, że był on uniwersalistą, pragnął 
zostać pisarzem całej ludzkości, wyzwolić się ze swych irlan-

j dzkich obsesji, mimo to jednak piętno irlandzkości miało na 
nim ciążyć przez całe życie. Słowo „race" posiada tu więc 
dwojakie znaczenie — zawiera zarówno szerokie pojęcie ludz-
kość", jak i węższe pojęcie narodu. Jednoznaczne przetłuma-
czenie słowa zniekształca tekst — Joyce brzmi tu niczym 
Kordian — zresztą z lektury całego przekładu wynika, że 
zaciążyły na tłumaczu tradycje romantyczne i młodopolskie. 

Przykłady te prowadzą do oczywistego wniosku, że prze-
kład literacki podobnie jak każde dzieło literackie funkcjo-
nuje na kilku poziomach i właśnie relacje poszczególnych 
poziomów oryginału do analogicznych poziomów przekładu 
decydują o jego wierności i wartości. Wydaje się, że wyróż-
nienie takich poziomów i oparcie o nie analizy i oceny prze-
kładów umożliwiłoby rzetelną krytykę przekładu. Stanowi-
łyby one punkt wyjścia dla krytyka, który wiedziałby w ten 
sposób na czym opierać swe oceny i jakie aspekty przekładu 
poddać krytyce. Pomogłoby to też uniknąć przypadkowych, 
fragmentarycznych i impresjonistycznych sądów. Mogłoby też 
pomóc w pewnym stopniu tłumaczom przydając ich pracy, 
której nie wahamy się uznać za sztukę, pewien teoretyczny 
wymiar: 

Spróbujmy więc przedstawić te poziomy, a później w o-
parciu o nie dokonać przykładowej analizy. 

1) Poziom semantyczno-leksykalny obejmujący znaczenio-
we warstwy tekstu oraz sposób wyrażenia ich w języku prze-
kładu. W poziomie tym możemy wyróżnić następujące pod-
poziomy: 

a) elementy jednoznaczne stanowiące — użyjmy tu ter-
minu językoznawczego — powierzchniową strukturę tekstu. 

b) elementy wieloznaczne (gry słów, kalambury, imiona i 
nazwy zawierające znaczenie) tworzące strukturę głęboką 
tekstu. 

c) elementy o zabarwieniu kulturowym i obyczajowym 
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2) Poziom stylistyczno-poetycki obejmujący użycie środków 
stylistycznych i poetyckich. 

3) Poziom socjologiczny obejmujący zamierzenia z jakim 
dokonano przekładu, dla jakiego odbiorcy, jego recepcie 
wpływ literatury oryginalnej w języku przekładu na prze-
kład. wpływ przekładu na literaturę oryginalną języka prze-
kładu. relacja do poprzednich przekładów tego samego dzieła 
jeśli takowe istnieją. 

Ogólnie rzecz biorąc przekład idealny powinien być mak-
symalnie wierny oryginałowi na wszystkich poziomach A 
w-ięc przekazywać całą złożoność semantyczną oryginału w 
odpowiedniej oprawie stylistycznej, to znaczy z zachowaniem 
stylu oryginału (bez pogwałcenia reguł stylistycznych języka 
przekładu) oraz sprawdzać się na poziomie socjologicznym 
to znaczy pozostać tekstem adresowanym do takiego odbior-
cy. jaki leżał w zamyśle autora. Jeśli to możliwe (a łączy się 
to scisle ze sposobem potraktowania dwóch pozostałych po-
ziomów) przekład idealny powinien być przyjęty przez sy-
stem literacki języka przekładu, a nawet nań wpływać. 

Tylko przekład wierny oryginałowi na wszystkich pozio-
mach może być tekstem równie integralnym jak oryginał 
Pogwałcenie choćby jednego z poziomów, czy nawet podpo-
ziomow, powoduje, że przekład przestaje być przekładem w 
pełnym znaczeniu tego słowa, a staje się w mniejszym lub 
większym stopniu adaptacją. Samo zasygnalizowanie problemu 
integralności sugeruje, że między poszczególnymi poziomami 
zachodzi szereg związków, ale dla celów naszej analizy omówi-
my je oddzielnie. 

Przeprowadźmy teraz przykładową analizę w oparciu o pol-
skie wersje Winnie-the-Pooh s i The House at Pooh Corner3 

A. A. Milne'a, czyli Ktibusia Puchatka * i Chatką Puchatka5 

Ireny Tuwim. Wybór ten podyktowany został tym, że są to 
teksty niezwykle bogate i wielopoziomowe pod względem 
semantycznym, stojące na wysokim poziomie artystycznym, a 
poza tym są one w Polsce dobrze znane — weszły do kanonu 
naszej literatury dziecięcej, spotkały się z ogromną aprobatą 
czytelników i krytyki. Wydaje się więc, że w oparciu o nie 
stosunkowo wyraźnie można będzie prześledzić funkcjonowa-
nie przekładu na wszystkich poziomach. Będzie to oczywiście 
analiza skrótowa — materiał badawczy jest tak bogaty, że 
nie jest możliwe wyczerpanie tematu " w krótkim artykule. 

1) Poziom semantyczny 
a) Elementy jednoznaczne zostały przetłumaczone dość 

wiernie. Pomyłki zdarzają się rzadko, najczęściej polegają na 
niedokładnej znajomości znaczenia wyrazów, które podobnie 
brzmią w języku polskim. Np. taka błędna interpretacja wy-
stępuje w scenie, gdzie Osioł Eeyore przyglądając się swemu 
odbiciu w strumieniu mówi: Pathetic. That's what it is. Pa-
thetic. (Żałosne. Otóż to. Żałosne — tł. M. A.). Po czym prze-
chodzi na drugą stronę strumienia i stwierdza: As I thought. 
No better from this side! But nobody minds. Nobody cares. 

DJef uMekśde WP*' U U a * : W ' ' " l i c ~ t h e - / ' o o h - London, Methuen 1976. 
' Cy&Jy w*: A. A. Milne: The House ot Pooh Comer. London, Me-

thuer. 1976. Dalej w tekście HPC. ' 
w « : A; A - Milne: Kubuś Puchatek. Tl. Irena Tuwim. W-wa 

I»(3. Dalej w tekście KP. 
lor. S?1?^ Wg; ,A> Chatka Puchatka. Tł. Irena Tuwim. W-wa 19 <1. Dalej w tekście ChP. 
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Pathetic, that's what U is. (WP. s. 65) (Tak jak myślałem. Ani 
trochę lepiej z te j strony. Ale to nikogo nie obchodzi. Nikt 
o to nie dba. Żałosne. Otóż to. (tł. M. A.). W polskiej wersji 
wygląda to następująco: Imponujące. To jest właśnie to słowo. 
Imponujące. A dalej: Tak jak przewidywałem. Wcale nie lep-
sze z tej strony. Ale mniejsza o to. Co komu do tego. Impo-
nujące i basta. (KP, s. 64) „Pathetic" znaczy w tym kontek-
ście „żałosne, przygnębiające, beznadziejne", takie jest zresztą 
słownikowe znaczenie tego wyrazu. Wypowiedź angielskiego 
Osia cechuje charakterystyczny dla tej postaci pesymizm, 
melancholia i brak pewności siebie, podczas gdy przez pol-
skiego Klapouchego przemawia raczej megalomania. Pomyłki 
tego rodzaju są jednak rzadkie, przekład jest pod tym wzglę-
dem solidny i wykazuje zrozumienie tekstu. 

Innego rodzaju uchybienia w stosunku do oryginału to nad-
mierne użycie zdrobnień. Wiadomo, że język polski obfituje 
w zdrobnienia i użycie jednego pociąga za sobą następne. Na 
przykład jeśli bohater nazywa się Prosiaczek ma także palusz-
ki, a nie palce, łebek, a nie łeb, kubraczek, a nie kubrak. Ale 
tłumaczka używa też zdrobnień tam gdzie nie jest to koniecz-
ne. Prowadzą one do infantylizacji tekstu, który w oryginale 
nie jest w ogóle infantylny. Zdrobnienia takie to np. histo-
ryjka, Kłapounio, polanka, pioseneczka-mruczaneczka, ście-
żynka, bliziutko, paczuszka, każdy kto lubi puchate Misie 
zamiast anybody who is Friendly with Bears itp. 

Użycie zdrobnień pociąga za sobą czasem dodatkowe na-
stępstwa. Tak jak na przykład w przypadku imienia chłopca, 
które w oryginale brzmi Christopher Robin. W przekładzie 
występuje on jako Krzyś. Christopher Robin brzmi z jednej 
strony zabawnie — mały chłopiec, a aż dwa „dorosłe" imio-
na, a poza tym podkreśla jego szczególną pozycję w fikcyj-
nym świecie: jest on przecież dla innych bohaterów wyrocz-
nią, kimś niezmiernie mądrym i godnym bezgranicznego za-
ufania. Krzyś nie budzi takich skojarzeń. 

Na uwagę zasługuje jednak ogromna pomysłowość leksy-
kalna tłumaczki, która przejawia się w znajdowaniu dowcip-
nych i zgrabnych odpowiedników angielskich słów i wyrażeń 
oraz tworzeniu polskich odpowiedników występujących w 
tekście angielskim neologizmów. Przytoczmy tylko niektóre 
z nich: małe Conieco zamiast a little sometning, im bardziej 
zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było — 
the more he lookcd inside the more Piglet wasn't there, żeby 
to brzmiało bardziej mruczalnie — to make it more hummy, 
bardziej zakątkowe — more like a comer, bimbujący, — tid-
dely pomming, Niewiadomoco — Whatever-it-was, hohohicz-
ne — ho-ho-ish, odbrykać — to unbounce, itp. 

b) Elementy wieloznaczne. Tu sprawa przedstawia się w 
sposób dużo bardziej skomplikowany. W książkach roi się 
od wieloznaczności, ukrytych znaczeń, kalamburów, przekrę-
ceń wyrazów. Związane to jest z podwójnością adresata. Win-
nie-the-Pooh i The House at Pooh Corner to utwory dla dzie-
ci i dla dorosłych mówiące zarówno o jednych jak i o dru-
gich. Weźmy na przykład scenkę, w której Christopher Robin 
rozmawia ze swymi przyjaciółmi o pewnym dziwnym zwie-
rzęciu: „1 saw a Hejjalump today, Piglet". „What was it do-
ing?" asked Piglet. „Just lumping along", said Christopher 
Robin. „I don't think it saw me". „1 saw one once", said Pi-
glet. „At least, I think I did," he said. „Only perhaps it 
wasn't". „So did l," said Pooh, wondeńng what a Heffalump 



tras like. „You don't often see them", said Christopher Robin 
carelessly. „Not now", said Piglet. „Not at this time oj year", 
said Pooh. (WP, s. 51) — Widziałem dzisiaj Sonia, Prosiacz-
ku. — Co robił? — spytał Prosiaczek. — Nic, przesoniał się — 
odparł Krzysztof Robin. — Zdaje się, że mnie nie widział. — 
Widziałem kiedyś jednego — stwierdził Prosiaczek. — Przy-
najmniej tak mi się wydaje. Tylko, że może to nie byt Soń. 
— Ja też — powiedział Phi zastanawiając się jak też wy-
gląda Soń. — Nie widuje się ich zbyt często — zauważył nie-
dbale Krzysztof Robin. — Nie teraz — powiedział Prosia-
czek — Nie o tej porze roku — dodał Phi. (tł. M. A.) 

Scenka ta mówi o dzieciach (charakterystyczne dla tego 
wieku fantazjowanie Christophera Robina, przekręcanie słów, 
a także bawienie się nimi — Heffalump — lumping) i o do-
rosłych. Czyż nie kojarzy się na przykład z konferencją nau-
kową, na której nikt nie wie o co chodzi, ale każdy zachowuje 
zimną krew, robi mądrą minę i udaje że rozumie? Jest skie-
rowana do dzieci (pewna doza tajemniczości, wprowadzenie 
nowego bohatera) oraz dorosłych, których śmieszą przekrę-
cenia wyrazów oraz pseudomądre uwagi bohaterów. Taka zło-
żoność semantyczna występuje w niemal każdej scence, a 
czasem nawet w pojedynczych zdaniach. 

Tłumaczenie nie oddaje w pełni tej złożoności — przede 
wszystkim dlatego, że książki zostały przetłumaczone głów-
nie z myślą o dzieciach i wieloznaczności uzyskały często 
jednoznaczną interpretację w celu przybliżenia utworów dzie-
ciom i dostosowania ich do polskich konwencji literatury dzie-
cięcej. Weźmy choćby imię głównego bohatera, które stanowi 
klucz do całości, swego rodzaju wtajemniczenie w wieloznacz-
ności i absurdalności książek. Przypomnijmy, że stanowi ono 
swego rodzaju kalambur i oparte jest na paradoksie. Winnie-
-the-Pooh, który jest przecież płci męskiej nosi dziewczęce 
imię, bo Winnie to nic innego jak zdrobnienie od Winifredy. 
Winnie to również imię pewnego niedźwiadka czy też nie-
dźwiedzicy w londyńskim zoo, którego Christopher Robin 
często odwiedza. Pooh natomiast zostało odziedziczone po ła-
będziu, który został z kolei tak nazwany dlatego, że kiedy 
się na niego zawoła, a łabędź zlekceważy nas i nie .podpłynie 
można zawsze udać, że wcale nam na nim nie zależy i po-
wiedzieć „Pooh'.". Ale przecież Winnie-the-Pooh nikogo nie 
lekceważy i pod względem charakteru stanowi zaprzeczenie 
łabędzia. Na pytanie ojca jak niedżwiedź-chłopiec może nosić 
dziewczęce imię, Christopher Robin odpowiada, że nazywa się 
on przecież Winnie-ther-Pooh. „Don't you know what „ther" 
means? (WP, s. 1) (Nie wiesz co znaczy „ther"? A „ther" prze-
cież nie znaczy nic — M. A.). Sprawa imienia jest więc do 
końca niejasna, zwłaszcza, że ma ono też i inne konotacje. Np. 
kiedy Winnie-the-Pooh po przeprawie z pszczołami, po trzy-
maniu przez długi czas sznurka od balona ma zesztywniałe 
łapy i nie może odganiać much, które siadają mu na nosie, 
prycha i dmucha żeby je odpędzić i może dlatego, jak przy-
puszcza narrator (bo nie jest tego pewien) nazwano go Pooh. 
Sprawa imienia tytułowego bohatera jest więc kluczem i kwin-
tesencją całej książki — zapowiada inne absurdalności, kalam-
bury i paradoksy. Tytuł polski jest więc całkowicie nieadek-
watny. Kubuś Puchatek może być stosownym imieniem dla 
pluszowego niedźwiadka, brzmi bowiem miło i zabawnie, ko-
jarzy się z czymś miękkim i przytulnym, ale przecież Win-
nie-the-Pooh to coś więcej niż zwykły pluszowy miś. Na sku-
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tek nieadekwatnego oddania imienia muszą zostać opuszczo-
ne te partie książki, które zawierają wyjaśnienia czy aluzje 
go dotyczące. Wprowadzone są za to fragmenty będące wy-
łącznie wytworem fantazji tłumaczki. 

A oto inny przykład. Winnie-the-Pooh po dokonaniu bo-
haterskiego czynu, uratowaniu Prosiaczka z powodzi, dostaje 
pudełko ołówków. Ołówki te oznaczone są międzynarodowymi 
symbolami — B, BB i HB. Ale jako że bohaterowie nie zda-
ją sobie z tego sprawy, nadają symbolom inne znaczenie. HB 
to Helping Bear, B to Bear a BB — Brave Bear. Irena Tuwim 
pisze: Były tam ołówki oznaczone literami M.R. — to znaczy 
dla Misia Ratownika, a na innych znów były litery D.M. co 
oznaczało Dzielnego Misia. (KP, s. 136). W ten sposób dowcip 
zostaje zaprzepaszczony, a czytelnik polski sądzi, że ołówki zo-
stały po prostu specjalnie oznaczone w tym celu. Rozwiązanie 
tłumaczki zdaje się znów wynikać z niedocenienia roli pen 
dwójnego adresata. Pragnie przede wszystkim przybliżyć u-
twór dziecku, a dziecko z pewnością nie zna międzynarodo-
wej symboliki, więc i tak nie pojmie żartu. 

Podobne przypadki „przybliżania", a jednocześnie pozba-
wiania wieloznaczności czy absurdalności występują przy tłu-
maczeniu imion. Wiele z nich opartych jest na przekręcaniu 
slów — np. zamiast elephant (słoń) — heffalump, zamiast 
weasel (łasica) — woozle i wizzle. Takie przekręcenia są ty-
powe dla mowy dziecka. Irena Tuwim używa tu poprawnych 
nazw — słoń, łasica, a nawet lis, mimo że cały dowcip po-
lega na tym, że Winnie-the-Pooh i Piglet tropią dwa fik-
cyjne zwierzęta, Wizzle i Woozle. 

Niektóre dwuznaczności i kalambury są jednak zgrabnie 
przełożone. Np. Piglet mieszka w domu z tabliczką TRESPAS-
SERS W, co jest po prostu złamaną deską, na której zatarła 
się część ostrzeżenia Trespassers will be prosecuted, czyli 
Przejście wzbronione, Wstęp wzbroniony, Nieupoważnionym 
rostęp wzbroniony. Piglet tłumaczy, że jest to skrót od Tres-
passers Will, co jest z kolei skrótem od Trespassers William, 
które to imiona należą do dziadka Prosiaczka. (WP, s. 30) W 
polskim przekładzie mamy kolejno: WSTĘP BRON, WSTĘP 
BRONEK, WSTĘP BRONISŁAW. (KP, s. 33). 

Także imię Osła, Klapouchy, wydaje się być dobrym od-
powiednikiem angielskiego Eeyore choć opiera się na innej 
zasadzie. Ale tak jak angielskie Eeyore symbolizuje smętne 
rżenie Osła, tak Kłapouchy odnosi się do jego smętnego wy-
glądu. 

Niektóre imiona są po prostu nieprzetłumaczalne — np. 
Kanga i Roo, czyli jedno słowo „kangaroo" podzielone na dwa. 
W języku polskim nie da się zachować tej gry słów. Kangu-
rzyca i Maleństwo są więc chyba trafnymi polskimi odpo-
wiednikami. 

W sumie analiza tej warstwy tekstu prowadzi do wniosku, 
że często w celu przybliżenia utworu dziecku (bo nie można 
tłumaczki posądzać o brak pomysłowości) rezygnuje ona z 
pełnego oddania znaczeń. 

c) Aluzje o charakterze kulturowym. Można wyróżnić trzy 
sposoby ich realizacji: 

— zastąpienie aluzji semantycznym odpowiednikiem pol-
skim — np. w scenie gdy Christoper Robin opowiada, czego 
uczy się w szkole, wymienia między innymi „Suction Pump", 
czyli „pompę ssącą" (HPC, s. 172) W przekładzie zostaje to 
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zastąpione wyrażeniem „jak napełnić wodą basen" (ChP, s. 
147), co symbolizuje podobne trudności matematyczno-fizyczne 
z jakimi dzieci borykają się w szkole. Inny przykład to sce-
na, w której Christopher Robin pasuje Winnie-the-Pooh na 
rycerza i mówi: „Rise, Sir Pooh de Bear, most faithful of all 
my Knights" (HPC, s. 173), Irena Tuwim tłumaczy: — Po-
wstań, kawalerze Misiu z Puchatkowa, zwany Kubusiem, naj-
wierniejszy z moich rycerzy (ChP, s. 149) 

— rezygnacja z przekazania aluzji kulturowej i zastąpie-
nie jej nic nie znaczącym wyrażeniem. Np. „Here we go round 
mulberry bush" czy „Here we go gathering Nuts and May" 
cytowane przez Osła dla podkreślenia beztroski i obojętności 
innych wobec jego melancholii to po prostu fragmenty zna-
nych piosenko-zabaw. Powinny więc zostać zastąpione podob-
nie funkcjonującymi odpowiednikami. Tymczasem przekład 
jest tym razem dosłowny: „Ot, przechadzamy się teraz wśród 
morwowych krzewów" i „Oto idziemy zbierając orzeszki i 
ciesząc się majem". 

— wprowadzenie podtekstów o zabarwieniu kulturowym do 
przekładu, mimo że nie występują one w tekście oryginalnym. 
Takie rozwiązania jeszcze raz służą poparciu tezy, że tłumacz-
ka pozostaje cały czas zwolenniczką spolszczenia — np. tłu-
maczy „a Good Hum, such as is Hummed Hopefully to Others" 
(HPC, s. 1) jako „Dobra Mruczanka, taka, którą się mruczy 
ku Pokrzepieniu Serc" (ChP, s. 9), czy „3 Cheers for the won-
derful Winnie-the-Pooh" (WP, s. 136) jako „A więc. panie i 
panowie, pijmy teraz jego zdrowie" (KP, s. 130) 

2) Poziom stylistyczno-poetycki 
a) Partie prozatorskie. Tłumaczenie wiernie oddaje specy-

fikę stylu, jego prostotę i celową nieporadność. Dobrze został 
zindywidualizowany styl, jakim posługują się poszczególni bo-
haterowie. Zbyt rzadko korzystano ze znaków graficznych 
które w oryginale odgrywają dużą rolę. Np. słowa, czy wy-
rażenia, które zasługują na szczególną uwagę pisane są kur-
sywą — Thafs the way to build a house czy These are the 
wrong sort of bees. Jest to również wskazówka, że książki 
.e śluzą przede wszystkim do głośnego czytania, i że te właś-
nie partie należy czytać ze specjalną emfazą. Dlatego też wska-
zane byłoby zastosowanie odpowiednich zabiegów technicznych 
w tekście polskim. 

b) Partie poetyckie, czyli słynne mruczanki Winnie-the-
-Pooh. W oryginale cechuje je ogromna prostota i celowa nie-
poradność stylu, a często również niegramatyczność. Są nie-
zwykle rytmiczne. Pamiętajmy, że układał je „Bear of Little 
Bram", który nie jest ani wybitnym intelektualistą, ani sty-
listą i układa swoje mruczanki ze słów, które przyjdą mu 
na myśl (a zasób jego słów jest bardzo ubogi) i często rezyg-
nuje z sensu dla rymu. Porównajmy dwa oryginalne frag-
menty mruczanek z przekładem: 

3 Cheers for Pooh! 
(For who?) 
For Pooh! — 
(Why What did he do?) 
I ihought you knew. 
He saved his friend from 
a wetting! 

(WP, s. 136) 

80 

Hejże ha! Niech żyje Miś! 
(Kto? Kto taki? Co za Miś?) 
Miś Puchatek, chyba wiecie 
Kubuś znany w całym świecie. 
(Kubuś? Znany? Co to znaczy?) 
Owszem, znany, nie inaczej. 
(Z czego?) 
Zaraz wytłumaczę. 
Więc ten Kubuś, jak to bywa, 

Choć nie umiał wcale pływać, 
1 choć nie miał żadnej lodzi 
Uratował od powodzi 
Serdecznego przyjaciela, 
To nie żadna bagatela... 

(KP, s. 129) 

The more it snows Im bardziej pada śnieg, 
(Tiddely pom), Bim-bom 

The more it goes lm bardziej prószy śnieg, 
(Tiddely pom), Bim-bom 

The more it goes Tym bardziej sypie śnipg, 
(Tiddely pom) Bim-bom 

On snowing. Jak biały puch z poduszki. 
And nobody knows l nie wie zwierz ni człek, 

(Tiddely pom), Bim-bom 
How cold my toes Choć żyłby cały wiek, 

(Tiddely pom), Bim-bom 
How cold my toes Kiedy tak pada śnieg, 

(Tiddely pom), Bim-bom 
Are growing. (HPC, s. 2) Jak marzną mi paluszki. 

(ChP. s. 10) 

Te przykłady powinny wystarczyć dla wykazania zasadni-
czych różnic. W polskich mruczankach słownictwo i składnia 
są skomplikowane — weźmy choćby wersy w rodzaju „to nie' 
żadna bagatela", „jak biały puch z poduszki", „I nie wie 
zwierz ni człek, choć żyłby cały wiek". Być może Sowa czy 
Królik byliby w stanie ułożyć podobne strofy, ale nie Win-
nie-the-Pooh. Pomijając fakt, że sens zostaje zmieniony, ale 
nie zajmujemy się teraz semantyką. 

Nie został też oddany rytm — okresy zdaniowe są wydłu-
żone i skomplikowane, Miś okazuje się niezłym poetą. Irena 
Tuwim musiała tu się wzorować na polskiej poezji dla dzieci 
— w pierwszej z cytowanych wyżej mruczanek brzmią wy-
raźnie echa poezji Jana Brzechwy. Aż się prosi żeby zacy-
tować: 

Miał Witalis taki ogon, 
Że nie było wprost nikogo, 
Kto nie stanąłby zdumiony: 
Taki ogon nad ogony! 

Tłumaczka zrezygnowała więc, trudno powiedzieć czy ce-
lowo, czy dlatego że nie mogła sobie z tym poradzić, z od-
dania specyfiki mruczanek. Na obronę jej można powiedzieć, 
ze o specyfice tych wierszyków decyduje w dużej mierze sa-
ma struktura języka angielskiego. Język angielski obfituje 
w krótkie, jedno i dwusylabowe wyrazy łatwe do rymowa-
nia umożliwiające uzyskanie dużej rytmiczności tekstu. Poza 
tym mruczanki Pooh wyrastają z tradycji „nursery rhymes", 
podczas gdy w Polsce konwencje obowiązujące w poezji dzie-
cięcej są zupełnie inne. Trzeba jednak odrzucić tezę o nie-
przetlumaczalności tego typu rymowanek na język polski — 
jako argument mogą służyć tłumaczenia podobnych wierszy-
ków dokonane przez Antoniego Marianowicza, czy Andrzeja 
Nowickiego. 

3) Poziom socjologiczny. Jak wykazuje analiza poprzednich 
dwóch poziomów, książki te zostały potraktowane w prze-
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kładzie jako utwory przeznaczone głównie dla dzieci, co prze-
sądziło o ich obliczu semantycznym i stylistycznym. Tłumacz-
ka nie doceniła faktu, że są to utwory pod wieloma wzglę-
dami nowatorskie i tak powinny zostać ukształtowane w prze-
kładzie. Mamy więc do czynienia raczej z adaptacjami, spol-
szczeniami, a nie przekładami w ścisłym tego słowa znacze-
niu. 

Pod względem recepcji Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka 
osiągnęły ogromny sukces — zdobyły sobie trwałe miejsce 
w polskiej literaturze dziecięcej, jedna z ulic w centrum War-
szawy nosi imię tytułowego bohatera, tysiące misiów w Polsce 
noszą to imię, aluzje do tych książek pojawiają się w utwo-
rach pisarzy polskich, niektóre wyrażenia z przekładu we-
szły do języka potocznego, a pewne cechy czy zachowania 
bohaterów stały się przysłowiowe w życiu codziennym. Nie 
wiadomo czy sukces ten nie wynika w dużej mierze z po-
gwałcenia poziomu semantycznego i stylistycznego, które nie-
rzadko stoją w opozycji do poziomu socjologicznego. W prak-
tyce przekładowej często obserwujemy zjawisko polegające 
na tym, że przekład nieadekwatny z normatywnego punktu wi-
dzenia zostaje doskonale wchłonięty przez system literacki 
danego języka, a nawet wpływa w dużym stopniu na literaturę 
oryginalną i sam język (na gruncie polskim takim zjawis-
kiem na szeroką skalę są przekłady Boya), natomiast prze-
kład idealnie adekwatny pod względem semantycznym i sty-
listycznym zostaje przez ten system odrzucony — dobry przy-
kład podaje Gideon Toury w swym eseju German Children's 
Literature in Hebrew Translation, pisząc jak to wierne tłu-
maczenie utworu pt. Max und Moritz Wilhelma Buscha przez 
Chavę Carmi nie przyjęło się jako zbyt odległe kulturowo, 
natomiast wolny przekład Andy Amir zdobył sobie trwałą 
pozycję w hebrajskiej literaturze dziecięcej 

W związku z ogromną popularnością wersji Ireny Tuwim 
ryzykownym przedsięwzięciem byłoby wydanie nowego tłu-
maczenia Winnie-the-Pooh, zrobionego z myślą także, a może 
przede wszystkim, o dorosłym adresacie. Kubuś Puchatek zbyt 
mocno tkwi w świadomości Polaków. Choć jeśli zgodzimy się 
z opinią Theodore'a Savory, że „dwa przekłady są cztery ra-
zy tak dobre jak jeden, a na wielkich obszarach przygody 
literackiej znajdzie się gościnne miejsce dla nich wszystkich" ł , 
można zasugerować, że dobrze by się stało gdyby taki prze-
kład jednak ukazał się drukiem — tak jak istnieją dwa rów-
nolegle wydane przekłady Alice in Wonderland, Macieja Słom-
czyńskiego, chętnie czytany przez dorosłych i Antoniego Ma-
rianowicza, po który chętnie sięgają dzieci. 

Do ciekawych wniosków prowadzi analiza przekładów Win-
nie-the-Pooh na inne języki. Weźmy dla przykładu wersję 
rosyjską, niemiecką, łacińską i esperanto. Wyróżnić można 
wyraźnie dwie różne koncepcje przekładu. Tłumacze na język 
rosyjski i niemiecki poszli podobną drogą jak polska tłumacz-
ka, czyli przekładali z myślą o czytelniku dziecięcym korzy-
stając z konwencji obowiązujących w rodzimych literaturach. 
Tłumacze na język łaciński i esperanto nie mogli przyjąć ta-
kiego kierunku, bowiem czytelnik dziecięcy w tych językach 

• Gideon Toury: German Children's Literature in Hebrew Trans-
lation: The Case of „Max und Moritz". (w:) In Seareh o/ a Theory 
oj Translation. The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tcl 
Avlv 1980. 

» Theodore Savory: The Art o] Translation. London 1968. s. 59. 

praktycznie nie istnieje, nie ma też oryginalnej literatury 
dziecięcej w tych językach. Przekładali więc czy to dla przy-
jemności, czy też eksperymentu, w każdym razie jeśli już 
7. myślą o jakimś czytelniku to na pewno dorosłym i wy-
kształconym. Wolni od wszelkich konwencji literatury dzie-
cięcej trzymali się ściśle oryginału i dlatego właśnie warstwa 
semantyczno-leksykalna i stylistyczno-poetycka zostały naj-
wierniej oddane w tych językach. Porównując przekłady na 
te dwie grupy języków — naturalne i żywe oraz martwy i 
sztuczny — można dokładnie zaobserwować różnicę między 
przekładem adekwatnym z normatywnego punktu widzenia 
a adaptacją. Poziom socjologiczny nie odgrywa zupełnie roli 
w tłumaczeniu na esperanto, a w bardzo małym stopniu w 
przekładzie na łacinę, gdyż czytelnik może tu istnieć jedynie 
hipotetycznie, a literatura oryginalna w języku esperanto 
właściwie nie istnieje, zaś w przypadku łaciny jest systemom 
skończonym. W tłumaczeniach na języki żywe poziomy se-
mantyczny i stylistyczny zostały zdominowane przez poziom 
socjologiczny podczas gdy w tłumaczeniach na łacinę i espe-
ranto odgrywają one główną i niemal wyłączną rolę. 

Widać to już nawet na przykładzie tłumaczenia imienia 
głównego bohatera. 

Tłumacz rosyjski .poszedł po innej linii niż tłumaczka polska, 
ale cel miał ten sam — przybliżenie utworu dziecku. Zachował 
oryginalne brzmienie imienia nazywając niedźwiadka Buhhu-
-TJyx. Tłumacz zdaje sobie sprawę, że Bitnnu nie budzi u 
czytelnika rosyjskiego skojarzeń rodzajowych, ani też żad-
nych innych; brzmi dziwnie i obco. Wprowadza więc do 
tekstu własne wyjaśnienie pisząc: Bac eepoarno, yduBJiner, 
noue.*y eto tuk crpauno aoayT, a ecjtu 8bł 3xaere autAuucKuU, 
to etn ydueurecb eiąe ÓOAtiue.8 Po czym wyjaśnia genezę 
imienia bazując na wstępie do oryginału i innych książkach 
Milnea z tej serii. Takie rozwiązanie wprowadza od razu dużą 
dozę sztuczności. Czytelnik zostaje z miejsca poinformowany, 
że ma do czynienia z przekładem, a samo imię nie jest ani 
wdzięczne, ani śmieszne, ani też nie wzbudza podobnych ab-
surdalnych konotacji jak w oryginale. 

Tłumacz na język niemiecki zatytułował książkę Pu der 
Bar, ale wprowadził także imię Winnie-der-Pu przedstawiając 
za pomocą dodatkowych wyjaśnień jego genezę. Na informację 
Christophera Robina, że niedźwiedź nazywa się Winnie-der-Pu 
narrator odpowiada: Dann kannst du ihn nicht Winnie nennen. 
Winifred ist doch ein Madchenname, a później stwierdza: Pu 
der Bar ist also Winnie-der-Pu * i od tej pory używa już tyl-
ko tego pierwszego imienia. Tłumacz uznaje takie wyjaśnienia 
za konieczne sądząc słusznie, że u czytelnika niemieckiego Win-
nie nie wzbudzi żadnych skojarzeń jako zdrobnienie żeńskie-
go imienia. Tak więc żart zostaje zagubiony, gdyż wyjaśnia-
nie paradoksu to nie to samo co paradoks. A wszystko w celu 
przybliżenia utworu dziecku. 

Tłumacze na łacinę i esperanto trzymają się ściśle warstwy 
semantycznej oryginału tłumacząc imię odpowiednio Winnie 
ille Pu i Winnie-la-Pu. Pozwala im to wiernie i zręcznie za-
chować te wszystkie fragmenty, które tłumacze na inne ję-
zyki musieli opuścić lub zmienić. Nie mają też potrzeby u-

• A. A. Milne: Bunnu-rtyi u Bce-Bce-Bcc. Tl. Bopnc 3axoaep, New 
York 1967, s. t3. 

• A. A. Milne: Pu der Bdr. Tl. E. L. Schiffer. New York 1968 s. 7. 
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ciekać się do dodatkowych wyjaśnień. Sprawa konotacji u po-
tencjalnego czytelnika nie wchodzi tu ze zrozumiałych wzglę-
dów w grę. Czy jakaś Rzymianka mogła nazywać się Winnie? 
Raczej wątpliwe, ale przecież nie o to chodzi. 

Zobaczmy teraz jak określona koncepcja przekładu wpływa 
na poziom stylistyczno-poetycki. Brak miejsca nie pozwala 
na dokładną analizę tego problemu, musimy więc zadowolić 
się jedynie najbardziej symptomatycznym przykładem — tłu-
maczeniem cytowanej już wcześniej, najbardziej znanej mru-
czanki Winnie-the Pooh, Anxious Pooh Song. W wersji ro-
syjskiej mruczanka ta została pominięta, co też jest faktem 
znamiennym, zaś w niemieckiej brzmi następująco: 

Es war einmał ein kleiner Bar 
dem fiel das Denken ziemlich schwer, 
auch schtuamm er eigentlieh nicht gut 
doch rettet er aus grosser Fiut 
einst seiner Freund, das Schwein..." 

Jest to wyjątkowo nieudolne tłumaczenie — 39-wersowa mru-
czanka zostaje skrócona do czternastu wersów. Nie zachowuje 
ani rytmu, ani struktury, ani prostoty oryginału. 

A oto przekłady na esperanto i łacinę: 

Hura por Pu! Jo vivat Pu 
(Pu. tu?) Es tu? 
Jes, Pu — Est Pu! 
(Pro kio, nu?) Umbellae gubernator! 
AUskultu plu; et Porci liberator 
Amikon el akvo li savis! Indica tu: 
Hura por Li! cur clamat Pu? >» 
(Por gi)» 

Przekład na esperanto jest niemal kalkową kopią oryginału 
— ilość wersów, rytm, struktura, treść, wszystko oddane bar-
dzo wiernie. Przekład na łacinę nie trzyma się aż tak ściśle 
struktury oryginału, ale zachowuje w dużym stopniu jego 
prostotę i rytm. Mogły tu zaważyć tradycje poezji antycz-
nej — przekład można traktować jako parodię rzymskiej ody. 

Nasuwa się jeszcze raz pytanie dlaczego tłumacze na języki, 
w których istnieją dziecięcy adresaci uznali dostosowanie się 
do jednostronnie pojętych wymogów poziomu socjologicznego 
za ważniejsze od przestrzegania reguł poziomu semantycznego 
i stylistycznego. Przecież w języku angielskim Winnie-the-
-Pooh jest toż w pewnym stopniu książką wyjątkową i nie 
wyrasta bezpośrednio i naturalnie z tradycji literatury an-
gielskiej dla dzieci. Można przypuszczać, że do pewnego stop-
nia przekłady te są świadectwem epoki — były one dokonane 
w latach dwudziestych kiedy taka poetyka przekładu domi-
nowała. Co by się więc stało gdyby tłumacze postąpili podob-
nie jak tłumacze na język łaciński i esperanto, to znaczy sta-
rali się zbliżyć czytelnika do oryginału, a nie oryginał do czy-
telnika? Co by się stało gdyby dla imienia bohatera znaleźć 
niemal kalkowe odpowiedniki, np. Winnie zastąpić jakimś 

A. A. Milne: Pu der B&r, op. cit., s. 138. 
" A. A. Milne: Winnie-la-Pu. Tl. Ivy Kellerman Reed i Ralph A. 

Lewin, New York 1972, s. 132. 
'» A. A. Milne: Winnie Ule Pu. Tl. Alexander Lenard. New York 

1961, s. 109. 
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zdrobnieniem funkcjonujących w tych językach imion żeń-
skich, dość rzadkich, ale budzących podobme konotacje, a Pooh 
semantycznym odpowiednikiem choćby jednego ze znaczeń 
tego słowa? Co by się stało gdyby przetłumaczyć w podobny 
sposób inne imiona i nazwy, a także kalambury, dwuznacz-
dości oraz mruczanki Winnie-the-Pooh przystosowując język 
przekładu do rytmu, prostoty i celowej nieporadności ory-
ginału? Czy takie przekłady zostałyby odrzucone przez sy-
stemy literackie tych języków? Trudno odpowiedzieć defini-
tywnie na to pytanie. Być może stałoby się odwrotnie: może 
nie tylko zostałyby wchłonięte przez te systemy, ale także 
na nie wpłynęły. 

Celem tego artykułu nie jest jednak analiza różnych prze-
kładów Winnie-the-Pooh, ale próba pokazania na tym przy-
kładzie jak może wyglądać krytyka przekładu. Byłoby ko-
rzystne dla sztuki przekładu gdyby każde tłumaczenie mogło 
być poddane dokładnej krytyce i gdyby tłumacz mógł się do 
niej ustosunkować wprowadzając ewentualne zmiany w ko-
lejnych wydaniach. Pogłębiona krytyka przekładu chroniłaby 
także tłumaczy przed niesprawiedliwymi sądami opartymi na 
fragmentarycznej analizie tekstów. 

Jest to być może propozycja idealistyczna — rzetelna kry-
tyka przekładu wymaga odpowiednio wykwalifikowanych kry-
tyków. Tłumacz literatury pięknej musi znać doskonale nie 
tylko język z którego przekłada (nie mówiąc o języku ojczy-
stym), ale i jego kulturę. Jeszcze większe wymagania sta-
wiano są krytykowi. Ma więc częściowo rację Tadeusz Ko-
mendant upatrując jedną z przyczyn obecnej sytuacji w pol-
skiej krytyce przekładu w tym, że krytycy literaccy wywo-
dzą się głównie spośród polonistów zaś absolwenci filologii 
obcych rzadko zajmują się komparatystyką 1S. 

Jest to jednak tylko jedna spośród wielu przyczyn, takich 
jak choćby błędna polityka wydawnicza, brak tradycji kom-
pleksowych i zakrojonych na szeroką skalę badań w tej dzie-
dzinie, czy wreszcie brak pisma poświęconego wyłącznie pro-
blemom przekładu (wyjątek stanowi „Literatura na Świecie", 
ale i tu krytyce przekładu poświęca się zbyt mało miejsca 
i ma to raczej charakter okazjonalny). 

Najwyższa więc pora podjąć jakieś konkretne działania na 
tym polu i wyplenić szereg popularnych, a jakże fałszywych 
sądów, jak np. ten o „les belles infideles", zaś oceny w ro-
dzaju „należy pogratulować tłumaczowi X świetnego prze-
kładu, a tłumaczce Y przyznać nagrodę na najgorszy prze-
kład roku" rzetelną analizą. Krytyka przekładu powinna mieć 
też charakter wielostopniowy, począwszy od analizy przekła-
dów poszczególnych dzieł, poprzez oceny wszystkich tłumaczeń 
utworów danego pisarza, aż do krytyki całych grup tema-
tycznych czy gatunkowych. 

Wydaje się, że taka krytyka przekładu mogłaby również 
pomóc w udzieleniu odpowiedzi na wiele pytań związanych 
z teorią i praktyką przekładu literackiego, jak np. problem 
szybszego „starzenia się" przekładów niż oryginałów, czy po-
wodzenia niewiernych przekładów u czytelników. 
t 

Monika Adamczyk 

" Tadeusz Komendant: Książki no etatach, „Literatura na Świe-
cie", nr 9 z 1981 r. 
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MARIAN YOPH-ŻABIŃSKI 

Romanca na żagle 

Możliwości mamy ogromne 
na przykład: łódź 
o żaglach na chwilę 
odebranych wodzie 
jak ty kiedyś pierwszy raz 
lecąca mi przez ręce 
skazana na wiatr 
bym pielęgnował kruchość 
twych szaleńczych uniesień 

myśląc tak brałem w dłonie 
jej drobne piersi 
co legły przy mnie złapane w przelocie 
jak zimowa biel niektórych bursztynów 
z zatopionym w nich nasionem jarzębiny 
kolor ciała kochających kobiet 

rezygnują z opisania pory roku 
z wyjątkiem żagli: 
sterta 
zdjętego 
ubrania 

Małżeństwo* 81 
Sztuka codziennego 
budzenia się i zasypiania 
zostaje po staremu — 
miłość jest pozostałością feudalizmu 

wstajemy rano mówimy dzień dobry 
choć radio nie potrafi przed nami ukryć 
swego zdenerwowania 
z powodu strajku w fabryce zegarów 
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jemy śniadanie 
z kartek na cukier wędliny i chleb 
jakby urodzaj miał cierpliwość polityczną 

idziemy do pracy 
bywamy w teatrze 
rozmawiamy o sztuce 
albo 
milczymy czytając związkową gazetę 
— ciężkie czasy dla miłości 

oto zwykłość dni 
i łatwa i niełatwa 
gdy pierzesz bieliznę lub stoisz w kolejce 
kiedy po całym dniu znużona spoczywasz 
w kamiennym sarkofagu łóżka — 
jesteś a jakby cię nie było 
— ta monotonia jest feudalna 
f 
v 

w nocy słyszę jak rdzewieją nasze obrączki 

Serce poetki 
Tyle miłości i nagle rozstanie 
oderwała się gwiazda od mojego szczęścia 
zielonego jak niestrudzone źródło 
o sercu nie do zatrzymania 

przytul mnie a jeszcze usłyszysz szmer kosmosu 
wiatr co przeszywa jarzębiny gorejącą pierś 
w ów poranek odlany ze szkła — 
to ja Halina Poświatowska 

to jeszcze ja a już światło wymarłych gwiazd 
sen wiem to taka kropka 
postawiona nad i — mojego serca 
nierychliwego jak meteor 

... skwapliwie skupiony przejdziesz 
brzeg podpalony gwiazdami 
odbitymi w rzece 

To jest tylko ziemia 
W nocy spotykam cię od nowa 
pogłębioną 
na wszystkie strony świata 
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a mój żaglowiec rozpędzony 
żyje jak drzewo i szumi 
i ty częścią jego się stajesz 
by czas jakiś przetrwać razem 
przepaść 
i wrócić następnej nocy 
niczym do nieba podciągnięta ziemia 
w milczeniu otwarta 
kiedy natura przez nas się przedziera i jednoczy 
z nami 
w bursztynowej zatoce ud 
dla niej dzieci się rodzą 
i z niej się napełnią jak żelazka duszą 
z ognia w ogień 
z pyłu w pyl 
miłość: to jest tylko ziemia 

Kopie 

Nagromadziłem tyle dni nocy 
ciszy zaklęć muzyki wierszy 
nagromadziłem tyle pocałunków 
jesieni zim wiosen lata 
nagromadziłem tyle twarzy Barbary 
przyglądającej mi się z zawstydzeniem bezwstydnej 
prostej roześmianej cierpliwej posłusznej 
w podnieceniu radosnym i dzikim 
poddając wzruszeniom każdy nerw 
pieszcząc się i zasypiając 
z niewyspania lecąc z nóg 
nie sposób było zliczyć 
wszystkich poronień kłótni scen zazdrości 
poznałem nieubłagalny smutek ciała 
niekończące się kopie spółkowania 
— w naszych ciałach oczy umarłych i żywych 

Puch 
Wszedłem w krajobraz przeniknięty rybą 
w powietrzu czuć było tran słońce sól morza 
i woń kobiety w tym porcie nadziei 
kobieta-ryba była nawet w jego herbie — 
kropli oceanu co rozdaje srebro z wyciągniętej sieci 
rozświeca skrzydła trzepocące mewom 
nim padną w morskie wody 
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nigdzie nie meldowani marynarze 
wieczni akrobaci wiatru 
a żony się nie boją 
istnieją na kredyt zaufania 
czekanie pomnaża ich ciało i żywi nim duszę 
ten gmach z zapachu perfum i rozpadłych już mód 

kobieta ma żeglarską duszę 
co przypięła i płetwy i skrzela 
jak zuchwały anioł kłamstwa 
w pocałunku z suchego oceanu snu 
blada od kończącej się nocy 
z sercem w lędźwiach 
— jestemprzytobie 

ach te piękne gejsze o idealnych kształtach ryby 
ach te piękne marynarzowe o aksamitnym głosie 
słowa z ich warg są bez ciężaru 
wylatują i zmieniają się w ikebany 

Mirella 
Makijaż Mirelli 
iskrzy się jak kolorowy papier 
który ktoś podpalił 

jest już kobietą 
7. bursztynowym płomieniem 
w oczach 
noc posługuje się nią delikatną wargą 
między jednym oddechem i drugim 
między trzaskiem i błyskiem zapałki 

mężczyzna pali papierosa 
czas który spędzają osobno 
rośnie bez przerwy w niebo 
w takiej chwili w radiu 
nawet najświeższe wiadomości sportowe 
starzeją się błyskawicznie 
nie ma oczu i uszu 
które mogłyby je podziwiać 

umieramy śmiercią motyli 
w kwiecie wieku 
powietrze nocy jest poczerniałym grobem 
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Kocham cię cukiernio 
Teresa pachniała kawą zbożową 
ciastem z rodzynkami 
i domowym winem 
przesiąknięta zapachami kuchni 
pełna praktycznych mądrości 
zbieranej jak miód 
umiała przez żołądek trafić 
do serca 
w odurzający płomień namiętności 

była Teresa pastwiskiem miłości 
wystarczyło że przeszła się przez powietrze 
drobnym szelestem sukni w grochy 
i powietrze stawało się słodkie 
pachniało omletem 
kiedy sen nas tulił jak dym narkotyczny 
szeptałem donośnie i tkliwie: 
kocham cię cukiernio!... 

Mańan Yoph-Żabiński 
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IAN MAC EWAN 

CEMENTOWY OGRÓD 
(Część pierwsza) 

dla Penny 

Rozdział I 

Nie zabiłem ojca, lecz czasami czułem, że się do tego przy-
czyniłem. A ponieważ jego śmierć związana była z przeło-
mem w moim fizycznym rozwoju, wydawała mi się nieporów-
nywalnie błaha w zestawieniu z tym, co nastąpiło po niej. Mo-
je siostry i ja rozmawialiśmy o nim przez tydzień, a Sue oczy-
wiście płakała, gdy ludzie z ambulansu przykryli go jasno-
czerwonym prześcieradłem i wynieśli. Był wątłym, drażliwym 
i natrętnym człowiekiem o pożółkłej twarzy i dłoniach. Krót-
ką historię jego śmierci włączam po to tylko, by wyjaśnić, 
jak się stało, że siostry i ja weszliśmy w posiadanie tak wiel-
kiej ilości cementu. 

Wczesnym latem, gdy miałem czternaście lat, przed nasz 
dom zajechała ciężarówka. Siedziałem na schodkach i kolej-
ny raz czytałem ten sam komiks. Kierowca i drugi mężczy-
zna podeszli do mnie. Pokryci byli delikatnym bladym py-
łem. co nadawało ich twarzom upiorny wygląd. Wygwizdywali 
przeraźliwie całkiem różne melodie. Wstałem i złożyłem ko-
miks. Żałowałem, że nie czytam gazety ojca na strome po-
święconej wyścigom lub wynikom meczów piłki nożnej. 

— Cement? — spytał jeden z nich. 

Wsadziłem kciuki do kieszeni, przeniosłem ciężar ciała na 
jedną nogę i przymrużyłem oczy. Chciałem powiedzieć coś 
zwięzłego i stosownego, lecz nie byłem pewny, czy dobrze 
ich zrozumiałem. Zwlekałem zbyt długo, gdyż ten, który 
pytał, podniósł wzrok i wpatrywał się we frontowe drzwi za 
moimi plecami. Drzwi otworzyły się i wyszedł ojciec, z fajką 
w zębach i notatnikiem przy biodrze. 

— Cement — powiedział znów mężczyzna, tym razem w opa-
dającej tonacji. Ojciec potaknął. Schowałem komiks do tylnej 
kieszeni i w ślad za trzema mężczyznami podążyłem ścieżką 
ku ciężarówce. Ojciec wspiął się na palce, aby zajrzeć przez 
burtę, wyjął fajkę z ust i znowu potaknął. 

Mężczyzna, który do tej pory jeszcze srię nie odezwał, wy-
konał gwałtowny ruch ręką. Stalowa zapinka otworzyła się 
i burta ciężarówki opadła z hukiem. Na podłodze, ciasno po-
układane w dwóch warstwach, leżały worki z cementem. 
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Ojciec policzy! je, zajrzał do notatnika i powiedział: — Pięt-
naście. Obaj mężczyźni mruknęli. Podobał mi się ten rodzaj 
rozmowy. Też powiedziałem do siebie: Piętnaście. Zarzucili 
po worku na plecy i poszliśmy z powrotem ścieżką, tym ra-
zem ja na przedzie, za mną ojciec. Przy jednej ze ścian do-
mu wskazał mokrym ustnikiem fajki zsyp do węgla. Mężczyź-
ni spuścili worki do piwnicy i wrócili do ciężarówki po na-
stępne. Ojciec zrobił znak ołówkiem, który huśtał się przy 
notatniku na kawałku sznurka. Opadł na pięty i czekał. Ja 
oparłem się o plot. Nie wiedziałem, po co ten cement, a nie 
chciałem przez ujawnienie niewiedzy zostać wykluczony z tej 
mocnej wspólnoty pracy. Też liczyłem worki, a gdy już wszy-
stkie zostały zniesione, stałem przy boku ojca, kiedy pod-
pisywał pokwitowanie. Potem bez słowa wszedł do domu. 

Tego wieczora rodzice spierali się o cement. Matka, z na-
tury spokojna, była wściekła. Chciała, ażeby ojciec wszystko 
to odesłał z powrotem. Właśnie kończyliśmy kolację. Kiedy 
matka mówiła, ojciec zeskrobywał scyzorykiem czarny nalot 
7 czaszy fajki na jedzenie, którego prawie nie tknął. Wie-
dział, jak użyć fajki przeciwko matce. Mówiła mu, że mało 
mamy pieniędzy, a Tomowi wkrótce potrzebne będzie nowe 
ubranie w związku z rozpoczęciem szkoły. Ojciec umieścił 
fajkę między zębami niczym brakującą część swej anatomii 
i przerwał jej, aby powiedzieć, że „to w ogóle nie wchodzi 
w rachubę" odesłanie tych worków z cementem, i „koniec z 
tym". Ponieważ widziałem na własne oczy ciężarówkę i cięż-
kie worki, i mężczyzn, którzy je nosili, uważałem, że ma ra-
cję. Jakże jednak zarozumiale i głupio wyglądał, gdy wyjął z 
ust ten swój przedmiot i, trzymając go za czaszę, czarnym cy-
buchem wskazywał w stronę matki. Rozzłościła się jeszcze bar-
dziej, jej głos dławił się z irytacji. Julie, Sue i ja wymknęliśmy 
się po schodach do sypialni Julie i zamknęliśmy drzwi. Z dołu 
docierał do nas wznoszący się i opadający głos matki, lecz 
same słowa były zatarte. 

Sue położyła się na łóżku, chichocząc z pięściami przy us-
tach, a Julie przysunęła krzesło do drzwi. Razem zerwaliśmy 
z Sue ubranie, a kiedy ściągaliśmy jej majtki, nasze dłonie 
się dotknęły. Sue była raczej szczupła. Skóra ciasno opinała 
się na jej żebrach, a twarde mięśnie pośladków dziwnie przy-
pominały szczyt ramion. Pomiędzy nogami wyrastał delikat-
ny rudawy meszek. Zabawa polegała na tym, że Julie i ja 
byliśmy naukowcami badającymi okaz z kosmosu. Mówiliśmy 
ostrymi, niemieckimi głosami, zwracając się do siebie ponad 
nagim ciałem. Z dołu dochodził zmęczony, natarczywy glos 
matki. Julie miała wystające kości policzkowe, co nadawało 
jej twarzy wygląd jakiegoś rzadkiego dzikiego zwierzęcia. W 
elektrycznym świetle jej oczy były wielkie i czarne. Miękką 
linię ust złamały właśnie dwa przednie zęby i musiała tro-
chę wydąć wargi, by ukryć uśmiech. Czekałem na to. ażeby 
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przebadać starszą siostrę, zabawa jednak nie dopuszczała ta-
kiej możliwości. 

— Więdz? — Przewróciliśmy Sue na bok, a potem na 
brzuch. Przesuwaliśmy paznokciami po jej plecach i udach. 
Świecąc latarką zaglądaliśmy do ust i między nogi i znaleź-
liśmy kwiatuszek uformowany z ciała. 

— Co pan o tym myźli, Herr Doktor? — Julie przesunęła 
po nim zwilżonym palcem, a lekkie drżenie przebiegło przez 
kościsty kręgosłup. Przyglądałem się uważnie. Pośliniłem pa-
lec i przeciągnąłem nim w ślad za Julie. 

— Nidz poważnego — powiedziała w końcu i zamknęła 
szczelinę palcem wskazującym i kciukiem. — Jednak będzie-
my śledzić dalży rozwój, ja? — Sue błagała, żeby kontynuować 
badanie. Wymieniliśmy z Julie znaczące spojrzenia, w istocie 
nic nie wiedząc. 

— Teraz kolej Julie — powiedziałem. 
— Nie — odpowiedziała jak zawsze — twoja. 
Sue, wciąż leżąc na plecach, dalej nas molestowała. Prze-

szedłem przez pokój. Podniosłem spódnicę i rzuciłem na Sue. 
— To w ogóle nie wchodzi w rachubę — powiedziałem, 

wyobrażając sobie, że trzymam fajkę. — Koniec z tym. 
Zamknąłem się w łazience i usiadłem na wannie, opuściw-

szy do kolan spodnie. Myślałem o jasno brązowych palcach 
Julie między nogami Sue i doprowadziłem się do szybkiego, 
suchego ukłucia przyjemności. Po tym, jak spazm minął, po-
zostałem zgięty i uświadomiłem sobie, że glosy na dole dawno 
już ucichły. 

Rano następnego dnia zszedłem z Tomem, moim młodszym 
bratem do piwnicy. Była wielka i podzielona bez sensu na 
mniejsze pomieszczenia. Na schodach Tom trzymał się kur-
czowo mego boku. Słyszał o paczkach z cementem, a teraz 
chciał je zobaczyć. Zsyp prowadził do największej z komórek 
i worki leżały tak jak upadły na resztkach zeszłorocznego 
węgla. Pod jedną ze ścian stał masywny blaszany kufer, ma-
jący jakiś związek z krótkim pobytem ojca w armii, tym-
czasem używany, by oddzielić koks od węgla. Tom chciał 
zajrzeć do środka, uniosłem więc pokrywę. Kufer był pusty 
i poczerniały, tak czarny, że w mętnym świetle nie mogliś-
my zobaczyć dna. Wierząc, że patrzy w głęboki dół, Tom chwy-
cił za brzeg kufra, krzyknął i czekał na echo. Kiedy nic się 
nie zdarzyło, zażądał, by pokazać mu inne komórki. Zabra-
łem go do najbliższej schodów. Drzwi ledwie trzymały się 
na zawiasach i gdy je pchnąłem, spadły zupełnie. Tom za-
śmiał się i doczekał się wreszcie echa, które wróciło doń z 
komórki, którą przed chwilą opuściliśmy. Tutaj stały tektu-
rowe pudła ze zbutwiałymi ubraniami, żadne nie było mi zna-
jome. Tom znalazł kilka swoich starych zabawek. Przewró-
c i je pogardliwie nogą i powiedział, że są dla małych dzieci. 
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Przy drzwiach leżały części starego mosiężnego łóżeczka, w 
którym każde z nas kiedyś spało. Tom chciał, żebym mu je zło-
żył, a ja powiedziałem, że łóżeczka też są dla małych dzieci. 

U podnóża schodów spotkaliśmy ojca. Powiedział, że chce, 
bym pomógł mu przy workach. Wróciliśmy z nim do najwięk-
szego pomieszczenia. Tom bał się ojca i trzymał się za moimi 
plecami. Niedawno usłyszałem od Julie, że ojciec jest teraz 
półinwalidą i musi konkurować z Tomem o względy matki. 
To była niezwykła idea i myślałem o tym przez długi czas. 
Tak proste, tak dziwaczne, mały chłopczyk i dorosły męż-
czyzna konkurujący ze sobą. Później spytałem Julie, kto po-
winien wygrać i bez wahania odrzekła — Oczywiście, Tom, 
a Tatuś później to sobie na nim powetuje. 

Był dla niego surowy, zawsze odnosił się do niego w ten 
dokuczliwy sposób. Tak jak przeciwko Matce używał fajki, 
tak przeciwko Tomowi używał Matki. „Nie mów do matki 
w taki sposób" lub „Siedź prosto, kiedy matka do ciebie mó-
wi". Ona przyjmowała to w milczeniu. Jeśli ojciec wychodził 
potem z pokoju, posyłała Tomowi krótki uśmiech lub przy-
gładzała palcami włosy. Teraz Tom stał z dala od przejścia, 
przyglądając się, jak ciągniemy po podłodze worki i układa-
my je pod ścianą w dwóch równoległych liniach. Ojcu nie 
wolno było wykonywać takich prac od czasu, gdy miał atak 
serca, ale upewniłem się, czy bierze tyle ciężaru co ja. 

Gdyśmy się nachylili i każdy chwycił za róg worka, po-
czułem że się ociąga, czekając na mnie, aż ja się wysilę. Po-
wiedziałem jednak „Raz, dwa, trzy..." i pociągnąłem dopiero 
wtedy, gdy zobaczyłem, że jego ramię się napręża. Jeśli mia-
łem zrobić więcej, chciałem, by oznajmił to głośno. Gdy skoń-
czyliśmy, staliśmy jak robotnicy, przyglądający się robocie. 
Ojciec oparł się jedną ręką o ścianę i oddychał ciężko. Spec-
jalnie starałem się oddychać jak najciszej, przez nos, chociaż 
czułem się przez to dość kiepsko. Z przyzwyczajenia położy-
łem ręce na biodrach. 

— Po co ci to wszystko? — czułem, że teraz mam prawo 
spytać. 

Wyrzucił słowa między oddechami — Do... ogrodu. — Czeka-
łem na coś więcej, lecz po chwili odwrócił się do wyjścia. W 
przejściu chwycił Toma za ramię. 

— Zobacz, jakie masz ręce — zauważył, nie zważając na 
szkody, jakie jego własna dłoń wyrządzała koszuli Toma. — 
Naprzód, wychodź. 

Odczekałem chwilę i zacząłem gasić światła. Ojciec, sły-
sząc trzaski, tak mi się zdawało, zatrzymał się u podnóża scho-
dów i przypomniał mi, żebym przed wyjściem wyłączył wszy-
stkie światła. 

— Właśnie to zrobiłem — powiedziałem rozdrażniony. 
On jednak tylko kaszlał wchodząc po schodach. 

Swój ogród nie tyle uprawiał, co wybudował zgodnie z pla-
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nami, które czasami rozkładał na kuchennym stole, a my za-
glądaliśmy mu przez ramię. Były tam wąskie ścieżki wyłożone 
płytami chodnikowymi, zakręcające wymyślnie, by doprowa-
dzić do kwiatowych grządek, odległych zaledwie o kilka kro-
ków. Jedna ze ścieżek wiła się wokół skalnego ogródka niby 
górska serpentyna. Zirytował się kiedyś, gdy zobaczył, że Tom 
idzie wprost po zboczu, używając ścieżki jak schodów. 

— Idź tak jak należy — krzyknął przez kuchenne okno. 
Na szczycie góry kamieni znajdował się trawnik wielkości 
stolika do kart. Jego brzegi obsadzone były pojedynczym rzę-
dem nagietek. Ojciec nazywał to wiszącym ogrodem. W jego 
środku stała gipsowa statua tańczącego Pana. Tu i ówdzie by-
ły uskoki stopni, w górę, w dół. Staw miał niebieskie plasty-
kowe dno. Kiedyś ojciec przyniósł do domu dwie złote rybki 
w foliowej torbie. Ptaki zjadły je tego samego dnia. Ścieżki 
były tak wąskie, że można było łatwo stracić równowagę i 
wpaść na rabatki. Wybierając kwiaty kierował się ich kształ-
tem i symetrią. Najbardziej podobały mu się tulipany i sa-
dził je oddzielnie. Nie lubił krzewów; ani wierzb, ani róż. Nie 
chciał niczego, co by się plątało. Sąsiadujące z nami domy 
zostały wysiedlone i latem puste parcele zarastały bujnie 
chwastami i ich kwiatami. Przed pierwszym atakiem serca 
zamierzał wybudować wysoki mur wokół swego specyficzne-
go świata. 

W rodzinie krążyło kilka dowcipów, wprowadzonych i utrzy-
mywanych w obiegu przez ojca. Przeciw Sue za to, że miała 
prawie niewidoczne brwi i rzęsy, przeciw Julie za jej ambi-
cję zostania sławną lekkoatletką, przeciw Tomowi za to, że 
od czasu do czasu sikał w łóżko, przeciw matce za to, że była 
słaba w rachunkach, a przeciw mnie — w związku z prysz-
czami, które właśnie mi się zaczęły. Kiedyś w czasie kolacji 
podsunąłem ojcu talerz, a on zauważył, że nie chce, by je-
dzenie znajdowało się zbyt blisko mojej twarzy. Śmiech byf 
stały i rytualny. Ponieważ przytyki takie jak ten inspirowane 
były przez ojca, żaden nie był zwrócony przeciwko niemu. 

Tego wieczora zamknąłem się z Julie w jej sypialni i za-
braliśmy się do zapisywania kartek okrutnie przepracowa-
nymi żartami. Wszystko, co wymyśliliśmy, wydawało się nam 
zabawne. Zsunęliśmy się z łóżka na podłogę, piszcząc z ra-
dości i trzymając się za brzuchy. Tom i Sue walili w drzwi, 
domagając się, żeby ich wpuścić. Nasze najlepsze dowcipy, 
sądziliśmy, miały formę pytań i odpowiedzi. Kilka z nich 
odnosiło się do obstrukcji ojca. Znaliśmy jednak swój praw-
dziwy cel. Wybieraliśmy najlepsze, polerowaliśmy je i ćwi-
czyli. Potem czekaliśmy dzień lub dwa. To było znów przy ko-
lacji i tak się złożyło, że ojciec znów przyczepił się do moich 
krost. Czekaliśmy, aż Tom i Sue przestaną się śmiać. Serce 
biło mi tak mocno, że trudno było, ażeby mój głos zabrzmiał 
zwyczajnie, tak jak to wypróbowaliśmy. Powiedziałem: — 
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Zobaczyłem dziś w ogrodzie coś takiego, co mnie zaszoko-
wało. ^ 

— O — rzekła Julie — co to było? 
— Kwiat. 
Zdawało się, że nikt nas nie usłyszał. Tom poszedł do sie-

bie, matka nalała sobie do filiżanki odrobinę mleka, a ojciec 
dalej ze zwykłą starannością smarował masłem kromkę chle-
ba, którą miał przed sobą. Gdy masło wysunęło się poza jej 
krawędź, zawracał je szybkim posuwistym ruchem noża. Po-
myślałem, że może należałoby powiedzieć to jeszcze raz głoś-
niej i popatrzyłem na Julie. Unikała mego wzroku. Ojciec 
skończył jeść i opuścił pokój. 

Matka powiedziała: — To było całkiem zbyteczne. 
— Co było? 
Nic więcej mi nie powiedziała. Nie było dowcipów o ojcu. 

bo nie były śmieszne. On dąsał się. Rozpaczliwie chciałem 
czuć się dumny, a czułem się winny. Próbowałem przekonać 
Julie o naszym zwycięstwie po to, by w zamian ona prze-
konała mnie. Tego wieczora Sue leżała między nami na łóżku, 
lecz zabawa nas nie cieszyła. Sue się znudziła i uciekła. Julie 
gotowa była do przeprosin, aby dać ojcu jakąś satysfakcję. 
Nie mogłem się z tym pogodzić, lecz kiedy po dwóch dniach 
odezwał się do mnie, byłem bardzo poruszony. Później przez 
długi czas nie wspomniano o ogrodzie, a kiedy pokrył ku-
chenny stół planami, przyglądał się im samotnie. Po pierw-
szym ataku serca ojciec w ogóle przestał pracować w ogro-
dzie. Chwasty przebiły się przez pęknięcia kamiennych płyt. 
Część skalnego ogródka runęła, a stawek wysechł. Tańczący 
Pan zwalił się na bok i rozpadł na dwie części, a nikt nic 
nie powiedział. Możliwość, że to ja i Julie jesteśmy odpowie-
dzialni za ten rozpad, napawała mnie lękiem i rozkoszą. 

Wkrótce po cemencie dostarczono piach. Jasnożółta kupa 
zapełniła jeden z kątów ogrodu przed domem. Stało się jasne, 
prawdopodobnie dzięki matce, że plan polega na otoczeniu 
domu, tak od frontu jak i z tyłu, równym pasem betonu. Oj-
ciec potwierdził to któregoś popołudnia. 

— Tak będzie porządniej — powiedział. — Nie jestem te-
raz w stanie utrzymać ogrodu — postukał fajką w lewą pierś 
— to zatrzyma kurz, który matka zmiata z podłogi. 

Tak był przekonany do swych pomysłów, że raczej przez 
zakłopotanie niż z powodu strachu nikt nie zaoponował. W 
rzeczy samej, wielki koszt wycementowania terenu wokół 
domu przemawiał do mnie. Byłoby gdzie grać w piłkę nożną. 
Widziałem już lądujące tu helikoptery. Ponad wszystko mie-
szanie cementu i wylewanie go na wyrównany ogród było 
fascynującym gwałtem. Moje podniecenie wzrosło, gdy ojciec 
wspomniał o wypożyczeniu betoniarki. 

Matka musiała mu to wyperswadować, gdyż pewnego so-
botniego popołudnia zaczęliśmy pracę z dwoma łopatami. Ro-

51 

zerwaliśmy w piwnicy jeden z papierowych worków i napeł-
niliśmy ocynkowane wiadro miałkim bladoszarym proszkiem. 
Ojciec wyszedł na dwór, a ja podałem mu wiadro przez otwór 
zsypu. Kiedy ruszył, widziałem Jego sylwetkę rysującą się 
na tle jasnego, niczym nie wyróżniającego się nieba. Wysypał 
proszek na ścieżkę i oddał mi wiadro do ponownego napeł-
nienia. Kiedy mieliśmy już dość cementu, przywiozłem sprzed 
domu taczkę piasku i zrzuciłem go na cement. Plan ojca po-
legał na wybetonowaniu ścieżki przy bocznej ścianie domu 
po to, żeby łatwo było przewozić piach na tyły ogrodu. Poza 
nielicznymi lakonicznymi wskazówkami rzucanymi przez ojca. 
nie mówiliśmy nic. Było mi przyjemnie, że wiemy tak do-
kładnie, co robimy i on też uważa, że nie potrzebujemy roz-
mawiać. Po raz pierwszy czułem się z nim dobrze. Kiedy przy-
niosłem wodę w wiadrze, on uformował z cementu i piachu 
kopczyk i zrobił w środku zagłębienie. Ja mieszałem, on do-
lewał wody. Pokazał mi, jak przy pomocy kolana i przed-
ramienia zwiększyć efekt dźwigni. Udałem, że już wiedzia-
łem. Gdy mieszanina była odpowiednio gęsta, wylaliśmy ją 
na ziemię. Ojciec klęknął i wygładzał powierzchnię płaską 
stroną krótkiej deski. Stałem za nim wsparty na łopacie. Po-
tem podniósł się. przytrzymał płotu i zamknął oczy. Kiedy 
je otworzył, zbladł, jakby się zdziwił, że tu jest i powiedział: 
— Dobra, jedźmy z tym dalej. Powtórzyliśmy operację; kubło 
przez okienko zsypu, taczka, woda, mieszanie, wylewanie, 
gładzenie. 

Przy czwartym razie nuda i znajome ciągoty zwolniły mo-
je ruchy. Ziewałem często, a w łydkach czułem słabość. W 
piwnicy włożyłem ręce do kieszeni. Zastanawiałem się, gdzie 
są siostry. Czemu nie pomagają? Podałem ojcu pełne wiadro 
i zwracając się do jego postaci powiedziałem, że muszę pójść 
do ubikacji. Westchnął i równocześnie głośno przełknął ślinę. 
Na górze, świadom jego zniecierpliwienia, pracowałem nad 
sobą szybko. Jak zwykle miałem przed oczami obraz ręki 
Julie między nogami Sue. Z dołu dobiegało mnie skrzypie-
nie łopaty. Ojciec sam mieszał cement. Wtedy to się stało, 
pojawiło się całkiem niespodziewanie na mym nadgarstku i 
chociaż wiedziałem o tym z dowcipów i szkolnych książek 
do biologii, chociaż czekałem na to od wielu miesięcy, ma-
jąc nadzieję, że nie różnię się od innych, byłem teraz zasko-
czony i wstrząśnięty. Przy puszystych włoskach, na skórze 
szarej od cementu lśnił płatek cieczy, nie mleczny, jak myś-
lałem, lecz bezbarwny. Dotknąłem go językiem, nie miało 
żadnego smaku. Przyglądałem się temu długo, przybliżałem 
oczy w poszukiwaniu tych małych stworów z długimi, drga-
jącymi ogonami. Gdy się w to wpatrywałem, wyschło w led-
wie widoczną błyszczącą skorupkę, która popękała, kiedy zgią-
łem nadgarstek. Postanowiłem jej nie zmywać. 

Przypomniałem sobie, że ojciec czeka i zbiegłem szybko 
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na dół. Przechodząc przez kuchnię minąłem Matkę, Julie i 
Sue, które stały zajęte rozmową. Wydawało mi się, że mnie 
nie zauważyły. Ojciec leżał na ziemi, twarzą do dołu, jego 
głowa spoczywała na świeżo wylanym betonie. Deska do wy-
gładzania tkwiła w jego ręce. Zbliżyłem się powoli, wiedząc, 
że powinienem pobiec po pomoc. Przez kilka sekund nie mo-
głem się ruszyć. Przyglądałem się w zadziwieniu, tak jak to 
czyniłem kilka minut wcześniej. Lekki wiatr poruszył wy-
ciągniętym rogiem jego koszuli. 

Później było wiele zamieszania i hałasu. Przyjechał ambu-
lans i matka wsiadła do niego wraz z ojcem, którego poło-
żono na noszach i przykryto czerwonym prześcieradłem. Sue 
płakała w pokoju, a Julie ją pocieszała. W kuchni grało radio. 
Gdy ambulans odjechał, znów wyszedłem na dwór, by po-
patrzeć na naszą ścieżkę. Zupełnie bezmyślnie podniosłem 
deskę i dokładnie zatarłem odbicie ojca na miękkim, świe-
żym betonie. 

Rozdział II 

Przez następny rok Julie trenowała lekkoatletykę w szkol-
nym klubie. Była już posiadaczką lokalnych rekordów w 
sprincie na 100 i 220 yardów. Biegała szybciej niż ktokolwiek 
ze znanych mi osób. Ojciec nie brał tego poważnie, powie-
dział, że to dziewczęca głupota to szybkobieganie i krótko 
przed śmiercią odmówił pójścia z nami na zawody. Natarliś-
my na niego zawzięcie, nawet matka brała w tym udział. 
Śmiał się z naszego rozdrażnienia. Naprawdę miał chyba za-
miar się wybrać, ale urażeni daliśmy mu spokój. Ponieważ 
w dzień zawodów już go nie prosiliśmy, zapomniał i w ostat-
nim miesiącu swojego życia nie zobaczył najstarszej córki, 
gwiazdy całego stadionu. Nie zobaczył jasnobrązowych szczup-
łych nóg śmigających nad murawą niczym łopatki turbiny 
ani mnie, Toma, Matki i Sue biegnących przez ogrodzenie, 
by pokryć Julie pocałunkami, kiedy wygrała trzeci swój bieg! 
Popołudniami Julie często zostawała w domu, myła włosy 
i prasowała plisy swej marynarskiej niebieskiej szkolnej 
spódnicy. Była jedną z garstki tych śmiałych dziewcząt w 
szkole, noszących pod spódnicami białe sztywne halki, które 
wydymały się i wirowały, kiedy ono obracały się na obca-
sach. Chodziła w pończochach i czarnych podkolanówkach, 
co było surowo zabronione. Pięć razy w tygodniu nakładała 
czystą białą bluzkę. Czasami rano związywała włosy z tyłu 
błyszczącą białą wstążką. Wszystko to oczywiście wymagało 
poważnych przygotowań każdego wieczora. Przesiadywałem w 
pobliżu, obserwując ją przy desce do prasowania, co działało 
jej na nerwy. 

W szkole miała kolegów, lecz nigdy nie pozwalała im się 
naprawdę do siebie zbliżyć. Choć nikt jej nie wypowiedział, 
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panowała w naszej rodzinie zasada, że nie przyprowadza się 
nigdy do domu przyjaciół. Najbliższymi koleżankami Julie 
były dziewczęta, najbardziej zbuntowane, te ze złą opinią. 
Czasami w szkole widywałem ją w odległym końcu korytarza, 
otoczoną przez małą hałaśliwą grupkę. Jednak sama Julie 
trzymała się trochę z boku, dominowała nad swą paczką i 
podnosiła swój prestiż niszczącym, onieśmielającym spokojem. 
Jako jej brat miałem w szkole pewną pozycję, ale tam nigdy 
do mnie się nie odzywała ani nie zauważała mej obecności. 

W tym okresie krosty tak rozpanoszyły się na mojej twa-
rzy, że zarzuciłem cały rytuał osobistej higieny. Nie myłem 
już twarzy ani głowy, nie obcinałem paznokci, ani się nie 
kąpałem. Przestałem myć zęby. Matka napominała mnie z 
właściwą sobie łagodnością, lecz czułem się dumny, że stra-
ciła nade mną kontrolę. Jeśli ktoś mnie naprawdę lubi, upie-
rałem się, powinien brać mnie takiego, jakim jestem. Wcześ-
nie rano matka wchodziła do mej sypialni i zamieniała brud-
ne ubrania na czyste. W weekendy leżałem w łóżku aż do 
popołudnia, a potem chodziłem na długie samotne spacery. 
Wieczorami przyglądałem się Julie, słuchałem radia lub po 
prostu siedziałem. Nie miałem w szkole bliskich kolegów. 

Często przeglądałem się w lustrze, czasami trwało to godzi-
nę. Pewnego ranka, na krótko przed moimi piętnastymi u-
rodzinami, szukając butów w mrokach naszego wielkiego ko-
rytarza, ujrzałem się w przelocie w całej postaci w lustrze 
opartym o ścianę. Ojciec zawsze zamierzał je umocować. Ko-
lorowe światło z witraża nad wejściowymi drzwiami pod-
świetlało z tyłu rozwichrzone strąki moich włosów. 2ółtawy 
półmrok zacierał jamy i garby cery. Czułem się wspaniały 
i niepowtarzalny. Wpatrywałem się w swój obraz, aż zaczął 
«ię oddzielać ode mnie i paraliżować swym wzrokiem. Cofał 
się i wracał do nonie z każdym uderzeniem tętna, a ciemna 
aureola pulsowała nad jego głową i ramionami. „Chuligan" 
— powiedział do mnie — „Chuligan". A potem głośniej: „Gów-
no, szczyny, dupa". Z kuchni dobiegło mnie moje imię, wy-
woływane przez matkę z nudnym ponagleniem. 

Wziąłem jabłko z miski na owoce i poszedłem do kuchni. 
Zgarbiłem się w drzwiach i podrzucając w dłoni jabłko, ła-
piąc je z głośnym plaśnięciem obserwowałem rodzinę przy 
śniadaniu. Julie i Sue jadły, czytając szkolne książki. Matka, 
wyczerpana przez kolejną bezsenną noc, nie jadła. Jej za-
padnięte oczy były szare i wodniste. Tom kwiląc irytująco 
usiłował przysunąć do niej swe krzesło. Chciał wejść jej na 
kolana, ale narzekała, że jest za ciężki. Ustawiła mu krzesło 
i przygładziła sobie palcami włosy. 

Nie wiedziałem, czy Julie pójdzie ze mną do szkoły. Kie-
dyś każdego ranka chodziliśmy razem, lecz teraz wolała się 
ze mną nie pokazywać. Dalej podrzucałem jabłko, myśląc, 
że to ich wszystkich zaniepokoi. Matka patrzyła na mnie po-
ważnie. 
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— Zbieraj się, Julie — powiedziałem w końcu. Dolała so-
bie herbaty do filiżanki 

— Idż — powiedziała stanowczo. — Mam jeszcze coś do 
zrobienia. 

— A ty, Sue? 
Młodsza siostra nie podnosiła oczu znad książki. — Jeszcze 

nie idę — wymamrotała. 

Matka przypomniała mi delikatnie, że jeszcze nie zjadłem 
śniadania, lecz ja już byłem w korytarzu. Trzasnąłem fron-
towymi drzwiami i wyszedłem na ulicę. Kiedyś nasz dom był 
jednym z wielu, teraz stoi na pustkowiu, gdzie wokół roz-
dartej, pofalowanej blachy wyrastają parzące pokrzywy. In-
ne domy wyburzono pod autostradę, której nigdy nie wybu-
dowano. Czasami dzieci z wieżowców przychodziły bawić się 
w pobliżu, lecz zazwyczaj szły dalej do opuszczonych domów 
z prefabrykatów, by rozwalać ściany i zbierać to, co uda im 
się znaleźć. Pewnego razu podpaliły jeden z nich, lecz nikt 
się tym zbytnio nie przejął. Nasz dom był stary i wielki. Po-
budowano go tak, żeby podobny był trochę do zamku z gru-
bymi ścianami, przysadzistymi oknami i blankowaniami nad 
frontowymi drzwiami. Widziany spoza drogi wyglądał jak 
twarz kogoś skoncentrowanego, usiłującego sobie coś przy-
pomnieć 

Nigdy nikt nas nie odwiedził Ani matka, ani ojciec, gdy 
żył, nie mieli prawdziwych przyjaciół poza rodziną. Oboje 
byli jedynakami, a wszyscy moi dziadkowie już nie żyli. Mat-
ka miała dalekich krewnych w Irlandii, których nie widziała 
od dzieciństwa. Tom miał kilku kolegów, z którymi bawił 
się na ulicy, lecz nigdy nie pozwoliliśmy, by przyprowadził 
ich do domu. Teraz na naszej drodze nie zjawiał się nawet 
mleczarz. O ile pamiętam, ostatni ludzie, którzy odwiedzili 
nasz dom, to byli ci faceci z ambulansu, którzy zabrali ojca. 

Stałem tak kilka chwil, zastanawiając się, czy nie wrócić 
i nie powiedzieć matce czegoś pocieszającego. Już prawie mia-
łem ruszyć, kiedy otworzyły się drzwi i wyśliznęła się przez 
nie Julie. Miała na sobie czarny gabardynowy płaszcz zwią-
zany ciasno w talii i podniesiony kołnierz. Obróciła się szyb-
ko, by przytrzymać drzwi, nim trzasną, a płaszcz, spódnica 
i halka zawirowały razem z nią; upragniony efekt. Jeszcze 
mnie nie spostrzegła. Patrzyłem, jak przewiesza torebkę przez 
ramię. Potrafiła biec jak wiatr, teraz jednak szła jakby we 
śnie, wyprostowana i bardzo powoli. Często wyglądała na za-
myśloną, lecz zapytana zawsze odpowiadała, że o niczym nie 
myśli. 

Dopiero, gdy wyszła na drogę, zobaczyła mnie i wtedy ni to 
się uśmiechnęła ni to odęła wargi, nie powiedziała jednak 
nic. Jej milczenie trochę nas onieśmielało. Oczywiście, tutaj 
też by zaprotestowała, nieprzytomnym melodyjnym głosem, 
że to właśnie ona jest nieśmiała. To była prawda, Julie była 
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nieśmiała — kiedyś wybuchła awantura o to, że w klasie zaw-
sze się czerwieni przy odpowiedzi — miała jednak w sobie 
spokojną silę i niezależność, żyła w oddzielnym świecie tych, 
którzy są — i sekretnie wiedzą o tym. że są — wyjątkowo 
piękni. Szedłem obok niej, a ona patrzyła przed siebie, wy-
prostowana jak linijka, z lekko ściągniętymi wargami. 

Sto metrów dalej nasza droga łączyła się z inną. Pozostało 
tu kilka domów o płaskich dachach. Reszta, wszystkie przy 
następnej przecznicy, zostały wyburzone pod cztery dziewięt-
nastopiętrowe wieżowce. Wznosiły się one na szerokich asfal-
towych podjazdach, w pęknięciach których wyrastały chwasty. 
Wyglądały nawet starzej i smutniej niż nasz dom. Cały dół 
ich betonowych ścian pokryły olbrzymie, prawie czarne plamy 
zacieków, które nigdy nie wysychały. Gdy doszliśmy do koń-
ca naszej ulicy, pociągnąłem Julie za mankiet i powiedzia-
łem — „Ponieść panience teczkę?". Wyrwała rękę i nie za-
trzymała się. Tańczyłem idąc z tyłu. Jej milczące zamyślenie 
sprawiło, że czułem się idiotycznie. 

— Lecimy? Ścigasz się? — Julie spuściła oczy i szła prosto. 
Powiedziałem normalnym tonem: 

— Coś nie tok? 
— Nie. 
— Olewasz to? 
— Tak. 
— Razem ze mną? 
— Tak. 
Zamilkłem, nim zacząłem znów mówić. Julie już odpłynę-

ła, pochłonięto jakąś wewnętrzną wizją, która budziła jej roz-
drażnienie. Spytałem — Coś z Mamą? Zrównaliśmy się z 
pierwszym z wieżowców i widzieliśmy hall. Banda dzieci z 
innej szkoły zebrała się przy szybie windy. Stoli rozparci pod 
ścianą i nie rozmawiali. Czekali, aż ktoś zjedzie. — „No to 
wracam" — powiedziałem. Julie wzruszyła ramionami i mach-
nęła dłonią, dając jasno do zrozumienia, że mnie zostawia. 

Gdy znalazłem się znów na naszej ulicy, spotkałem Sue. 
Szła trzymając przed sobą otwartą książkę. Ciasno zapięty 
tornister niosła wysoko na ramionach. Kilka kroków za nią 
kroczył Tom. Jego mina świadczyła o scenie, jaka musiała 
się rozegrać, nim wyprawiono go z domu. 

Czułem się lepiej z Sue. Była o dwa lato młodsza i jeśli 
miała jakieś tajemnice, nie byłem nimi onieśmielony. Kie-
dyś zobaczyłem w jej sypialni zmywacz, który kupiła, aby 
„rozpuścić" piegi. Twarz miała pociągłą i delikatną, wargi 
bezbarwne, a oczy małe o zmęczonym spojrzeniu, z bladymi 
prawie niewidocznymi rzęsami. Ze swym wysokim czołem i 
wiotkimi włosami czasami rzeczywiście wyglądała jak dziew-
czyna z innej planety. Nie zatrzymaliśmy się, choć gdyśmy 
się mijali, Sue podniosła wzrok znad książki i powiedziała: 
— Spóźnisz się. Mruknąłem: — Zapomniałem czegoś. Tom 
zajęty był własnym lękiem przed szkołą i mnie nie zauważył. 
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Uświadomiłem sobie, że Sue wzięła go ze sobą po to, aby o-
szczędzić matce konieczności wyjścia, wzmogło to moją winę 
i przyspieszyłem. 

Przeszedłem na tyły domu i przyglądałem się matce przez 
jedno z okien kuchni. Siedziała przy stole z resztkami naszego 
śniadania, mając przed sobą cztery puste krzesła. Ledwo spoj-
rzałem na nią, przypomniała mi się moja nietknięta miska 
owsianki. Jedna ręka matki spoczywała na kolanach, druga 
na stole, ramię było zgięte, jakby gotowe unieść się do głowy. 
Obok niej stała czarna pękata butelka zawierająca pigułki. 
Jej twarz stanowiła mieszaninę rysów Julie i Sue, jakby była 
ich dzieckiem. Gładka skóra opinała delikatnie kości policz-
kowe. Każdego ranka malowała usta w doskonały łuk o naj-
głębszej czerwieni. Jednak jej oczy osadzone w ciemnej skó-
rze, pomarszczonej niby brzoskwiniowa pestka, były tak za-
padnięte w czaszkę, że zdawały się patrzeć z głębokiej stu-
dni. Przesunęła ręką po tyle głowy i w dłoni został jej ciem-
ny kosmyk. Czasem rano znajdowałem gniazdo jej włosów 
pływające w ubikacji. Zawsze od razu je spłukiwałem. Wsta-
ła i odwrócona do mnie plecami zaczęła sprzątać ze stołu. 

Gdy miałem osiem lat, zawróciłem kiedyś z drogi do szkoły 
udając ciężko chorego. Matka uległa mi. Ubrała mnie w pi-
żamę, zaniosła do pokoju, ułożyła na 9ofie i przykryła kocem. 
Wiedziała, że przyszedłem do domu, by nią zawładnąć, gdy 
nie ma ojca ani sióstr. Zapewne cieszyła się, że ma kogoś 
przez cały dzień. Aż do późnego popołudnia leżałem i pa-
trzyłem. jak się krząta przy pracy, a gdy była w innej części 
domu uważnie nasłuchiwałem. Byłem wstrząśnięty oczywis-
tym faktem odrębności jej życia. Wiodła je, nawet jeśli by-
łem daleko w szkole. To było to, co robiła, wszyscy się sta-
rzeli. W tym czasie przeczucia były pamiętne, lecz nie bo-
lesne. Teraz, gdy widziałem, jak się pochyla, żeby wrzucić 
do wiadra skorupki po jajkach, to samo proste rozpoznanie 
zawierało zarówno smutek jak i groźbę, w konfiguracji nie 
do zniesienia. Nie była szczególnym wytworem moim ani mo-
ich sióstr, choć dalej ją wymyślałem i lekceważyłem. Kiedy 
brała butelkę po mleku, nagle zwróciła się do okna. Wyco-
fałem się szybko. Gdy biegłem ścieżką, usłyszałem, jak otwie-
ra tylne drzwi i woła mnie po imieniu. Mignął mi jej obraz, 
gdy wyłoniła się zza rogu domu. Zawołała mnie znowu, gdy 
byłem już na drodze. Biegłem cały czas, wyobrażając sobie, 
że w tupocie mych stóp na chodniku słyszę jej głos. 

Jack... Jack... 

Dopędziłem Sue, gdy właśnie wchodziła w szkolną bramę. 

Rozdział III 

Wiedziałem, że jest rano i wiedziałem, że to zły sen. Zdo-
łałem obudzić się siłą woli. Próbowałem poruszyć nogami, 54 

jedną stopą dotknąć drugiej. Żadne powierzchowne doznanie 
nie wystarczało, abym wyrwał się ze świata snu na trwałe. 
Szli za mną, lecz ich nie widziałem. Nieśli w dłoniach skrzy-
nkę i chcieli, abym zajrzał do jej wnętrza, jednak uciekłem. 
Odczekałem chwilę i znów spróbowałem poruszyć nogami lub 
otworzyć oczy. Lecz już zbliżał się ktoś ze skrzynką, nie było 
czasu, musiałem biec. Potem stanęliśmy naprzeciw siebie. 
Skrzynka, drewniana i na zawiasach, mogła kiedyś mieścić 
drogie cygara. Wieczko było uniesione na dwa centymetry 
lub coś koło tego, było zbyt ciemno, by zobaczyć wnętrze. 
Pobiegłem, by zyskać na czasie i tym razem zdołałem otwo-
rzyć powieki. Nim się zamknęły, zobaczyłem swą sypialnię, 
szkolną koszulę przerzuconą przez krzesło, but leżący na pod-
łodze podeszwą do góry. I znów pojawiła się skrzynka. Wie-
działem, że w środku jest małe stworzonko, więzione tam 
wbrew jego woli i straszliwie cuchnące. Próbowałem krzyk-
nąć w nadziei, że obudzi mnie dźwięk własnego głosu. Ża-
den dźwięk nie wyszedł mi z gardła, nie mogłem nawet po-
ruszyć ustami. Wieko pudelka znowu było uniesione. Nie 
byłem w stanie odwrócić się i pobiec, gdyż biegłem przez całą 
noc i nie miałem już teraz innego wyboru, musiałem popatrzeć 
do środka. Z wielką ulgą usłyszałem otwierające się drzwi mej 
sypialni i odgłos kroków na podłodze. Ktoś siadł na brzegu 
łóżka tuż przy mnie i zdołałem otworzyć oczy. 

Matka siedziała w taki sposób, jakby chciała uwięzić w po-
ścieli me ręce. Na budziku było pół do dziewiątej i miałem 
spóźnić się do szkoły. Matka musiała być na nogach od dwóch 
godzin. Pachniała swym jasnoróżowym mydłem. Powiedziała: 
— Nadszedł czas, żebyśmy porozmawiali, ty i ja. Założyła 
nogę na nogę i oparła dłonie na kolanach. Jej plecy, jak plecy 
Julie, były wyprostowane. Zawsze siedziała prosto, nawet 
chora. Czułem się niewygodnie leżąc na plecach i usiłowałem 
usiąść. Powiedziała jednak: 

— Poleź jeszcze chwilkę. 
— Spóźnię się. 
— Poleź jeszcze chwilkę — powtórzyła mocno akcentując 

ostatnie słowo. — Chcę z tobą pomówić. 
Serce biło mi szybko, patrzyłem na sufit obok jej głowy. 

Ledwie się zbudziłem. 
— Spójrz na mnie — powiedziała. — Chcę zobaczyć twoje 

oczy. 
Popatrzyłem jej w oczy, błądziły z niepokojem po mojej 

twarzy. Zobaczyłem własne spuchnięte odbicie. 
— Przyglądałeś się ostatnio swym oczom w lustrze? — spy-

tała. 
— Nie — skłamałem. 
— Masz wielkie źrenice, nie wiesz o tym? 
Potrząsnąłem głową. — A pod oczami worki, choć dopiero 

się zbudziłeś. — Urwała. Słyszałem, jak na dole inni jedzą 
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śniadanie. — A czy wiesz, dlaczego tak się dzieje? — Znów 
potrząsnąłem głową i znów urwała. Pochyliła się nade mną 
i powiedziała ze zniecierpliwieniem — Przecież wiesz, o czym 
do ciebie mówię. Puls dudnił mi w uszach. 

— Nie — powiedziałem. 
— Ależ tak, mój chłopcze. Wiesz, o czym mówię, widzę, 

że wiesz. 
Nie miałem innego wyboru, jak potwierdzić to milczeniem. 

Surowość wcale do niej nie pasowała, jej głos brzmiał apa-
tycznie i nieszczerze, tylko w ten sposób mogła wypełnić swoją 
trudną misję. 

— Nie myśl, że nie wiem, co się dzieje. Dorastasz, stajesz 
się młodym mężczyzną i jestem bardzo dumna... to są spra-
wy, o których chciałby ci powiedzieć ojciec. — Nie patrzyliśmy 
na siebie, oboje wiedzieliśmy, że to nieprawda. — Dojrzewanie 
jest trudne, lecz jeśli będziesz postępował tak, jak postępu-
jesz, wyrządzisz sobie wielką krzywdę, krzywdę twemu do-
rastającemu ciału. 

— Krzywdę... — powtórzyłem. 
— Tak, spójrz na siebie — powiedziała łagodniejącym gło-

sem. — Rano nie możesz wstać, cały dzień jesteś zmęczony, 
markotny, nie myjesz się, nie zmieniasz ubrania, jesteś gru-
biański wobec sióstr i wobec mnie. I oboje wiemy, dlaczego 
tak jest. Za każdym razem... — Straciła wątek, bardziej pa-
trzyła na swoje kolana niż na mnie — Za każdym razem... 
kiedy to robisz, trzeba dwóch kropli krwi, aby to odtworzyć. 
— Spojrzała na mnie wyzywająco. 

— Krwi — szepnąłem. Pochyliła się i pocałowała mnie lek-
ko w policzek. 

— Nie masz mi za złe, że ci to mówię? 
— Nie, nie — zaprzeczyłem. Wstała. 

— Pewnego dnia, gdy skończysz dwadzieścia jeden lat, o-
bejrzysz się i podziękujesz mi za powiedzenie tego, co ci po-
wiedziałam. — Przytaknąłem. Schyliła się nade mną, czule 
potargała mi włosy, a potem szybko wyszła z pokoju. 

Nie bawiliśmy się już z siostrami w łóżku Julie. Zabawy 
nie przeżyły długo ojca, chociaż to nie jego śmierć była tego 
powodem. Sue straciła ochotę. Zapewne nauczyła się czegoś 
w szkole i było jej wstyd, że pozwalała nam robić z sobą ta-
kie rzeczy. Nigdy nie byłem tego pewny, gdyż to nie były 
sprawy, o których byśmy rozmawiali. I Julie też była teraz 
bardziej niedostępna. Nosiła makijaż i miała mnóstwo róż-
nego rodzaju tajemnic. W kolejce w szkolnej stołówce pod-
słuchałem raz, jak mówiła o mnie jako o „braciszku" i to 
mnie ukłuło. Z matką wiodła długie rozmowy, które urywały 
się natychmiast, gdy Tom, Sue lub ja weszliśmy niespodzia-
nie do kuchni. Tak jak matka, Julie robiła mi uwagi na temat 
włosów, ubrania, nie uprzejmie jednak, a lekceważąco. 
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— Śmierdzisz — mówiła, kiedykolwiek się o coś sprzecza-
liśmy. — Czemu przynajmniej nie zmienisz ubrania? 

Tego typu stwierdzenia czyniły ze mnie gbura. 
— Pieprzę cię — warczałem i chwytałem ją za kostki, zde-

cydowany łaskotać, aż umrze z wyczerpania. 
— Mamusiu — piszczała wtedy — Mamusiu, powiedz Jac-

kowi. 
A matka wolała wtedy zmęczonym głosem z miejsca, w któ-

rym zdarzyło się jej właśnie przebywać — Jack... 
Ostatnim razem, gdy łaskotałem Julie, wyczekałem, aż mat-

ka pójdzie do lekarza, potem nasunąłem wielkie, brudne o-
grodowe rękawice, których ostatnio używał ojciec i poszed-
łem za Julie do jej sypialni. Stanąłem w drzwiach, trzyma-
jąc ręce za plecami. 

— Czego chcesz? — spytała z niesmakiem. Pokłóciliśmy 
się na dole. 

— Ciebie — powiedziałem po prostu i wyciągnąłem ku 
niej olbrzymie dłonie z rozcapierzonymi palcami. Sam ich 
widok przyprawił ją o słabość. Próbowała wstać, lecz z po-
wrotem opadła na krzesło. 

— Odważ się — powiedziała przez narastający chichot. — 
Tylko się odważ. 

Wielkie dłonie były już centymetry od niej i wiła się na 
krześle, piszcząc — Nie, nie, nie... 

— Tak — powiedziałem. — Twoja godzina wybiła. 
Zaciągnąłem ją za rękę na łóżko. Podkuliła kolana, ręce pod-

niosła by zasłonić szyję. Nie spuszczała wzroku z wielkich 
dłoni, które trzymałem nad nią, gotowy je opuścić. 

— Wynocha! — wyszeptała. Wydawało mi się zabawne, że 
/wraca się do rękawic, a nie do mnie. 

— Idą po ciebie — powiedziałem, opuszczając ręce jeszcze 
trochę — Lecz nikt nie wie, gdzie będą chciały uderzyć naj-
pierw. 

Julie resztką sił próbowała schwycić mnie za nadgarstki, 
wepchnąłem pod nią ręce i rękawice zacisnęły się na jej żeb-
rach, dokładnie pod pachami. Śmiała się i śmiała, starając 
się schwytać oddech i ja śmiałem się także rozradowany swo-
ją siłą. Teraz w jej szamotaniu było prawdziwe przerażenie. 
Nie mogła złapać powietrza. Próbowała powiedzieć „proszę", 
a ja podniecony nie mogłem się zatrzymać. Powietrze ucho-
dziło z płuc Julie z urywanym ptasim gdakaniem. Jedną dłoń 
wczepiła w szorski materiał rękawicy. Kiedy poruszyłem się. 
zmieniając pozycję, żeby przygnieść ją mocniej, poczułem na 
udzie mokre gorąco. Przestraszony, zeskoczyłem z łóżka i zrzu-
ciłem rękawice z rąk. Ostatnie paroksyzmy śmiechu Julie 
przeszły w zmęczone łkanie. Leżała na plecach, łzy spływały 
jej po policzkach i gubiły się we włosach. Cały pokój cuchnął 
wonią moczu. Podniosłem z podłogi rękawice. 
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Julie poruszyła głową. — Wynoś się — powiedziała sucho. 
Przepraszam — powiedziałem. 

W drzwiach stali Sue z Tomem i się nam przyglądali. 
— Co się stało? — zapytała Sue, gdy wyszedłem. 
— Nic — odrzekłem, zamykając drzwi jak najciszej. 
Było to mniej więcej w tym czasie, kiedy matka coraz częś-

ciej kładła się do łóżka wczesnym popołudniem. Mówiła, że 
trudno jej pohamować senność. Kilka dni po kolei — mówiła 
— i wrócę do siebie. 

W ten sposób na Julie spadła troska o kolacje i kładzenie 
do łóżek. Sue i ja słuchaliśmy w pokoju radia. Julie weszła 
i wyłączyła je. 

— Weż wiadro ze śmieciami i wyrzuć je do skrzyni przed 
domem — powiedziała do mnie. 

— Odwal się — krzyknąłem — Słuchałem tego — sięgnąłem 
w stronę wyłącznika. Julie przykryła go dłonią. Ciągle Jesz-
cze było mi za bardzo wstyd z powodu tamtej napaści, żeby 
się z nią teraz bić. Kilka słów dowodzących oporu i Już nios-
łem śmieci. Gdy wróciłem, Sue obierała kartofle nad kuchen-
nym zlewem. Kiedy później siedliśmy do jedzenia, zamiast 
zwykłego gwaru zaległo napięte milczenie. Kiedy spojrzałem 
na Sue, Sue zachichotała. Julie nie zwracała na nas uwagi, 
odzywała się tylko do Toma cichym głosem. Gdy wyszła na 
chwilę, by zanieść na górę tacę z jedzeniem, kopaliśmy się 
z Sue pod stołem i zaśmiewali. Przestaliśmy słysząc, że wraca 

Tom nie lubił tych wieczorów bez matki. Julie kazała mu 
zjadać wszystko, co miał na talerzu, nie wolno mu było wła-
zić pod stół, ani głośno się śmiać. Najbardziej dotknęło go. 
że Julie nie pozwalała mu wchodzić do sypialni matki, kiedy 
ta spala. Lubił kłaść się przy niej w ubraniu. Gdy wspinał 
się po schodach, Julie złapała go za rękę. 

— Tam nie — powiedziała cicho — Mama śpi. 
Tom zawył straszliwie, lecz się nie opierał, gdy zaciągnęła 

go z powrotem do kuchni. On też bał się jej trochę. Taka się 
nagle zrobiła wyniosła, opanowana, pewna swej władzy. Chcia-
łem powiedzieć „No, Julie, przestań udawać. Wiemy, kim 
naprawdę jesteś" i próbowałem spotkać jej wzrok, ale bez-
skutecznie. Była zajęta i nasze spojrzenia mijały się tylko 
przelotnie. 

Unikałem znalezienia się z matką sam na sam w obawie, 
że znów mogłaby do mnie przemawiać. Wiedziałem ze szko-
ły, że to nie jest tak. Lecz ilekroć to sobie przypomniałem, 
zawsze w mej wyobraźni pojawiał się obraz dwóch półlitro-
wych butelek od mleka wypełnionych krwią i zakapslowa-
nych srebrną folią. 

Więcej czasu spędzałem z Sue. Wydawało mi się, że mnie 
lubi lub w najgorszym razie nauczyła się nie zwracać na 
mnie uwagi. Dużo przebywała w domu czytając w swej sy-
pialni i nigdy się nie sprzeciwiała, jeśli leżałem gdzieś w po-
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bliżu. Czytała powieści o dziewczętach w jej wieku, trzynasto-
letnich lub coś kolo tego, przeżywających internatowe przygody. 
Z miejscowej biblioteki pożyczała wielkie ilustrowane książki 
0 dinozaurach, wulkanach lub rybach tropikalnych mórz. Cza-
sami je przerzucałem, oglądając obrazki. Podpisy mnie nie 
interesowały. Wobec dinozaurów byłem nieufny i powiedzia-
łem Sue, że nikt nie może naprawdę wiedzieć, jak wyglądały. 
Sue opowiedziała mi o szkieletach i tych wszystkich śladach, 
które są pomocne przy rekonstrukcji. Dyskutowaliśmy całe 
popołudnie. Wiedziała dużo więcej niż Ja, postanowiłem, że 
nie dam za wygraną. W końcu, znudzeni i rozdrażnieni, na-
dąsaliśmy się na siebie, zostając przy swoim. Najczęściej jed-
nak rozmawialiśmy jak konspiratorzy o rodzinie i ludziach, 
których znaliśmy, roztrząsaliśmy ich zachowanie i wygląd, 
to „jacy są naprawdę". Zastanawialiśmy się, jak poważna jest 
choroba matki. Sue podsłuchała, jak matka mówiła do Julie, 
że znów zmienia lekarza. Zgodziliśmy się, że nasza starsza 
siostra się przecenia. Nie myślałem teraz o Sue jako o dziew-
czynie; w przeciwieństwie do Julie była jedynie siostrą, osobą. 
Pewnego długiego niedzielnego popołudnia Julie weszła, gdy 
rozmawialiśmy na temat naszych rodziców. Mówiłem, że skry-
cie się nienawidzili i że matka odżyła, kiedy ojciec umarł. 
Julie siadła na łóżku koło Sue, założyła nogę na nogę i ziew-
nęła. Urwałem i chrząknąłem. 

— Mów dalej — powiedziała Julie — to brzmi interesująco. 
— To nic nie było — odparłem. 
— Och — rzekła Julie. Zaczerwieniła się i spuściła wzrok. 

Z kolei Sue odchrząknęła i czekaliśmy wszyscy. 
Odezwałem się nierozsądnie — Właśnie mówiłem, że nie 

^ądzę, że Mamusia naprawdę lubiła Tatusia. 
— Czyżby? — spytała Julie udając ciekawość. Była zła. 
— Nie wiem — wymamrotałem. — Zapewne ty wiesz. 

Dlaczego miałabym wiedzieć? 
Zapanowała cisza innego rodzaju. Przerwała ją Sue: — Bo 

rozmawiasz z nią więcej niż my. 
Złość Julie wyraziła się w wyniosłym milczeniu. Wstała 

1 kiedy znalazła się już w drzwiach, odwróciła się i powie-
działa cicho: — Tylko dlatego, że wy oboje nie chcecie mieć 
z nią do czynienia. 

Przystanęła, czekając na odpowiedź, a potem odeszła, zo-
stawiając za sobą mdły zapach perfum. 

Następnego dnia po szkole zaproponowałem matce, że pój-
dę z nią po zakupy. 

— Nie ma nic do niesienia — powiedziała. Stała w mrocz-
nym korytarzu przed lustrem i zawiązywała szalik. 

— Mam ochotę się przejść — wymamrotałem. 
Przez kilka minut szliśmy w milczeniu, potem wzięła mnie 

pod rękę i powiedziała. 
Wkrótce twoje urodziny. 
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— Mhm, już niedługo. 
— Cieszysz się, że będziesz piętnastolatkiem? 
— Nie — rzekłem. 
Gdy czekaliśmy w aptece, aż zrealizują receptę, spytałem, 

co powiedział lekarz. Oglądała kawałek mydła w plastykowej 
miseczce, zapakowany jak prezent. Odłożyła go i uśmiechnęła 
się pogodnie. 

— Och, oni wszyscy plotą głupstwa. Miałam do czynienia 
z wieloma. — Skinęła głową w stronę aptecznej lady. — Od 
czasu, gdy biorę te pigułki. 

Odżyłem. Doczekaliśmy się wreszcie na lek w brązowej cięż-
kiej butelce. Ofiarowałem się, że będę ją niósł. W drodze do 
domu matka zasugerowała, byśmy zrobili małe przyjęcie z 
okazji urodzin i żebym zaprosił kilku kolegów ze szkoły. 

— Nie — powiedziałem natychmiast — niech będzie sama 
rodzina. 

Przez resztę drogi robiliśmy plany i cieszyliśmy się, że 
wreszcie mamy o czym rozmawiać. Matka wspomniała uro-
czystość z okazji dziesiątych urodzin Julie. Pamiętałem je 
również, miałem wtedy osiem lat. Julie się rozpłakała, bo 
powiedziano jej, że gdy się skończy dziesięć lat, nie obchodzi 
się już więcej urodzin. Przez pewien czas był to temat ro-
dzinnych dowcipów. Ani ona ani ja nie wspomnieliśmy o 
wpływie, jaki wywierał na przebieg tych uroczystości ojciec. 
Lubił, żeby dzieci stały w równej linii i czekały na pozwole-
nie udziału w zabawie, którą on dla nich wymyślił. Hałas i 
chaos, tłoczenie się bez celu, bardzo go denerwowały. Nit 
było urodzinowego przyjęcia, aby nie stracił do kogoś cierpli-
wości. Na ósmych urodzinach Sue próbował odesłać ją do 
łóżka za to, że się wygłupiała. Wtrąciła się matka i to było 
ostatnie przyjęcie. Tom nie miał żadnego. Gdy doszliśmy do 
naszej bramy, zamilkliśmy. Kiedy matka szukała klucza w 
torebce, zastanawiałem się, czy jest zadowolona, że tym ra-
zem przyjęcie odbędzie się bez ojca. 

— Szkoda, że Tatuś nie będzie mógł być — powiedziałem, 
a ona rzekła: 

— Biedactwo. Byłby z ciebie taki dumny. 
Dwa dni przed urodzinami matka położyła się do łóżka 
— Wstanę na czas — powiedziała, kiedy przyszedłem z Sue, 

by ją zobaczyć. — Nie jestem chora. Jestem tylko bardzo, 
bardzo zmęczona. Nawet gdy do nas mówiła, jej oczy były 
ledwie otwarte. Już upiekła tort i polukrowała go w koncen-
tryczne czerwone i niebieskie koła. W środku stała jedna 
świeczka. Rozbawiło to Toma. 

— Nie masz piętnastu lat — wołał masz tylko roczek, 
jeśli to twoje urodziny. 

Wcześnie rano Tom wskoczył na moje łóżko. 
— Obudź się, obudź się, masz dzisiaj rok. 
Przy śniadaniu Julie bez komentarza wręczyła mi mały 
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skórzany woreczek, który zawierał metalowy grzebień i no-
życzki do paznokci. Sue dała mi powieść fantastyczno-nauko-
wą. Na jej okładce wielki mackowaty potwór porywał statek 
kosmiczny, w tle widać było czarne niebo przekłute przez 
jasne gwiazdy. Zaniosłem tacę do pokoju matki. Gdy wsze-
dłem, leżała na plecach, oczy miała otwarte. Siadłem na skra-
ju łóżka, tacę trzymałem na kolanach. Matka uniosła się, o-
parła o poduszki i piła łyczkami herbatę. Potem powiedziała 
— Wszystkiego dobrego, synku. Nie mogę mówić rano. nim 
czegoś się nie napiję. 

Uściskaliśmy się nad filiżanką, którą wciąż trzymała w rę-
ce. Otworzyłem kopertę, którą mi dała. Wewnątrz urodzino-
wej karty były dwa funtowe banknoty. Na karcie martwo-
-naturowa fotografia globu, stos starych ksiąg oprawnych w 
skórę, sprzęt rybacki i krykietowa piłka. Znów ją objąłem, 
a ona powiedziała „ooops", gdy filiżanka zachybotała na spod-
ku. Siedzieliśmy razem przez chwilę, a ona ściskała mi dłoń. 
Miała rękę pożółkłą i chudą; jak noga kurczaka, pomyślałem. 

Całe rano leżałem na łóżku, czytając książkę, którą dosta-
łem od Sue. Była to pierwsza powieść, jaką przeczytać mia-
łem w całości. Mikroskopijne, przenoszące życie zarodki, pły-
nące w obłokach przez galaktyki zostały napromieniowane 
specjalnymi promieniami umierającego słońca i uwięzione 
przez kolosalnego potwora, który żywił się promieniami rent-
gena i terroryzował teraz normalny ruch między Ziemią i Mar-
sem. Zadaniem kapitana Hunta było nie tylko zniszczenie tej 
bestii, lecz również usunięcie jej gigantycznego ciała. 

Pozwolić mu unosić się na zawsze w przestrzeni — wy-
jaśniał Huntowi jeden z naukowców podczas którejś z wielu 
odpraw — znaczyłoby nie tylko stworzyć możliwość zderzeń; 
kto wie, jak jakieś inne promienie kosmiczne mogłyby od-
działać na gnijące cielsko? Kto wie, czy jakaś nowa potworna 
mutacja nie wyłoniłaby się z tego ścierwa? 

Gdy Julie weszła do mnie do pokoju z wiadomością, że 
matka nie wstała, w związku z czym zjemy tort przy jej łóż-
ku, byłem tak zaabsorbowany, że patrzyłem na nią. jakbym 
nie rozumiał, o czym mówi. 

— Czemu nie zrobisz jej przyjemności — powiedziała wy-
chodząc — i choć raz nie doprowadzisz się trochę do porządku? 

Po południu Tom i Sue wnieśli na górę tort i filiżanki. 
Zamknąłem się w łazience i stanąłem przed lustrem. Nie by-
łem gościem, którego kapitan Hunt mógłby zabrać na pokład 
swego kosmicznego statku. Próbowałem wyhodować brodę, 
żeby ukryć skórę, lecz każdy z rzadkich włosków wiódł oko 
niby palec wskazujący ku kroście i jej podstawie. Napełniłem 
umywalkę gorącą wodą, zanurzyłem palce i pochyliłem się, 
opierając cały ciężar o dno zlewu. Często spędzałem w ten 
sposób pół godziny, zwrócony do lustra, z dłońmi i nadarstka-
mi w gorącej wodzie. To było moje największe zbliżenie się 
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do mycia. Zamiast to robić, śniłem na jawie, tym razem o 
kapitanie Huncie. Gdy woda wystygła, wytarłem ręce i z kie* 
szeni wyjąłem skórzany woreczek. Obciąłem paznokcie i ucze-
sałem swe proste brązowe włosy, eksperymentując z różnymi 
stylami i postanawiając ostatecznie, że urodziny będę obcho-
dził z przedziałkiem pośrodku. 

Gdy wszedłem do sypialni matki, Sue zaintonowała „Sto 
lat", a reszta się przyłączyła. Tort stał na stoliku przy łóżku, 
świeczka już się paliła. Matka leżała obłożona poduszkami 
i chociaż poruszała ustami, nie mogłem wychwycić jej głosu. 
Kiedy skończyli, zdmuchnąłem świeczkę, a Tom tańczył przy 
łóżku i śpiewał — Masz rok, masz rok — aż Julie musiała go 
uciszyć. 

— Bardzo ładnie wyglądasz — powiedziała matka — Wy-
kąpałeś się? 

— Tak — powiedziałem i zabrałem się do krojenia tortu. 
Sue nalała do filiżanek pomarańczowego soku, który zro-

biła, jak powiedziała, z czterech funtów prawdziwych po-
marańczy. 

— Wszystkie pomarańcze są prawdziwe, prawda Mamu-
siu? — rzekł Tom. Wszyscyśmy się roześmieli i Tom zado-
wolony z siebie powtórzył tę uwagę kilka razy, lecz z ma-
lejącym sukcesem. To chyba jednak nie było prawdziwe przy-
jęcie i z niecierpliwością czekałem na powrót do książki. Julie 
ustawiła cztery krzesła w mały łuk po jednej stronie łóżka 
i usiedliśmy skubiąc tort i popijając sok. Matka nie jadła 
i nie piła. Julie chciała, aby coś się działo, abyśmy się bawili. 

— Opowiedz nam dowcip — zwróciła się do Sue — ten, 
który mówiłaś mi wczoraj. Kiedy Sue opowiedziała 1 matka 
się zaśmiała, Julie powiedziała do Toma — Pokaż nam wszy-
stkie swoje młynki. Trzeba było przesunąć krzesła i zabrać 
talerzyki, żeby Tom mógł wygłupiać się i chichotać na pod-
łodze. Po chwili Julie go zatrzymała i zwróciła się do mnie: 

— Czemu nie zaśpiewasz nam jakiejś piosenki? 
Nie znam żadnych piosenek — odpowiedziałem. 

— Ależ tak, a „Zielone rękawy"? 
Sam tytuł mnie zirytował. 
— Chciałbym, żebyś przestała mówić ludziom, co mają ro-

bić. Nie jesteś Bogiem, prawda? 
Sue się wtrąciła. — Ty coś zrób, Julie — powiedziała. 
Gdy rozmawiałem z Julie, Tom zdjął buty i wdrapał się 

do matki na łóżko. Objęła go ramieniem i przyglądał się nam, 
jabyśmy byli bardzo daleko. 

Taa powiedziałem do Julie — ty coś zrób dla od-
miany. 

Julie bez słowa popędziła na miejsce uprzątnięte dla młyn-
ków Toma i nagle jej ciało uniosło się do góry, wsparte tyl-
ko na dłoniach, wyprężone, szczupłe i doskonale nierucho-
me. Spódnica opadła jej na głowę, majtki do kolan zalśniły 

110 

bielą na tle jasnobrązowej skóry nóg i widziałem, jak ma-
teriał marszczy się przy gumce opinającej jej płaski, umięś-
niony brzuch. Parę czarnych włosów wywinęło się z białego 
krocza. Nogi, najpierw złączone, poruszały się teraz osobno 
i powoli jak olbrzymie ramiona. Znów je złączyła, opuściła 
na podłogę i wstała. W zawstydzającej, dzikiej chwili od-
odkryłem, że przykucnąwszy śpiewam drżącym namiętnym 
tenorem „Zielone rękawy". Gdy skończyłem, wszyscy bili bra-
wo, a Julie uścisnęła mi dłoń. Matka uśmiechała się sennie. 
Wszystko zostało szybko sprzątnięte. Julie zaniosła Toma do 
łóżka, Sue zebrała talerzyki i resztę tortu, a ja zabrałem krze-
sła. 

Rozdział IV 

Któregoś upalnego popołudnia znalazłem młot kowalski, któ-
ry leżał zasłonięty przez chwasty i wysoką trawę. Nudząc 
się myszkowałem w ogrodzie jednego z tych opuszczonydi 
domów z prefabrykatów. Sam budynek został zniszczony przez 
ogień sześć miesięcy wcześniej. Stałem w poczerniałym po-
koju, w którym sufit się zawalił, a płytki podłogi spłonęły. 
Pozostała jedna działowa ściana z okienkiem do kuchni w 
środku. Połowa jego drewnianych dźwiczek wciąż wisiała na 
zawiasach. W kuchni ze ściany sterczały połamane części wod-
nej armatury i przewody elektryczne, a na podłodze leżał 
rozbity zlew. We wszystkich pokojach wysmukłe chwasty 
walczyły o światło. W większości domów pełno było nieru-
chomych przedmiotów tkwiących na swoich miejscach i każdy 
mówił, co robić — tu się jadło, tu spało, tu siedziało. Lecz 
w tej wypalonej przestrzeni nie było porządku, runęło wszy-
stko. Próbowałem wyobrazić sobie w tych zionących rozstrzas-
kanych pokojach dywany, szafy, krzesła, obrazy, maszynę do 
szycia. Sprawiało rai przyjemność to, jak niestosowne, jak 
nieistotne okazywały się teraz takie przedmioty. W jednym 
pokoju był materac wciśnięty między dwie poczerniałe po-
pękane belki. Ściana kruszyła się przy oknie, a sufit zapadł, 
nie dosięgając jednak podłogi. Ludzie, którzy spali na tyra 
materacu — myślałem — naprawdę wierzyli, że są w sy-
pialni. Przyjmowali zapewne, że tak będzie zawsze. Pomyś-
lałem o własnej sypialni, sypialni Julie, matki, wszystkich 
tych pokojach, które któregoś dnia runą. Wspiąłem się ponad 
materac i kiedy myślałem o tym, balansując na szczycie zwa-
lonej ściany zobaczyłem w trawie rączkę kowalskiego młota. 
Zeskoczyłem i podniosłem go. Pod masywnym żelaznym obu-
chem żyły szare leśne wszy i teraz w ślepym zamieszaniu bie-
gały tam i z powrotem po małym skrawku ziemi. Spuściłem 
na nie młot i poczułem, jak grunt drży koło mych stóp. 

To było dobre znalezisko, młot pewnie zostawili strażacy 
lub ekipa rozbiórkowa. Zarzuciłem go na ramię i zaniosłem 
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do domu, zastanawiając się, co mógłbym z pożytkiem roz-
walić. Skalny ogródek był pokruszony i zarośnięty, nie było 
tu niczego, w co by można uderzyć z wyjątkiem płyt chod-
nikowych, a i te były popękane. Zdecydowałem się na cemen-
tową ścieżkę — długą gdzieś na cztery i pół metra, a szeroką 
na kilkanaście centymetrów. Niczemu nie służyła. Rozebrałem 
się do pasa i zabrałem do roboty. Przy pierwszym uderzeniu 
odłupał się kawałeczek betonu, lecz kilka następnych nie przy-
niosło żadnego rezultatu, nawet pęknięcia. Odpocząłem i za-
cząłem od nowa. Tym razem, ku memu zdziwieniu, pojawiła 
się wielka szczelina i odkruszył zadowalająco duży kawał 
ścieżki. Miał ponad pół metra i ciężko było go podnieść. Od-
ciągnąłem go i oparłem o plot. Miałem właśnie znów chwycić 
młot, gdy za plecami usłyszałem głos Julie. 

— Nie rób tego. 
Miała na sobie jasnozielone bikini, w jednej ręce trzymała 

magazyn, w drugiej okulary słoneczne. Po tej stronie domu 
panował głęboki cień. Oparłem młot o ziemię między sto-
pami, a sam wsparłem się na jego rączce. 

— O czym mówisz? — spytałem. — Dlaczego. 
— Mama kazała. 
Podniosłem młot i walnąłem o ścieżkę, najmocniej jak po-

trafiłem. Spojrzałem przez ramię na siostrę, która wzruszyła 
ramionami i odchodziła. 

— Dlaczego? — krzyknąłem za nią. 
— Nie czuje się dobrze — powiedziała Julie, nie odwra-

cając się. — Boli ją głowa. 
Zakląłem i postawiłem młot przy ścianie. 
Bez zdziwienia przyjąłem fakt, że matka rzadko wstaje. 

Choroba zawładała nią tak stopniowo, że prawie nie robiliśmy 
uwag na ten temat. Od moich urodzin, to znaczy od dwóch 
tygodni, nie wstawała wcale. Przystosowaliśmy się do tego 
dość łatwo. Nosiliśmy na górę tacę, a Julie robiła zakupy 
wracając ze szkoły. Sue pomagała jej gotować, ja zmywałem 
naczynia. Matka leżała obłożona czasopismami i książkami z 
biblioteki, lecz nigdy nie widziałem, żeby czytała. Przez więk-
szość czasu drzemała półsiedząc, a gdy wchodziłem, budziła 
się z lekkim drgnięciem i mówiła coś w rodzaju „Och, będę 
musiała na chwilę zasnąć". 

Ponieważ nikt nas nie odwiedzał, nie było komu spytać, 
co jej dolega i w ten sposób sam nie postawiłem sobie wy-
raźnie tego pytania. Julie, jak się okazało, wiedziała dużo 
więcej. Każdej soboty rano szła, żeby odnowić receptę i wra-
cała z brązową butelką napełnioną raz jeszcze. Żaden lekarz 
nie przychodził zobaczyć matki. „Widziałam tylu lekarzy i 
przeszłam tyle badań, że starczy mi na całe życie". Jej sy-
pialnia stała się centrum domu. Przesiadywaliśmy tam, roz-
mawialiśmy lub słuchali jej radia, gdy drzemała. Czasami 
słyszałem, jak dawała Julie wskazówki odnośnie zakupów lub 
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ubrania Toma, zawsze cichym, przyspieszonym półszeptem. 
„Gdy Mama wstanie" stało się niejasnym, nie do przewidzenia 
czasem w bliskiej przyszłości, gdy wrócą dawne zasady. Julie 
spoważniała i nabrała pewności siebie, ale podejrzewałem, 
że wykorzystuje sytuację, w której może mi rozkazywać. 

— Pora, abyś posprzątał swój pokój — powiedziała przy 
końcu któregoś tygodnia. 

— Co? 
— Ten brud, coś tu śmierdzi. — Nie odzewałem się. — 

Lepiej posprzątaj. Mama kazała. 
Matka była chora, pomyślałem więc, że powinienem zro-

bić, o co mnie prosi, a chociaż nie zrobiłem nic, myślałem 
0 tym, trapiło mnie to. Matka nigdy nie robiła mi uwag na 
temat pokoju i zacząłem sądzić, że nie powiedziała nic Julie. 

Poparzyłem chwilę na młot i poszedłem na tyły ogrodu. 
Był środek lipca, zaledwie przed tygodniem zaczęły się wa-
kacje, a od sześciu tygodni codziennie był upał. Trudno było 
sobie wyobrazić, że kiedykolwiek jeszcze spadnie deszcz. Ju-
lie zależało na tym. by się opalić i oczyściła kawałek ziemi 
na szczycie skalnego ogródka. Każdego dnia po szkole roz-
kładała tam na godzinę kąpielowy ręcznik. Leżała z ramio-
nami i palcami rozłożonymi na ziemi i co dziesięć minut prze-
wracała się na brzuch, przytrzymując kciukami luźne ramiącz-
ka bikini. Lubiła podkreślać pogłębiający się kolor ciała no-
sząc białą szkolną bluzkę. Właśnie znów się ułożyła, kiedy 
wyszedłem zza rogu. Leżała na brzuchu, z głową opartą na 
przedramionach, z twarzą odwróconą ode mnie w stronę są-
siedniego ugoru, gdzie wielkie kępy parzących pokrzyw u-
mieraly z pragnienia. Obok niej, między okularami od słońca 
1 grubą tubą olejku do opalania, stało miniaturowe srebrno-
-czarne tranzystorowe radio, z którego wydobywały się niskie 
i raźne męskie głosy. Zbocza skalnego ogródka opadały ostro 
tuż obok miejsca, na którym leżała. Niewielki ruch w lewo 
i stoczyłaby się mi do stóp. Krzaki i chwasty uschły i jej 
błyszczące i lśniące bikini to była jedyna zieleń w całym skal-
nym ogródku. 

— Słuchaj — zawołałem przekrzykując głos z radia. Nie 
odwróciła głowy, ale wiedziałem, że mnie usłyszała. 

— Kiedy Mama powiedziała, żebyś kazała mi przestać ha-
łasować? 

Nie poruszyła się ani nie odezwała, przeszedłem więc na 
drugą stronę skalnego ogródka, żeby widzieć jej twarz. Oczy 
miała otwarte. 

— Myślę, że cały czas byłaś na dworze. — Julie powie-
działa jednak: — Proszę, zrób mi przysługę i wetrzyj mi w 
plecy trochę olejku. 

Gdy wspinałem się na górę, duży kamień usunął mi się 
spod stóp i zwalił na dół. 

— Uważaj — rzekła Julie. 
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Uklęknąłem między jej rozłożonymi nogami i wycisnąłem 
z tuby na rękę trochę białej śmietankowej cieczy. 

— Tylko ramiona i szyję — powiedziała — to miejsca, 
gdzie to najbardziej jest potrzebne — i pochylając głowę 
zebrała włosy, odsłaniając kark. 

Choć byliśmy tylko półtora metra nad ziemią, wydawało 
się, że wieje tu delikatny i orzeźwiający wiaterek. Gdy wcie-
rałem śmietankę w jej ramiona, spostrzegłem, jak blade i 
brudne są moje dłonie w porównaniu z jej plecami. Ramiącz-
ka stanika były rozwiązane, ich końce leżały na ziemi. Gdy-
bym przechylił się trochę, mógłbym dojrzeć piersi, skryte 
w głębokim cieniu jej ciała. Kiedy skończyłem, rzuciła przez 
ramię. — Teraz nogi. 

Tym razem wcierałem krem tak szybko, jak tylko mogłem, 
oczy mając pół przymknięte. Czułem gorąco i ból w żołądku. 
Głowa Julie znów opierała się na jej ramieniu, oddychała 
powoli i regularnie, jakby spała. W radio piskliwy głos ze 
złośliwą monotonią podawał wyniki wyścigów. Gdy tylko na-
tłuściłem nogi, zeskoczyłem ze skalnego ogródka. 

— Dzięki — Julie zawołała sennie. 
Wpadłem do środka i na górę do łazienki. Wieczorem wrzu-

ciłem młot do piwnicy. 

Co trzy dni na mnie przypadała kolej odprowadzania Toma 
do szkoły. Zawsze trudno było nakłonić go do wyjścia. Cza-
sami piszczał i wierzgał i trzeba było wynosić go z domu. 
Któregoś ranka, krótko przed końcem roku, w czasie drogi 
powiedział mi zupełnie spokojnie, że ma w szkole „wroga". 
Te słowa w jego ustach brzmiały tak dziwnie, że zapytałem, 
co ma na myśli. Wyjaśnił, że chodzi o większego chłopca, 
który na niego napada. 

— Bije mnie po głowie — powiedział tonem bliskim za-
chwytu. Nie byłem zdziwiony. Tom był typem dziecka do 
poszturchiwania. Jak na sześciolatka był mały i słaby. Blady, 
miał trochę odstające uszy, idiotyczny uśmiech i czarną, w 
krzywych kosmykach rosnącą grzywkę. Co gorsze, był w pe-
wien ograniczony sposób mądry, drobiazgowo dociekliwy — 
doskonała boiskowa oferma. 

— Powiesz, kto to jest — powiedziałem, prostując przy-
garbione plecy — a ja już zrobię z nim porządek. 

Zatrzymaliśmy się przed szkolą 1 patrzyliśmy przez czarne 
pręty ogrodzenia. 

— Ten — powiedział w końcu, pokazując w kierunku małej 
drewnianej szopy. Stal tam chudy chłopak — parę lat starszy 
od Toma, ryży i piegowaty. Najlepszy gatunek, pomyślałem. 
Przeszedłem szybko przez boisko i chwyciłem go prawą dło-
nią za klapy, drugą zacisnąłem na szyi, pchnąłem mocno i 
przyparłem do szopy. Twarz drgała i zdawało się, że pęknie. 
Chciałem się głośno roześmiać, tak byłem dumny. 
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— Dotkniesz palcem mego brata — zasyczałem — to po-
wyrywam ci nogi z tyłka. Potem pozwoliłem mu odejść. 

Tego dnia Sue przyprowadziła Toma ze szkoły. Koszula wi-
siała mu na plecach w strzępach, był bez jednego buta. Jed-
ną stronę twarzy miał spuchniętą i czerwoną, a usta pęknię-
te w kąciku. Oba kolana były zdarte, a na łydkach zaschły 
strumyczki krwi. Lewą rękę miał spuchniętą, jakby mu ją 
przydeptano. Ledwie wszedł do domu, zaczął wyć w niebo-
głosy i pakować się na górę. 

— Nie pozwólcie, żeby Mama zobaczyła go w takim sta-
nie — krzyknęła Julie. Pognaliśmy za nim jak sfora psów za 
rannym zającem. Zanieśliśmy go do łazienki na dole i zamknę-
liśmy drzwi. Jak dla czworga było tam dość ciasno, a w pus-
tym akustycznym pomieszczeniu krzyki Toma brzmiały ogłu-
szająco. Julie, Sue i ja stłoczyliśmy się koło niego, całowaliśmy 
go i pieścili podczas rozbierania. Sue też bliska była płaczu. 

— Och, Tom — powtarzała bez przerwy — nasz biedny 
mały Tom. Gdy się to wszystko rozgrywało, usiłowałem opa-
nować uczucie zazdrości o nagiego braciszka. Julie siedziała 
na brzegu wanny, a on stał między jej kolanami i leciał na 
nią, gdy przemywała mu twarz watą. Przytrzymywała go 
wolną ręką, opierając ją płasko o brzuch tuż nad pachwinami. 
Sue przykładała mu zimną flanelę do stłuczonej ręki. 

— To był ten rudy chłopak? — spytałem. 
— Nie — jęknął Tom. — Jego kolega. 
Po umyciu Tom nie wyglądał już na tak bardzo poturbo-

wanego i dramatyczne napięcie opadło. Julie owinęła go ką-
pielowym ręcznikiem i zaniosła na górę. Sue i ja poszliśmy 
przodem, by przygotować matkę. Musiała coś słyszeć, bo wsta-
ła z łóżka i w szlafroku szykowała się, by zejść na dół. 

— Tylko mała bójka w szkole — powiedzieliśmy. — Teraz 
już wszystko w porządku. 

Wróciła do łóżka, a Julie położyła Toma obok niej. Póź-
niej, gdy siedzieliśmy obok i pijąc herbatę rozmawialiśmy o 
tym, co wydarzyło się w szkole, Tom zamotany w ręcznik 
zasnął. 

Któregoś dnia po kolacji siedzieliśmy we trójkę na dole. 
Matka i Tom już spali. Tego dnia matka wysłała Julie do szko-
ły Toma, by porozmawiała z wychowawczynią na temat znę-
cania się nad słabszymi i mówiliśmy o tym. Sue powiedziała, 
że miała z Tomem „rozmowę nie z tej ziemi" i czekała na 
oznaki naszej ciekawości. 

— No i co ci powiedział? — zapytałem po chwili znudzo-
ny. Sue zachichotała. 

— Kazał mi nikomu nie mówić. 
Więc lepiej nie mów — odezwała się Julie, ale Sue mó-

wiła dalej. 

— Przyszedł ode mnie do pokoju i spytał, jak to jest, jak 
się jest dziewczyną, powiedziałam, że fajnie, czemu pytasz. 



A on, że zmęczyło go bycie chłopcem i teraz chce być dziew-
czyną. Powiedziałam, przecież nie możesz być dziewczynką, 
skoro jesteś chłopcem, a on, że właśnie, że może. Jeśli chcę, 
to mogę. Więc wtedy zapytałam, czemu chcesz być dziew-
czyną? A on powiedział: — Bo będąc dziewczyną nie obrywa 
się. Powiedziałam, że czasami się obrywa, ale on — Nie ob-
rywa się, nie obrywa. Wtedy powiedziałam, jak możesz być 
dziewczyną, skoro wszyscy wiedzą, że jesteś chłopcem, a on 
powiedział — Ubiorę się w sukienkę, uczeszę włosy jak ty 
i wejdę przez drzwi dla dziewcząt. Więc powiedziałam, że 
nie mógłby tak zrobić, a on, że owszem, mógłby, 1 powiedział, 
że mimo wszystko chciałby, chce... 

Sue i Julie zaśmiewały się teraz tak głośno, że było nie-
możliwe, aby Sue kontynuowała opowieść. Nawet się nie uś-
miechnąłem. Byłem przerażony i zafascynowany. 

— Biedactwo — powiedziała Julie — Powinniśmy mu po-
zwolić być dziewczynką, skoro tak bardzo chce. 

Sue była w siódmym niebie. Klasnęła w dłonie. — Wyglą-
dałby tak ślicznie w którejś z moich starych sukienek. Ta słod-
ka mała twarzyczka. 

Spojrzały na siebie i się roześmiały. W powietrzu wyczu-
wało się jakieś napięcie. 

— Wyglądałby cholernie głupio — powidziałem nagle. 
— Tak? — spytała chłodno Julie — Czemu tak uważasz? 
— Wiesz, że by wyglądał... Tu przerwałem, a w Julie wzbie-

rała złość. Jej nagie ręce spoczywały na stole, teraz, w elek-
trycznym świetle, jeszcze bardziej brązowe. 

— Chcecie, by wyglądał głupio — wymamrotałem, choć 
uświadomiłem sobie, że powinienem milczeć — po to tylko, 
żeby się śmiać. 

Julie powiedziała spokojnie. — Uważasz, że dziewczyny wy-
glądają idiotycznie, bez sensu, głupio? 

— Nie — zaprzeczyłem z oburzeniem. 
— Uważasz, że to poniżające wyglądać jak dziewczyna, bo 

uważasz, że poniżające jest b y ć dziewczyną. 
— Byłoby dla Toma. gdyby przebrać go za dziewczynę. 
Julie wzięła głęboki oddech i jej głos zniżył się do szeptu. 
— Dziewczyny mogą nosić jeansy i obcinać krótko włosy, 

nosić koszule i trzewiki, ponieważ w porządku jest być chło-
pakiem, dla dziewcząt to jakby awans. Lecz dla chłopaka wy-
glądać jak dziewczyna to w twoim przeświadczeniu degra-
dujące, bo skrycie wierzysz, że degradujące jest być dziew-
czyną. Z jakiego innego powodu miałbyś uważać, że byłoby 
dla Toma poniżające, gdyby ubrał się w sukienkę? 

— Ponieważ jest takie — odparłem stanowczo. 
— Ale dlaczego? — Julie i Sue zawołały razem i nim zdo-

łałem coś powiedzieć, Julie mówiła dalej — Jeśli ja pójdę 
jutro do szkoły w spodniach, a ty w mojej bluzce, przekona-
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my się, kto będzie przeżywał trudniejsze chwile. Wszyscy 
będą się z ciebie śmiali i wytykali palcami. 

Tu Julie wyciągnęła rękę przez stół, jej palce znalazły się 
tuż kolo mojego nosa. 

— Spójrzcie na niego! On wygląda dokładnie — hi! — jak 
dziewczyna. I spójrzcie na nią — Julie pokazała na Sue — 
ona wygląda raczej... mądrze w tych spodniach. 

Siostry były tak rozbawione, że ze śmiechu padły sobie w 
ramiona. 

Była to czysto teoretyczna dyskusja, gdyż następnego dnia 
łom był znów w szkole, a nauczycielka napisała do matki 

długi list. Mama czytała nam na głos jego fragmenty, gdy 
przenieśliśmy stół z jadalni do jej pokoju. 

„Mieć Toma w klasie to przyjemność". Matka przeczytała 
tę linijkę kilkakrotnie z wyraźnym zadowoleniem. Podobało 
jej się zdanie „Jest cichym, lecz uduchowionym dzieckiem" 
Postanowiliśmy, że będziemy jadać razem z matką w jej sy-
pialni. Wniosłem tu również dwa małe foteliki i teraz przy 
łóżku było zaledwie trochę przestrzeni do poruszania się 
Czytanie listu wyczerpało matkę. Leżała wsparta o poduszki 
z okularami w jednej ręce. List wyśliznął się na podłogę Sue 
podniosła go i schowała do koperty. 

- Kiedy wstanę - Matka powiedziała do Sue - zmienimy 
wystrój pokoju na dole, zanim wstawimy z powrotem meble 
bue siadła na jej łóżku i rozmawiały o doborze kolorów Ja 
siedziałem przy stole opierając się na nim łokciami. Było póź-
ne popołudnie, a wciąż jeszcze bardzo gorąco. Obie połówki 
okna sypialni otwarte były na oścież. Z dworu dobiegały gło-
sy dzieci bawiących się dalej na ulicy, przy domach z pre-
fabrykatów nagłe okrzyki, jakieś imiona, wybijały się ponad 
gwar. W pokoju było mnóstwo much. Przyglądałem się jed-
nej która pełzła mi po ręce. Julie opalała się w skalnym 
ogródku, a Tom bawił się gdzieś na dworze. 

Matka zasnęła. Sue wyjęła jej z rąk okulary, złożyła je 
i położyła na nocnym stoliku, a potem wyszła z pokoju. Przy-
słuchiwałem się oddechowi matki. Ułożenie śluzu w nosie 
sprawiało, że wydawała świst, wysoki i ostry jak cięcie kling, 
w powietrzu a potem opadający. Stół obiadowy w sypialni 
na górze wciąż stanowił dla mnie nowość. Nie mogłem od 
mego odejść. Po raz pierwszy pod ciemnym lakierem dostrze-
głem kręte Unie słojów. Oparłem gołe ręce o chłodny blat 
btól tutaj wydawał mi się bardziej rzeczywisty i nie mogłem 
juz wyobrazić go sobie na dole. Matka wydala krótkie, mięk-
kie mlaśnięcie, językiem dotykając warg, jakby śniło się jej 
ze chce się jej pić. Wreszcie wstałem i podszedłem do okna. 
Ziewnąłem. Miałem do odrobienia pracę wakacyjną, ponieważ 
jednak wakacje dopiero się zaczęły, nie przejmowałem się 
tym. Nie byłem nawet pewny, czy wrócę jesienią do szkoły, 
ani nie planowałem niczego innego. Tom z jakimś drugim 
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chłopcem, mniej więcej jego wzrostu, ciągnął po ulicy oponę 
od ciężarówki. Przyglądałem się im, aż znikli z pola widze-
nia. To, że ją wlekli w poprzek, a nie toczyli, sprawiło, że 
poczułem się bezgranicznie zmęczony. 

Miałem zamiar znów usiąść przy stole, gdy matka zawołała 
mnie po imieniu, przysiadłem więc na łóżku. Uśmiechnęła 
się i dotknęła mej dłoni. Schowałem ją między kolana. Nie 
chciałem, by mnie dotykano, było za gorąco. 

— Co robisz? — spytała. 
— Nic — odpowiedziałem wzdychając. 
— Najadłeś się? — Potaknąłem. Próbowała mnie pogłas-

kać, ale siedziałem za daleko. 
— Miejmy nadzieję, że znajdziesz jakieś zajęcie na wa-

kacje i będziesz miał kieszonkowe. 
Odmruknąłem coś mętnie i lekko zwróciłem twarz w jej 

kierunku. Jej oczy, jak zawsze, były głęboko zapadnięte, a 
skóra wokół nich ciemna i pomarszczona, jakby sama też mia-
ła zdolność widzenia. Włosy przerzedziły się i posiwiały jesz-
cze bardziej, kilka kosmyków leżało na pościeli. Na noc-
nej koszuli matka miała szaroróżową wełnianą kamizelkę, rę-
kaw wybrzuszony przy nadgarstku, albowiem wpychała tam 
chusteczki. 

— Przysuń się troszeczkę, Jack — powiedziała. — Chcę 
ci coś powiedzieć, a nie chcę, by ktoś inny to słyszał. — Przy-
sunąłem się na łóżku, a ona położyła rękę na moim ramieniu. 
Minęła chwila i milczała. Czekałem trochę znudzony, trochę 
podejrzliwy, że będzie chciała mówić o moim wyglądzie lub 
marnotrawionej przeze mnie krwi. Gdyby tak się stało, gotów 
byłem wstać i wyjść. W końcu powiedziała. 

— Może niedługo będę musiała stąd odejść. 
— Dokąd? — spytałem natychmiast. 
— Do szpitala, żeby dać im szansę zgłębienia tego, co mi 

jest. 
— Na długo? — Milczała, a jej spojrzenie przesunęło się 

z moich oczu na ramię. 
— To może potrwać dość długo. Właśnie dlatego chcę z 

tobą pomówić. 

Byłem bardziej zainteresowany tym, co rozumie przez dość 
długo, przeczucie wolności rozpraszało moją uwagę. Matka 
jednak mówiła: 

— Naprawdę znaczy to. że Julie i ty będziecie musieli wziąć 
na siebie obowiązki. 

Myślisz o Julie — zmarkotniałem. 
— O was dwojgu — powiedziała surowo. — To nie w po-

rządku obarczać ją wszystkim. 
— Więc powiedz jej — przerwałem — że ja też ponoszę 

odpowiedzialność. 
— Dom musi być prowadzony tak jak należy, Jack, i trze-

ba opiekować się Tomem. Musicie pilnować porządku i czys-tości, bo wiesz, co inaczej może się stać 

— Co? 
- Przyjdą i zabiorą Toma do domu dziecka, prawdopodob-

nie Susan i ciebie też. Julie nie zostanie tu sama. Dom będzie 
stał pusty, to się rozniesie dookoła i nie trzeba będzie długo 
czekać, by się ktoś włamał, porozbierał rzeczy, żeby ponisz-
czyli wszystko. 

Ścisnęła mi ramię i uśmiechnęła się. _ A wtedy, kiedy 
wyjdę ze szpitala, nie będzie nic, do czego moglibyśmy wró-
cić. - Potaknąłem - Otworzyłam dla Julie rachunek na 
poczcie i będą jej wypłacali pieniądze z moich oszczędności 
To wystarczy dla was wszystkich na długo, dość długo aż 
wyjdę ze szpitala. ' 

Oparła się o poduszki i przymknęła oczy. Wstałem 
w porządku - powiedziałem. - Kiedy się wybierasz' 

- Mozę jeszcze nie w tym tygodniu ani w następnym -
powiedziała nie otwierając oczu. Gdy dotarłem do drzwi, do-
aata. — Myślę, że im wcześniej, tym lepiej 

- Tak. 
Słysząc mój głos dobiegający z innego miejsca niż poprzed-

nio, otworzyła oczy. Stałem w drzwiach, gotów do wejścia 
- Męczy mnie to leżenie i ta bezsenność przez cały dzień. 

« Z , P Ó Z m e j n i e * * * J u l i e znalazła ją po powrocie 
ła T o ™ ' ^ T ^ ° S t a t n i e g ° d n i S " ^ c h zajęć. Sue w z £ 
P r f v T P ł y W a m e ' a i a P ^ z e d ł e m kilka minut po Julie 
o Z t T £ X Ś C i C Ż k e d ° d 0 m U ' ^ c z y * ™ ją wychyloną 

hsmy. Nie poszedłem od razu na górę. Zdjąłem marynarkę 

" W 6 " S Z k l a n k ę W O d y Z k r a n u w kuchni. Zajrzałem 
do lodówki w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, znalazłem 
z u ł e " 8 r g ° . j a b ł k i e m - W d o r a u b y , G -pełnie cicho i po 

emTrzed I Z ^ ^ ^ P U S t y m i * * * * * * 1 
c z S e £ Z i ^ i* 2 n a l a 2 ł e m j 8 S Z C 2 e p r a c y nawet nie za-
cząłem ej szukać. Z przyzwyczajenia poszedłem na górę Drzv 

T ^ Z Z M a ! k ą " i 1 1 " S P O t k 8 , e m " a k o r * a ™ na piętrze 
uz przed sypialnią Matki, gdy mnie ujrzała, zamknęła irzw! 

' l ^ l l > \ . b y * * * * * * - klucz. Drżąc, stała p r z ™ mną i ściskała klucz w pięści. przeae 
— Nie żyje — powiedziała płasko. 
— Co ty wygadujesz? Skąd wiesz' 

d y ~ ~ t r l c t ^ Z ~ J u l i e p 0 p c h n ę ł a m n i e ^ scho-
n L t r Z l ' 2 C b y Ś C i e ^ z y s c y wiedzieli. Natych-
miast poczułem się urażony z powodu owego „wy wszyscy" 

- Daj mi klucz. Chcę zobaczyć. wszyscy . 
Julie potrząsnęła głową. 
- Lepiej zejdźmy i pomówmy, zanim wrócą Tom i Sue 
Przez chwilę myślałem, żeby wyrwać jej klucz, lecz obró-

ciłem s,ę i półprzytomny, bliski blużnierczego śmiechu, zszed-
łem za siostrą na dół. 
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Rozdział V 

Zanim dotarłem do kuchni, Julie już się doprowadziła do 
porządku. Związała włosy w koński ogon i z założonymi rę-
kami opierała się o zlew. Stała na jednej nodze, drugą opie-
rając o szafkę z tyłu, tak że widać jej było wysunięte kolano. 

— Gdzie byłeś? — zapytała, lecz nie zrozumiałem. 
— Chcę ją zobaczyć — Julie potrząsnęła głową. — Oboje 

jesteśmy odpowiedzialni — powiedziałem okrążając stół. — 
Powiedziała mi to. 

— Ona nie żyje. Usiądź. Czy jeszcze nie rozumiesz? Ona 
nie żyje. — Usiadłem. 

— Też jestem odpowiedzialny — powiedziałem i zacząłem 
płakać, ponieważ poczułem się oszukany. Matka odeszła, nie 
przekazawszy Julie tego, co mi powiedziała. Odeszła nie do 
szpitala, a na zawsze i nie mogło już być potwierdzenia. Po 
chwili uświadomiłem sobie wyraźniej fakt jej śmierci i mój 
płacz stał się suchy i bardziej opanowany. Potem jednak wyo-
braziłem sobie siebie jako kogoś, komu właśnie umarła matka 
i znów popłynęły mi łzy. Ręka Julie spoczywała na moim 
ramieniu. Gdy tylko zdałem sobie z tego sprawę, zobaczy-
łem, jakbym zaglądał do kuchni przez okno, nieruchomy ży-
wy obraz, jaki tworzyliśmy, siedzący i stojąca, lecz nie byłem 
całkiem pewny, który jestem ja. Ktoś niższy ode mnie szlochał 
zasłaniając twarz rękami. Nie byłem pewny, czy Julie czeka 
z czułością czy ze zniecierpliwieniem, aż się wypłaczę. Nie 
wiedziałem, czy w ogóle o mnie myśli albowiem ręka na mo-
im ramieniu była zupełnie obojętna. Ta niepewność spra-
wiła, że przestałem płakać. Chciałem zobaczyć jej oczy. Wróciła 
pod zlew do swej poprzedniej pozycji i powiedziała: — Tom 
i Sue zaraz tu będą. 

Wytarłem twarz i wysmarkałem nos w kuchenną ścierkę. — 
Moglibyśmy od razu im powiedzieć. — Potaknąłem i czeka-
liśmy stojąc w milczeniu prawie pół godziny. 

Kiedy przyszła Sue i Julie przekazała jej wiadomość o Mat-
ce, obie wybuchnęły płaczem i padły sobie w ramiona. Tom 
wciąż jeszcze był gdzieś na dworze. Patrzyłem na płaczące 
siostry, wydawało mi się, że gdybym spojrzał gdzie indziej, 
można by to odebrać jako akt wrogości. Czułem się odsunięty, 
a nie chciałem, żeby to tak wyglądało. W pewnej chwili po-
łożyłem dłoń na ramieniu Sue, tak jak to Julie zrobiła wcześ-
niej ze mną, lecz żadna z nich nie zareagowała bardziej, niż 
uczyniliby to zapaśnicy w klinczu, więc cofnąłem rękę. Pła-
cząc Julie i Sue mówiły coś niezrozumiałego do siebie lub 
jedna do drugiej. Chciałbym zatracić się tak jak one, jednak 
byłem opanowany. Miałem ochotę wyjść i przejrzeć się w 
lustrze. Gdy przyszedł Tom, dziewczyny rozłączyły się i od-
wróciły twarze. Tora zażądał szklanki soku, wypił go i wyszedł 
Sue i ja udaliśmy się za Julie na górę i gdy staliśmy w koryta-
rzu, oczekując, aż otworzy drzwi, pomyślałem o sobie i Sue 
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jako o młodej parze, czekającej na pokazanie ponurego hote-
lowego pokoju. Czknąłem. Sue zachichotała, a Julie ją uci-
szyła. 

Zasłony nie były zaciągnięte, aby — jak powiedziała mi 
później Julie — nie wzbudzać podejrzeń. Pokój zalany był 
słonecznym światłem. Matka leżała podparta na poduszkach 
z rękami pod prześcieradłem. Mogłaby przed chwilą zacząć* 
drzemać, gdyż nie miała otwartych oczu i nie patrzyła jak 
zmarli na filmach, ani jej oczy nie były całkiem zamknięte. 
Na podłodze przy łóżku leżały książki i czasopisma, na noc-
nym stoliku stał wciąż tykający budzik, szklanka wody i po-
marańcze. Kiedy ja i Sue patrzyliśmy stojąc cicho u nóg łóżka 
Julie chwyciła prześcieradło i usiłowała zaciągnąć je na twarz 
Matki. Pociągnęła mocniej, prześcieradło ustąpiło i mogła za-
kryć głowę. Ukazały się wtedy stopy matki, wystawały spod 
prześcieradła niebieskawo białe z rozchylonymi palcami Sue 
i ja zachichotaliśmy. Julie naciągnęła prześcieradło na stopy 
a twarz Matki odsłoniła się jeszcze bardziej niczym pomnik 
bue i ja śmieliśmy się bez opamiętania. Julie śmiała się także 
chociaż zaciskała zęby, całe jej ciało drżało. Prześcieradło zna-
lazło się wreszcie na właściwym miejscu i Julie dołączyła do 
mnie i Sue. Staliśmy w nogach łóżka. Pod białym płótnem 
rysował się kształt głowy i ramiona Matki. 

— W ten sposób ona wygląda śmiesznie - zawodziła Sue 
— Nie, nie wygląda - Julie powiedziała gwałtownie. Gdy 

bue wyciągnęła rękę i odsłoniła znów głowę, niemal równo-
cześnie Julie złapała ją za ramię i krzyknęła. - Zostaw. Drzwi 
za naszymi plecami się otworzyły i Tom, zdyszany po zabawie 
na ulicy, wpadł do pokoju. 

— Chcę Mamy — powiedział, gdy złapaliśmy go, Julie i ja 
— Ona śpi — szepnęliśmy — popatrz, możesz zobaczyć. 
Tom usiłował się nam wyrwać. 

— To dlaczego krzyczycie? Nie, ona nie śpi, prawda Mamu-
siu? 

— Spi bardzo mocno — powiedziała Sue. Przez chwilę wy-
dawało się, że poprzez sen. sen bardzo głęboki moglibyśmy 
wprowadzić Toma w pojęcie śmierci. Lecz wiedzieliśmy tylko 
tyle, że umarła, a on przeczuwał, że coś się stało. 

— Mamusiu - wrzasnął i starał się utorować sobie drogę 
do łóżka. Złapałem go za przeguby. 

— Nie wolno — powiedziałem. Kopnął mnie w goleń wy-
rwał się i prześliznął obok Julie. Przytrzymując się jedną' ręką 
ramienia Matki, zdjął buty i spojrzał na nas tryumfalnie. Ta-
kie sceny zdarzały się już wcześniej i czasami mu się uda-
wało. Już miałem pozwolić, aby odkrył, co się stało, a właś-
ciwie sam byłem ciekaw tego, co nastąpi, lecz kiedy tylko 
zdjął buty i podniósł prześcieradło, by wejść pod nie, Julie 
skoczyła i przytrzymała go za ramię. 

— Chodź — powiedziała cicho i pociągnęła. 
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- Nie, nie - Tom kwilił, jak zawsze to robił i wolną ręka 
wczepił « ę w rękaw nocnej koszuli. Gdy Julie szarpnęła 

l w a ' " t<?n martwy £ £ 
głowa uderzyła o nocny stolik, a budzik i szklanka zwaliły 

karii Tn I ' 6 b y ł ? t e r a Z i<?dm> & ^ Ponad podusz-
kami. Tom ucichł, uspokoił się, prawie zesztywniał 1 dał sie 
wyprowadzić jak ślepiec. Sue wyszła już wcze^iej, ch<* tego 
nie zauważyłem. Odczekałem chwile, zastanawiając się, czy 
nie powinienem podepchnąć ciała do wyprostowanej p o y c f 

sienią W ^ ^ ° była nie^do zn 

W c z e s n y wieczorem Tom płakał, że chce spać na dole 

M o P r 2 y t i : y , i ' m y g ° ^ o w y m rocznikiem, gdyż n e 
było chętnego kto by poszedł na górę po koc. Resztę wieczo-
ru przesiedzieliśmy w pokoju niewiele mówiąc. Ze dwa razy 
Sue zaczynała płakać, lecz dała spokój, jakby ten wysHek 

we C e 8 f i 5 1 1 7 - r ^ ^ 1 3 ' ^ - d o p o d o b n i e Z r a 

dała To n t Z Jf P ; t a k n ę H Ś m y ' P ° i a k i m ś czasie Sue do-
NastaTiłn * ^ ^ 1 j a m r u k n ^ l i ś m y Potwierdzająco. 
Nastąpi o długie milczenie, a potem ja znów zapytałem -
Nie jesteście głodne? Siostry potrząsnęły przecząco głowami 

che f u ? j e Ś Ć ' 8 1 6 ni<? C h d a l e m * * sam. Niczego 2 
chciałem robie sam. Kiedy w końcu zgodziły się przyniosłem 

liśmv " f ' r r m ° l a d ę 1 d W i e b u t e l k i m ^ k a . IGedy zabr™ 
w S i a S J e d Z ; n i a ' J U l i C " a ń , że pierwsza do-
^ f t ? f i " 3 d W a t y g ° d n i e P " e d m o i m i urodzinami. ..Przed 
ym jak stateś na rękach" _ powiedziałem, a Sue - A ty 

R w a ł e ś „Zielone rękawy", ale co ja robiłam? Nie moghśmy 
obie przypomnieć, a ona powtarzała. - Wiem, Ł Tof r Z 

tam. zanim nie kazałam się jej zamknąć. Krótko po północy 

sTebi 7 . r a Z 7 " 6 Ó r ę > t r Z y m a j ą C * schodach blisko 
f s z , a Przodem, ja niosłem Toma. Na piętrze za-
trzymaliśmy się koło drzwi Matki. Wydawało mi się że s S -

e V a y k r e p ^ B y , e m - drzwi s ą l m k n i ę -
e na klucz. Położyliśmy Toma do łóżka nie budząc go. Choć 

S o ™ r r V C Z e Ś n i e j ' d Z i e W C Z ę t a ^ ^ ^ co do 
ż l m 1 ' ' T Ć u a Z e m " P o s z e d ł e m d ° ^ e R o łóżka, poło-

M l ? P C C a C h " a p i ę t y 1 s k r < * i ł e m gwałtownie głowę 
akby gdzieś z boku czaiła się myśl lub o b L , którego chda 

lem uniknąć. Po dwóch kwadransach poszedłem d u a l n i 
Toma przeniosłem go na swoje łóżko. Zauważyłem, że w po-
k o j u ^ jeszcze się pali. Objąłem ramionami brata T Z 

Pod koniec następnego dnia Sue powiedziała - Nie uwa-
żacie, że powinniśmy komuś powiedzieć? 

Siedzieliśmy przy skalnym ogródku. Cały dzień spędziliś-
my w ogrodzie, ponieważ było gorąco i ponieważ baliśmy 
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się tego domu za plecami, którego małe okna kojarzyły się 
teraz nie ze skupieniem a z ciężkim snem. Rano była kłótnia 
o bikini Julie. Sue uważała, że Julie nie miała prawa się w 
nie ubrać. Powiedziałem, że moim zdaniem to rzecz bez zna-
czenia. Sue powiedziała, że jeśli Julie nosi bikini, to znaczy, 
że nie przywiązuje wagi do Mamusi. Tom się rozpłakał i Julie 
poszła do domu się przebrać. Dzień minął mi na przeglądaniu 
sterty starych komiksów, niektóre należały do Toma. W pod-
świadomości męczyło mnie niejasne odczucie, że wszyscy trwa-
my w oczekiwaniu na jakieś straszne wydarzenie aż uświa-
domiłem sobie, że przecież ono już nastąpiło. Sue oglądała 
swoje książki i od czasu do czasu pochlipywała. Julie sie-
działa na szczycie skalnego ogródka i grzechotała kamykami, 
podrzucając je i łapiąc. 

Sue złościła się z powodu Toma, który to skomlał i żądał, 
aby się nim zajmować, to znów za chwilę bawił się gdzieś] 
jakby nic się nie stało. W pewnej chwili próbował wejść Julie 
na kolana i słyszałem, jak go odtrąciła — Odejdź. Proszę cię, 
odejdź. Po południu czytałem mu jeden z komiksów. 

Gdy Sue zadała swe pytanie, Julie spojrzała i opuściła wzrok. 
Powiedziałem — Jeżeli powiemy komuś... i czekałem. 

— Musimy komuś powiedzieć i wtedy może być pogrzeb — 
rzekła Sue. Spojrzałem na Julie. Patrzyła tępo w stronę ogro-
dzenia, pustej ziemi, ku wieżowcom. 

— Jeśli im powiemy — zacząłem znowu — przyjdą i zabiorą 
nas do domów dziecka, przytułków, czy czegoś takiego. Moga 
usiłować zaadoptować Toma. 

Zamilkłem. Sue była przerażona. 
— Nie mogą tego zrobić — powiedziała. 
— Dom będzie stał pusty — mówiłem dalej — ludzie wła-

mią się, nic nie zostanie. 
— Lecz jeśli nikomu nie powiemy — powiedziała Sue 

wskazując niewyraźnie w stronę domu — co wtedy zrobimy? 
Popatrzyłem znowu na Julie i powiedziałem głośniej — Te 

szczeniaki przyjdą i wszystko rozwalą. 
Julie rzuciła kamyki za płot. Powiedziała: — Nie możemy 

zostawić jej w pokoju, bo zacznie śmierdzieć. 

Sue prawie krzyknęła: — To straszne, co mówisz. 
— Uważasz — zwróciłem się do Julie — że nie powinniśmy 

nikomu mówić? 

Julie bez słowa odeszła w stronę domu. Widziałem, jak 
wchodzi do kuchni, spryskuje twarz przy zlewie. Włożyła 
głowę pod strumień zimnej wody, a gdy włosy były już mo-
kre, wyżęła je i odrzuciła z twarzy. Gdy szła z powrotem, 
krople wody ściekały jej na ramiona. Usiadła na kamieniach 
i powiedziała: 

— Jeśli nikomu nie powiemy, sami musimy coś szybko 
zrobić. 

Sue była bliska płaczu. 
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— Ale co możemy zrobić? — jęknęła. 
Julie ożywiła się trochę. Powiedziała bardzo cicho- — Po-

chować ją. oczywiście. Mimo opanowania, głos jej drżał. 
— Tak Sue — powiedziałem trzęsąc się ze strachu — mo-

żemy zrobić potajemny pogrzeb. 

M u f \ m ł o d S Z a S i ° S t r a r o z P ! a k a ł a teraz na dobre, a Julie 
ją objęła. Spojrzała na mnie chłodno ponad głową Sue. Nagle 
stałem się zły na obie. Poszedłem przed dom zobaczyć, co się 
dzieje z Tomem. ę 

Wraz z drugim chłopcem siedział na kupie żółtego piasku 

pięści a U s k o m p l i k o w a n y ^ t e m tuneli wielkości 

— On mówi - rzekł kolega Toma drwiąco zezując na mnie 
— on mówi, on mówi. że umarła mu mamusia, a to nieprawda. 

właśnie umarła8 ~ " T° tak* — - » 

i ^ ę ^ O W P p S k t a a ' ~ " ^ 

J ^ & r * * * p r z e z c h w u ę - - a * * — 

ca*c 5 ^ U m a r , a ~ ^ ^ C h , ° P i e C ' — 
— No to co? — spytałem. 
— To. że ona nie — zawył chłopiec. — Ona nie 
Przybrałem odpowiedni wyraz twarzy i uklękłem przy nich 

Tbnfa " ° / y ł e m W S p ó ł c z u « C 0 dłoń na ramieniu kolegi 

— Chcę ci coś powiedzieć — powiedziałem cicho — Właś-
nie wracam z twojego domu. Twój tatuś mi powiedział. Twoja 

samochód Ż y j e ' W y S Z , a ' t y d e b i e ^ ^ i Pojechał ją 

— Wrr-wrrr, twoja mama nie żyje — piszczał Tom. 
— Nie — chłopiec powiedział do siebie. 

— Mówię ci — syczałem przy nim. — Wracam od was 
Twój tatuś całkiem oszalał i jest na ciebie wściekły. Twoja 
mama została przejechana, bo wyszła ciebie szukać - Chło-
piec wstał, krew odpłynęła mu z twarzy. - Nie szedłbym do 
domu, na twoim miejscu, tata się z tobą rozprawi. - Chłopiec 
pobiegł ścieżką wprost do drzwi naszego domu. Potem się 
opamiętał, zawrócił i ruszył z powrotem. Gdy nas mijał za-
czynał już beczeć. 

— Gdzie idziesz? - zawołał za nim Tom, lecz kolega po-
trząsnął tylko głową i pobiegł dalej. Gdy tylko zapadł zmrok 
i wszyscy znaleźliśmy się w domu, Toma znów opanował lęk 
i przygnębienie. Płakał, gdy próbowaliśmy położyć go do łóż-
ka Pozwoliliśmy mu z nami zostać i mieliśmy nadzieję, że 
zaśnie na sofie. Skomlał i mazał się z najbłahszych powodów 

i nie było możliwości, by porozmawiać o tym, o czym zamie-
rzaliśmy. Daliśmy spokój rozmowie, wykrzykiwaniu ponad je-
go głową. Gdy wrzeszczał i tupał, bo skończył się sok poma-
rańczowy, powiedziałem szybko do Julie. — Gdzie ją poło-
żymy? Coś odpowiedziała, lecz słowa zginęły wśród wrzasków 
Toma. 

— W ogrodzie pod kamieniami — powtórzyła. Później Tom 
już całkiem zwyczajnie płakał za matką i kiedy starałem się 
go pocieszyć, widziałem, jak Julie tłumaczyła coś Sue, która 
potakiwała głową i tarła oczy. Gdy próbowałem zająć Toma 
rozmową o tunelach, nagle przyszedł mi do głowy własny po-
mysł. Zapomniałem, o czym mówiłem, i Tom znów zaczął 
głośniej marudzić. Zasnął aż po północy i dopiero wtedy po-
wiedziałem siostrom, że nie uważam ogrodu za dobre rozwią-
zanie. Musielibyśmy kopać głęboko, a to zajęłoby dużo czasu. 
Jeśli robilibyśmy to w dzień, ktoś mógłby zobaczyć, jeśli w 
nocy, potrzebowalibyśmy latarek i moglibyśmy zostać dostrze-
żeni z wieżowców. I jak utrzymalibyśmy tę rzecz w tajem-
nicy przed Tomem? Przerwałem dla większego efektu. Nie-
zależnie od wszystkiego to mnie wciągało. Zawsze podziwia-
łem na filmach dobrze wychowanych przestępców planują-
cych z elegancką obojętnością zbrodnię doskonałą. Kiedy mó-
wiłem, dotknąłem w kieszeni klucza i żołądek mi się skurczył. 
Mój głos dalej jednak brzmiał pewnie. — I oczywiście, jeśli 
ktoś przyjdzie, pierwszą rzeczą, jaką zrobi, będzie przeko-
panie ogrodu. Codziennie czyta się o takich rzeczach w ga-
zetach. 

Julie obserwowała mnie z uwagą. Wydawało się, że bierze 
poważnie to, co mówię, a kiedy skończyłem, rzekła — A więc? 

Zostawiliśmy Sue w kuchni z Tomem. Mój pomysł ani nie 
rozzłościł, ani nie przestraszył Julie. Była zbyt przygnębiona, 
żeby się martwić i kiwała powoli głową jak smutna starsza 
pani. Na dworze dość było księżycowego światła, abyśmy zna-
leźli taczki i łopatę. Z ogrodu przed domem przywieźliśmy 
sześć taczek piachu, zsypując go do piwnicy przez otwór do 
węgla, potem staliśmy w kuchni spierając się o wodę. Uwa-
żałem, że trzeba nosić ją na dół w wiadrze, Julie zaś powie-
działa, że na dole jest kran. W końcu znaleźliśmy go w małym 
pomieszczeniu, gdzie znajdowały się wszystkie stare ubrania 
i zabawki. Ponieważ była bardziej odległa od sypialni, piw-
nica wydawała mi się mniej przerażająca niż reszta domu. 
Niejasno czułem, że do mnie należy mieszanie, lecz Julie wzię-
ła już łopatę i usypała kopiec z piachu. Rozdarła jeden z wor-
ków i czekała, aż przyniosę wodę. Pracowała szybko rozgar-
niając i podgarniając aż pryzma zamieniła się w gęsty szary 
szlam. Podniosłem wieko wielkiego żelaznego kufra, a Julie 
wrzuciła doń cement. Było go na dnie około dziesięciu cen-
tymetrów. Zgodziliśmy się, że to za mało i tym razem ja mie-
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szalem, a ona nosiła wodę. Ani razu myśl o celu naszego przed-
sięwzięcia nie przemknęła mi przez głowę. W rozrabianiu ce-
mentu nie było nic osobliwego. Gdy druga pryzma znalazła 
się w kufrze, upłynęły trzy godziny od czasu, jak zaczęliśmy. 
Poszliśmy na górę do kuchni napić się wody. Sue spala w 
fotelu, a Tom leżał na sofie z twarzą do dołu. Przykryliśmy 
Sue kocem i wróciliśmy do piwnicy. Kufer był teraz wy-
pełniony do połowy. Postanowiliśmy, że zanim ją zniesiemy, 
musimy przygotować tym razem naprawdę wielką pryzmę 
betonu. Zajęło nam to dużo czasu. Brakowało piachu, została 
tylko jedna łopata, wyszliśmy do ogrodu po więcej. Niebo 
rozjaśniało się już na Wschodzie. Zrobiliśmy pięć kursów tacz-
kami. Zastanawialiśmy się głośno, co powiemy Tomowi, gdy 
wyjdzie rano i odkryje, że jego piasek zniknął. Julie ńaśla-

blado ^ ^ P ° W i e d z i a ł a ~ • ' R o z w i a ! i roześmialiśmy się 

Kiedy ostatnia partia cementu była gotowa, była już piąta 
rano. Nie patrzyliśmy na siebie ani nie odzywaliśmy się do 
siebie prawie przez godzinę. Wyjąłem klucz z kieszeni, a Julie 
powiedziała: - Myślałam, że go zgubiłam, a to ty go miałeś 
cały czas. 

Poszedłem za nią po schodach do kuchni. Odpoczęliśmy i 
wypiliśmy trochę wody. W pokoju odsunęliśmy z przejścia 
meble, otwarte drzwi podparliśmy butem. Na piętrze prze-
kręciłem klucz i pchnąłem drzwi, lecz Julie pierwsza weszła 
do pokoju matki. Już miała zapalić światło, lecz zmieniła za-
miar. Szaroniebieska poświta nadawała wszystkiemu płaski 
dwuwymiarowy wygląd. Zdawało się nam. że wstępujemy 
w starą fotografię sypialni matki. Nie od razu spojrzałem ku 
łóżku. Powietrze było wilgotne i duszne, jakby wielu ludzi 
spało tu przy zamkniętych oknach. Poza tym zaduchem wy-
czuwało się mdły, ostry odór. Można go było wychwycić przy 
oddechu, kiedy miało się pełne płuca. Oddychałem płytko 
przez nos. Matka leżała dokładnie tak, jak ją zostawiliśmy 
ten sam obraz, który ukazywał mi się, kiedy zamykałem o^ 
c*y. Julie stała w nogach łóżka ze skrzyżowanymi ramionami. 
Podszedłem bliżej i straciłem wiarę, że kiedykolwiek zdo-
łamy ją podnieść. Czekałem na Julie, lecz ona stała nieporu-
szona. — Nie zrobimy tego - powiedziałem. Głos Julie był 
ostry i napięty, mówiła szybko, jakby chciała pokazać, że jest 
dobrej myśli i wie, co trzeba robić. 

— Zawiniemy ją w prześcieradło. Nie będzie tak żle. Zro-
bimy to szybko i nie będzie tak źle. - Jednak wciąż nic ru-
szała się z miejsca. 

Usiadłem przy stole tyłem do łóżka i Julie natychmiast się 
rozzłościła. 

— To ładnie — powiedziała szybko — zostawiać to mnie. 
Dlaczego nie zrobisz czegoś pierwszy? 

— Na przykład? 
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Przewróć ją na prześcieradło. 
To chyba twój pomysł. 

Chciało mi się spać. Zamknąłem oczy i doznałem uczucia, 
jakbym gwałtownie zapadał się w przepaść. Chwyciłem za 
brzeg stołu i wstałem. Julie mówiła spokojniej. 

— Jeśli rozłożymy prześcieradło na podłodze, będziemy mo-
gli ją na nim położyć. 

Podszedłem szybko do matki, ściągnąłem z niej przeście-
radło. Gdy rozpościerałem je na podłodze, opadało tak sen-
nym, powolnym ruchem, falując i podwijając się, że aż dy-
szałem z niecierpliwości. Chwyciłem matkę za ramię i po-
pchnąłem na łóżko. Unikałem spojrzenia na jej twarz. Wy-
dawało mi się, że stawia mi opór i musiałem użyć obu rąk. 
aby ją ruszyć. Leżała teraz na boku, z ramionami opuszczo-
nymi, z ciałem skręconym i stężałym w pozycji, w jakiej za-
staliśmy ją dwa dni wcześniej. Julie chwyciła ją za nogi, a 
ja za ramiona. Gdy posadziliśmy ją na prześcieradle, wyglą-
dała w nocnej koszuli tak smutnie i krucho, leżąc u naszych 
stóp jak ptak z przetrąconymi skrzydłami, że pierwszy raz za-
płakałem nad nią. a nie nad sobą. Na łóżku została po niej 
wielka brązowa plama, której obrzeża były żółte. Twarz Ju-
lie była spłakana, kiedy klękaliśmy przy Matce, próbując za-
winąć ją w prześcieradło. Było to trudne, ciało było zbyt po-
wykręcane, aby można było je obracać. 

— Nie chce iść. Nie chce iść — Julie krzyczała z rozpa-
czą. Wreszcie udało się nam parę razy okręcić luźno prześ-
cieradło wokół ciała. Kiedy była już zakryta, było nam tro-
chę łatwiej. Podnieśliśmy ją i wyszliśmy z sypialni. Znieśliśmy 
ją na dół krok po kroku i na parterze w korytarzu przy scho-
dach poprawiliśmy wysuwające się prześcieradło. Bolały nas 
nadgarstki. Nie mówiliśmy o tym, ale chcieliśmy przejść przez 
pokój bez odpoczynku. Gdy mieliśmy już wchodzić w drzwi 
do kuchni, zerknąłem w lewo, ku fotelowi Sue. Siedziała z 
płaszczem podciągniętym pod brodę i patrzyła na nas, gdy 
przechodziliśmy przez pokój. Miałem zamiar szepnąć jej coś, 
lecz zanim zdołałem pomyśleć o czymkolwiek, byliśmy już 
w drzwiach kuchni i skręcaliśmy na schody do piwnicy. Po-
łożyliśmy ją wreszcie w pewnej odległości od skrzyni. Po-
szedłem po wodę. by zwilżyć cement, a kiedy potem go mie-
szałem, zobaczyłem, że Sue stoi w drzwiach. Pomyślałem, 
że może będzie chciała nas powstrzymać, lecz kiedy Julie i 
ja zaczęliśmy podnosić ciało, podeszła i podtrzymała je w środ-
ku. Ponieważ matka nie miała leżeć wyprostowana, w skrzy-
ni było dla niej dość miejsca. Zapadła się parę centymetrów 
w cement na dnie. Odwróciłem się po łopatę, lecz już ją 
trzymała Julie. Kiedy zrzuciła pierwszą szuflę na stopy matki. 
Sue cicho jęknęła. Potem, gdy Julie nabierała kolejną, pod-
biegła do pryzmy, nabrała w obie ręce cementu i wrzuciła 
go do skrzyni, powtarzała to później wielokrotnie. Julie też 
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szybciej teraz operowała łopatą, zataczała się z ciężarem bieg-
nąc do kufra i z powrotem. Zagłębiłem dłonie w pryzmę i 
wrzuciłem ciężki ładunek do kufra. Pracowaliśmy jak sza-
leńcy. Wkrótce widać już było tylko kilka skrawków prze-
ścieradła, a potem i one znikły. Wciąż utrzymywaliśmy tempo. 
Jedyne głosy to były skrzypnięcia łopaty i nasze ciężkie od-
dechy. Gdy skończyliśmy, z pryzmy nie zostało nic prócz wil-
gotnej ścieżki na podłodze, a cement prawie przelewał się w 
kufrze. Zanim weszliśmy na schody, staliśmy w pobliżu od-
dychając ciężko i przyglądając się temu, czegośmy dokonali. 
Postanowiliśmy zostawić wieko skrzyni podniesione, żeby ce-
ment szybciej stężał. 

Przekład: Bohdan Zadura 

IAN McEWAN — jeden z najciekawszych prozaików brytyjskich 
młodego pokolenia, autor tomów opowiadań First Love, Last Rites i 
In Detween the Sheets oraz powieści The Cement Garden (której pięć 
pierwszych rozdziałów publikujemy) i Strangers In the City. 

Urodził się w roku 1948 w Aldershot w rodzinie zawodowego woj-
skowego. Gdy miał 12 lat oddano go do szkoły z internatem w Wool-
verston Hall, po jej skończeniu studiował literaturę angielską i fran-
cuską na uniwersytecie w Susex. Studia skończył w Norwich, dokąd 
się przeniósł dowiedziawszy się, że na Uniwersytecie Wschodniej An-
glii można zamiast rozprawy przedstawić próbę własnej prozy Wiele 
podróżował — w dzieciństwie spędził kilka lat w Singapurze i w Af-
ryce Odbył podróże do Grecji, Stanów Zjednoczonych, Afganistanu 
(autobusowa wyprawa z przyjaciółmi szlakiem hippisów). W Polsce 
był jesienią 1981 r. 

Proza McEunna jest programowo przeciwna wszelkie} dydaktyce l 
kultywowaniu purytańskich nastrojów i purytańskich zasad, doić prze-
ciezżywemu ciągle w psychologiczno-obyczajowej prozie angielskiej, 
wydaje się, ze przełamywanie pewnych ta bu. prowokoioanie czytel-
nika, prowokowanie jego wrailiwoici i poczucia sprawiedliwości jest 
głównym celem, główną ambicją pisarską McEwana. Kolekcjonuje on 
z niejakim upodobaniem róine przejawy zepsucia moralnego spoty-
kane we współczesnej obyczajowości i u> sposób głęboko świadomy 
i prowokujący nadaje im pozory niewinności Krytycy zwracają uwagę 
na jego nieprzeciętny talent narracyjny, zdolność tworzenia nastrojów 
i kreowania żywych, pełnokrwistych postaci I ta właśnie siła pisarska 
pozwala mu ukazywać zarówno deprawację i makabrę, jak l najbar-
dziej subtelne i wyrajinoioane odcienie pierwszych głębokich uczuć 
ludzkich, z taką samą siłą ekspresji — pisał Wacław Sadkowski w 
„Literaturze na Świecie" (nr 3/79), gdzie po raz pierwszy - 1 do tej 
pory jedyny — zaprezentowano polskiemu czytelnikowi tego pisarza. 
Opowiadania wtedy drukowane (Pierwsza miłość, ostatnie obrzędy, 
Kogut w teatrze. Stereometria, Rozmowa z człowiekiem z szały. Mo-
tyle, Ostatni dzień tata) - pochodziły z pierwszej książki McEwana, 
za którą pisarz otrzymał w roku 1976 nagrodę Somerseta Maughama! 

B. Z. 
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przekroje 

ZYGMUNT MIKULSKI 

B L I S K O K S I Ą Ż K I M A T U S Z E W S K I E G O 

Kiedyś w pewnej dyskusji Artur Sandauer poszukując określenia 
dla krytyczno-literackiego pisarstwa Ryszarda Matuszewskiego nazwał 
je — nie bez rozbawienia sali — opływowym. Znaczyć to miało, że 
jest ono nieagresywne, nie atakujące problemu od strony frontalnej, 
skłonne do uników. Czy jednak przyznać rację autorowi powiedzenia 
o taryfie ulgowej, jeśli w tym określeniu wyraziła się intencja Iro-
niczna, czy choćby deprecjonująca rezerwa? Można zrozumieć po-
wściągliwość Matuszewskiego. Wynika ona z niechęci do dowolności 
zbyt często widzianej w publikacjach krytyczno-literackich, z obec-
nego w postawie krytyka nastawienia badacza, historyka, czy nawet 
teoretyka. Zeby nie przekroczyć granic, za którymi zaczyna się ob-
szar dowolności i niesprawdzalnoścl — choć analizy uwolnione od pew-
nych rygorów mogą się wydać bardziej interesujące — czy takie 

, założenie krytyka, który „przydeptuje gardziel swojej (krytyczno-lite-
J rackiej) pieśni" jest do odrzucenia? Pewnie, że ostrożne przykładanie 

miary do obserwowanych zjawisk to nie wysuwanie postulatów i ży-
/ czeń, to często rezygnacja z atrakcyjności ujęć, która bez ryzyka rzadko 

kiedy bywa osiągalna, ale nie sarkajmy na owocny minimalizm Ma-
tuszewskiego. Jak można zagalopować się w przesadnie ryzykownych 
teoriach, dał przykład właśnie Sandauer, który jeden z wierszy Przy-
bosia („Notre Dame") ni mniej, ni więcej, tylko narysował. 

Szczególnie dziś, kiedy całkiem serio rozważa się możliwość fikcji 
literackiej nawet w reportażu (co z drugiej strony jest niekonsekwen-
cją wobec zwyżkującego znaczenia literatury faktu), takie ściszenie 
tonu krytyki może się wydać powrotem do nieambitnego przyczyn-
karstwa, do niepostulatywnej oplsowości. Kiedyś nawet prześmiewczo 
w stosunku do takiej ostrożności kursowało powiedzonko „Szekspir 
był ssakiem- jako wyniku rezygnacji ze zbyt ryzykownych określeń 
dającej w efekcie stwierdzenia kompromitująco banalne. Nie wy-
magajmy jednak od tragika, by był równocześnie pierwszym aman-
tem, określone amplol aktora Jest funkcją jego temperamentu i w 
ogóle osobowości. Matuszewski, nie krytyk typu Brzozowskiego, Irzy-
kowskiego, ale Feldmana, Czachowskicgo, bardziej pośrednik między 
pisarzem a czytelnikiem, niż aranżer wymagań wobec literatury jest 
na miejscu, znajduje zapotrzebowanie na siebie, spełnia rolę rzetelnie 
służebną, podczas gdy wielu Innych fakty literackie traktuje jako od-
skocznię do popisu własną oryginalnością. Widać to na przykładzie 
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ostatniej jego książki Z blisko, zawierającej artykuły z kilkunastu 
ostatnich lat. 

Czy jednak owa skrupulatnie stosowana zasada suum culąue (czyli 
każdemu według jego zasług, podczas gdy np. Sandauer, a więc 
krytyk postulujący, stosuje zasadę na odwrót: „dla każdego coś przy-
krego") nie gubi na zjawiskach pewnych akcentów, nie prowadzi do 
Ich buchalteryjnego odindywidualizowania? Matuszewski, który oświad-
cza, że jego słuch poetycki został ukształtowany we wczesnych latach 
trzydziestych, a więc tonacją skamandrytów, Jasnorzewskiej-Pawli-
kowskiej. Broniewskiego, w rozdziale Poezja i orkiestry dęte podkreśla 
potrzebę przystosowania się do poetyki współczesnego wiersza po to. 
żeby nic zagubić tu pewnych wartości, żeby i stąd wyciągnąć pewne 
czytelnicze satysfakcje. Tymczasem pcczji nie odbiera się jakimś u-
chem chromatycznym. Nie można usły.<zeć poety nie mając swego od-
biorczego aparatu nastawiunego na pewną długość fali, a więc w spo-
sób selektywny, czyli prckluzyjny. Można conajmniej „zarejestrować" 
co jest faktem ogólnokulturowym, a nie specjalnie poetyckim. Temu, 
co się nazywa kulturą literacką bliżej jest do kultury rozumianej 
jako pewnego rodzaju lad, dystynkcja umysłowa, niż do zespołu treś-
ciowo określonych przeświadczeń, które z natury rzeczy wymagają 
wykluczeń. Jeśli w pełni odbieram Liebwta, Lechonia, Czechowicza 
(jest tu przecież wspólny mianownik choćby rozumiany ze stanowis-
ka opozycji wobec „słowa rozkojarzonego" postawangardy), nie mogę 
z równą atencją odnosić się do nijakości Różewicza przewrotnie trak-
towanej jako programowa rezygnacja z łatwych pięknostek, do non-
szalancji Białoszewskiego, w której trzeba dopatrzyć się „poezji ru-
pieci", by ujrzeć w niej zjawisko poetyckie, co jest bardziej rezulta-
tem „oryginalnego" chwytu krytycznego, aniżeli wymową tekstu. Trud-
no i darmo — jeśli Broniewski, to nie Herbert, jeśli Słonimski, to 
nie Przyboś. Inaczej — tylko katalogujemy, tylko księgujemy, co może 
być zarezerwowane dla postawy opisowego krytyka, ale przecież i kry-
tyk w istotnym tego słowa znaczeniu musi być przede wszystkim 
czytelnikiem, a więc kimś o określonych artystycznych gustach. 

Nie znaczy to, że w poezji nazwanej współczesną nie ma niczego 
do przeczytania. Owszem, szereg sformułowań narzuca się jako świa-
dectwo refleksji często wynikających z zaplecza niezdawkowych prze-
myśleń, istnieje sporo zastanawiających zestawień słownych zatrzy-
mujących uwagę stwierdzeniami na temat ontologicznych, egzysten-
cjonalnych determinantów ludzkiego losu, ale jest to wszystko rzucone 
byle jak, podane bez użycia tego czynnika formalnie poetyckiego, 
który decyduje, że dany tekst należy do poezji, „Formalnie poetyc-
kiego". Czy rozumieć, że istnieje jakaś przyprawa do słów, która do-
dana do bylejakiego ich zbioru czyni je poetyckimi? Poezja to nic 
rektyfikat prozy. Wiersz nie powstaje w ten sposób, że najpierw słowa 
zawierają odkrywczą i interesującą myśl, a później się je dodatkowo 
dopoetycznia. Co się od razu nie urodziło jako piękne, nie dostępuje 
laski stania się pięknym na skutek jakichś zabiegów. Inaczej wartość 
poetycką możliwe byłoby osiągnąć drogą adiustacji. Mimo to współ-
czesny wiersz robi wrażenie jakiegoś zostawionego w pół drogi, tym-
czasowego, nie wynikłego z obowiązku zadbania o pełny kształt. Dzi-
siejszy wiersz jest brulionem wiersza. Zapisem — zgoda — często 
niebagatelnych spostrzeżeń i myśli, ale chwyconych zanadto pośpiesz-
nie, notatką dla samego autora. I to nic może ujść uwagi kogoś, kto 
daje świadectwo rozumienia poezji, a więc i łączących się z tym wy-
magań. Jedna tylko Szymborska, może jeszcze Lipska wychodzi z nich 
cbrormą ręką, więc „zdroworozsądkowy" okrzyk czytelnika, który mó-
wi „Przecież to nie ma sensu", jak przytacza Matuszewski, nie jest 
świadectwem umysłowego lenistwa niezdolnego do przyjęcia „sensu 
nowego typu", lecz na odwrót: rezultatem skonfrontowania zasta-

nego z oczekiwanym. Czyli gdzie jak gdzie, ale w ocenie wiersza opis 
nic wystarcza, tu można być tylko krytykiem postulującym, inaczej 
nie ma dialogu. „Lojalność", „sprawiedliwość" krytyka odbiera mu 
wyraz twarzy, zostawia tylko niezapełniony jej kontur. 

Poważnym atutem książki Matuszewskiego są partie wspominkar-
skie winkrustowane w tekst z założenia „anonimowo" krytyczny. Za-
uważmy: tak się złożyło, że jest to z zabierających głos dzisiaj je-
dyny już świadek lat międzywojennych. Miciński, Fryde, Wyka, Fik, 
Pietrzak nie żyją, Sandauer tylko jednym artykułem (o Schulzu l Gom-
browiczu) zaznaczył swoją ówczesną obecność, pokolenie Błońskiego, 
Kwiatkowskiego, Flaszena, Kijowskiego, Maciąga to całkowicie po-
wojenna karta w życiorysie krytyki. Jeden Matuszewski jest arką 
przymierza między dawnymi a nowymi laty. Nie dziwmy się, że re-
lacje z tamtych wydarzeń sporządził eon amore widząc w nich sce-
nerię .swoich własnych zauroczeń. I tak się czyta. Inaczej spod pióra 
krytyka, który do witalizmu Tuwima, do lirycznego aforyzmu Jasno-
rzewskiej, do proletariacko prostej strofy Broniewskiego doszedł przez 
salę bibliotecznego katalogu, a inaczej — kogoś, kto Biblię cygańską, 
Śpiącą załogę, Troskę i pieśń poznał w momencie ich pierwszego wy-
buchu w świadomości odbiorczej. 

Z Tuwimem jest casus szczególny. I to na jego niekorzyść. W la-
tach trzydziestych nazwisko to było synonimem eksplodującej, wład-
czej, zwycięskiej poezji, monopolizowało cały czytelniczy zachwyt i u-
wagę. Można było nie słyszeć o „Wiadomościach Literackich", Leś-
mianie, ba — Marczyńskim, nawet Dołędze-Mostowiczu, a „Tuwim" 
słyszało się wprost jako pojęcie. Bez mała domagało się pisowni z 
małej litery. „Pierwszy Skamandra" — ten epitet rozumiał się sam 
przez się. Na zasadzie odruchu warunkowego na hasło „poezja" na-
stępował odzew „Tuwim". Presja tej opinii była taka, że nie tylko 
uniemożliwiała jakikolwiek akt sprzeciwu, czy choćby zastrzeżenia, 
ale ktoś, kto nie czuł w sobie należytego uwielbienia dla tej pierw-
szej postaci na poetyckiej scenie sam siebie podejrzewał o nieoczy-
tanie, brak wrażliwości, niekompetencję, z którymi nic, tylko się kryć. 
Wykładnia tego zjawiska należałaby do socjologa, czy psychologa ko-
munikacji literackiej, bo aż zdumiewa, w jaki sposób ten przecież 
najsłabszy ze skamandrytów mógł otrzymać przyznanie pozycji tak 
nokautującej. Gdzie temu rozgadaniu do dyscypliny i kondensacji 
Lechonia, do sprawnej konstrukcyjności Wierzyńskiego. Weźmy do 
ręki Dwa wiatry, albo Czereśnie: stylistyka typu „kosi-kosi-łapci". 
Tuwim konsekwentnie powielał błąd debiutanta: tak był zachwycony 
łatwością nasuwających się skojarzeń, że za siódmą górą, za „siódmą 
jesień" odchodziła autorefleksja, potrzeba rygoru. I to właśnie ucho-
dziło za świeżość. Dobitny to przykład na to, że kiedy opada aura 
i zmienia się skład poetyckiego powietrza epoki, sam biblioteczny re-
likt w postaci tekstów wchodzi w sytuację bardzo sztucznego kwiatu. 

Podobnie nieufnego spojrzenia powinna się doczekać postawa Przy-
bosia. Matuszewski z uznaniem podkreśla pryncypialność, bezkom-
promisowość i wierność obranemu wzorcowi poezji tego awangardzisty, 
nie wspomina natomiast o powodujących to pobudkach psychologicz-
nych. Otóż Przyboś był hermetycznie zamknięty przed możliwością do-
strzeżenia dokonań artystycznych wywodzących się z innej poetyki, niż 
ta, którą uznawał, a właściwie której był sprawcą 1 heroldem — z oba-
wy przed utratą pozycji lldersklej. Tak wiernego rzecznika swoich 
własnych dokonań nie widzieliśmy w osobie żadnego innego twórcy. 
Trudno w artykułach Przybosia znaleźć cytat z wiersza, który nie 
pochodziłby z wiersza Przybosia. Z jakim narcyzmem przeprowadzał 
on egzegezę swoich własnych metafor) Zarówno w piśmie, jak i w 
mowie nie wyrażał się o innych inaczej, niż tylko z przekąsem. 
Nie potrzeba sięgać do inwektywy pod adresem Kasprowicza zatytu-
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łowanej Chamuły poezji, nic uświadczy się i później życzliwego ucha 
dla kogokolwiek. Słonimskiego nazywał nawet nie wysilając się na 
wnikliwszy zarzut marnym poetą, dorobek Gałczyńskiego — śmiet-
nikiem poetyckim, omówienie antologii poezji emigracyjnej obejmu-
jącej bądź co bądź Wierzyńskiego i Balińskiego zatytułował Szelest 
papieru". Jest jeden wyjątek: Leśmian, o którym wyraził się z uzna-
niem, ale to chyba dla zmylenia tropu zarzutów, że uznaje tylko siebie. 
Znamienny jest pod tym względem casm z turpizmem. Kiedy Gro-
chowiak, Karpowicz, Iredyń&ki i inni przestali honorować przewod-
nictwo Przybosia — a miał skłonność przywódcy nie tylko w sensie 
duchowym — zagrzmiał Odą do turptotóio. Widocznie nie spodziewając 
się odzewu ze strony tych przechodzących już na własny rachunek 
poetów, bo kiedy odzew nastąpił, nawet sprzeciwu, podsumował swoje 
stanowisko artykułem Radoić sporu, jakby nigdy nic, tylko o wy-
mianę piłek chodziło, a serwujący już doznał satysfakcji. 

Skąd to jeszcze pochodzi? Stąd — niech zabrzmi jak chce here-
tycko — że nie był poetą. Nie był w sensie umiejętności przekazania 
etanów emocjonalnych. Umiał przekazał tylko to, co zobaczył. Żadna 
zaduma, żadna refleksja, żadna osmoza słów, żadne przedłużenie w 
perspektywę niedopowiedzianego. Czysta — programował — dosłow-
ność. Zył okiem, nie nerwem. Dlatego u tego „liryka" tyle się ze-
brało rzeczywistego wyczucia walorów plastycznych. Przeczytajmy Je-
go artykuły na temat malarstwa. Co za znajomość rzeczy, co za in-
tuicja, co za zdolność przeniknięcia w ponadkolor, w pozakształt. W 
metamalarstwo. Tu był poetą. W wierszach tylko konstruktorem me-
tafor. Musiał je waloryzować napięciami pochodzącymi ze spektrum, 
bo „sok" uczuciowy słowa nie istniał. Nie miał języka, miał źrenicę. 
I kto wie, czy polemiczny charakter jego wypowiedzi nie wywodził 
się z podświadomego poczucia tego braku i potrzeby kompensacji. 

Ale to już poza książką Matuszewskiego. Zresztą niezupełnie. Wszy-
stkie czytelnicze dalsze ciągi tematów poruszonych przez autora za-
pisują się na konto i ryzyko jego dokonań. 

Rysrard Matuszewski: z bliska. Wydawnictwo Literackie, 1M1, itr. U>. 

ANDRZEJ OGRODOWCZYK 

B O H A T E R N A S Z Y C H C Z A S Ó W 

Część esejów zamieszczonych w książce Marty Piwińskiej Złe wy-
chowanie mógł czytelnik poznać z publikacji w „Twórczości", „Odrze", 
„Tekstach". Ale dopiero zobaczone w całości rozwijają się w wielki 
fresk biograficzny romantycznego bohatera. Koloryt „fragmentów ro-
mantycznej biografii" (taki jest podtytuł) wydaje się szczególnego ro-
dzaju. Krucjatę w romantyczną krainę literatury uzasadnia wizja 
sztuki, z Jaką obcujemy coraz rzadziej, niesłychanie zaś sporadycznie 
zdarza się, że jest tak dopracowaną, precyzyjnie i „witrażowo" skoń-
czoną, subtelnie zrównoważoną w dopływie znaczeń z innych dziedzin 
sztuki. 

Czym jest literatura dla Piwińskiej? Jakie kaskady znaczeń można 
ocalić w zgłębionym niejednokrotnie nurcie XIX-wiecznej myśli? Jaką 
zaporę rozerwać, aby usłyszeć jeszcze raz od wnętrza oddech roku 
1769, 1815? Przekład romantyzmu na kategorie dwudziestowieczne na 
mapę świadomości sztuki, gdzie coraz więcej terenów poddanych erozji, 
bądź zabudowanych do końca, choćby pod ścianami rysowały się jesz-
cze romantyczne fundamenty, jest rzeczą ryzykowną, zagrożoną grze-
chem dowolności, swobodnej wymiany i przemiany całości semantycz-
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r.ych we współczesnym krwiobiegu kultury literackiej. Druga trud-
ność ma naturę kompleksu recepcji. Konwencja romantyczna, pomimo 
uskoków i indywidualnych fenomenów pisarskich przeczących skost-
nieniom, staje się coraz bardziej dla współczesności jeśli nic nalotem, 
to materią szybko krzepnącą pod ironicznym, cynicznym błyskiem 
oka. Rozrysowywała w odpowiednim czasie naszą wrażliwość, potem 
osiadała na mieliznach pamięci. 

Autorka Złego wychowania odczuwała tego rodzaju niebezpieczeństwa 
i zagrożenia, inaczej nie powstałaby książka zarówno w pierworodnym 
pomyśle, w zakresie dokumentacji, literackiej narracji, jak w warstwie 
analitycznej swobodnie i lekko wymykająca się epoce pielgrzymów, 
egzystencjalnych buntowników. Refleksja badacza nachyla znaczenia 
do współczesnych rozpoznań ontologicznych. W „pępowinę" romantycz-
nego „ja", Jesteśmy niemal wszyscy wyposażeni — chciałaby powie-
dzieć Piwińska. Ale to nie wszystko. Przedtem musiało powstać za-
łożenie, że literatura, sztuka, aby była żywa a nie marmurowa i ni-
czyja, musi się utożsamić w badaniu z egzystencją. Nie zawierza się 
do reszty duchowym śladom pozostawionym w pamiętnikach, biogra-
fiach — przeszukać należy najskrupulatniej wnętrze literackiego u-
tworu. Jeśli odrzuci się granice kreacji 1 egzystencji — a przecież 
romantyzm programowo nawoływał do burzenia fasady, a poprzez 
to i oświeceniowej, coraz silniej usztywnionej maski — zrozumie się 
w całej jaskrawości przesłanie etyczne: poszukiwać w tekście w splo-
tach znaczeń nas samych, naszego lęku, tragizmu, absurdu jednostko-
wego bytu zawieszonego w absurdzie Historii. Poszukiwać siebie po-
między rojeniami Kordiana, w chropawej fakturze zdania Marii Mal-
czewskiego. 

Wpisanie bohatera do księgi X X wieku nie może się obyć bez Fre-
uda, Manna, Schulza... Współcześni żądają by rozerwać granice cza-
soprzestrzeni historycznej. Niech głos wlewa się w głos, tworzy sym-
fonię o naturze człowieka. Ze o człowieka tutaj chodzi, ó niego przede 
wszystkim, a nie tylko o kwestie artystyczne, świadczy inicjacja tek-
stu. Na początku było dziecko. Romantyczne dziecko. Ale i dziecko 
baroku, realizmu, i to najbliższe współczesne naszej epoce. Dziecko 
ponad epokami, dziecko mityczne. Kondensat arkadyjskości, nirwa-
niczności, najtrafniejsza substancja utworu kojarząca byt z niebytem, 
zlepiająca realność z nadrealnością, pomiędzy światem który jest a 
tym, którego nie ma. 

Najpiękniejszy jest świat, który nie istnieje. Jedna z najbardziej 
podstawowych l ostatecznych prawd w romantycznej epoce. Uosobiona 
w dziecięcym bohaterze. Dziecko to pierwsze wcielenie Wszechczło-
wieka. Trwałość tego znaku magicznego jest zdumiewająca — mit 
dziecka ostał się nawet u cyników — ale, jak to pokazuje Piwińska, 
dziecko stoi najbliżej zaświatów. Wpółurodzone — świeżą pamięcią 
odciśnięte na innym świecie, do którego ne znajdujemy klucza, me-
tody, poza śmiercią. Dziecko — czujące ponadrealne. Ocierające się 
o poły żebraka, starca. Dziecko-Starzec. Pomiędzy nimi błysk krótko 
palącego się czasu. 

Romantyczny dualizm świata i zaświata, materii i ducha, widzia-
ny jest w kategoriach świadomości artystycznej X X wieku. „Podszycie 
dzieckiem" przestaje być ckliwym mitem arkadyjskim, urasta do 
sobowtórczej manii prześladowczej. Dziecko „noszone" w sobie nie-
ustannie przypomina: „ja to ktoś inny". Wypełniona jego obrazem 
świadomość, rozwarstwia się, rozkrusza, na planie przeszłego, teraź-
niejszego, przyszłego czasu. 

Sobowtórczo rozumiany jest rytuał prowincji, ceremoniał zapamię-
tany w latach młodzieńczych. Tylko wyjątkowo osadza się on w rea-
listycznych ramach dzieła (Pan Tadeusz). Bardziej potrzebny jest ar-
tyście zbuntowanemu, świadomie skazującemu się na wygnanie, aby 
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widział w nim jak w krzywym zwierciadle przeszłą „twarz", teraź-
niejszą „maskę" przywdziewaną w salonie, na obczyźnie, wygnaniu. 
Romantyczna duchowość, romantyczny wzór egzystencji, rozwija się 
w procesie łamania osnowy tożsamości, bo na dobrą sprawę iaden 
ze światów nie był dla nich dostatecznie skończonym, zamkniętym 
I ostatnim, ostatecznym. Nie skupił uwikłań i paradoksów losu du-
chowego. Podążali w stronę niebezpiecznej granicy, w stronę niemoż-
liwego, w stronę „nieistniejącego istnienia", również w strukturze co-
raz bardziej tajemniczych, mistycznych kręgów języka. Byli więc w 
doświadczeniu tajemnicy egzystencji, tajemnicy świadomości, bliscy 
definicjom Artauda, który pisał: Jest coi, co nie wzbrania mi być 
tym. czym mógłbym być, ale pozostawia mnie, jeśli tak można po-
wiedzieć, w zawieszeniu. Coś przelotnego, co odbiera mi słou», które 
znalazłem, co zmniejsza umysłowe napięcie, niszczy stopniowo sub-
stancje myśli, nawet pamięć zwrotów, którymi się człowiek wyraża. 

Fragmenty romantycznej biograjii poszukują czytelnika zakorzenio-
nego w myśli egzystencjalistów i cyników, na pograniczach refleksji 
z Dostojewskiego i jońskiej filozofii przyrody. Autorka nie traktuje 
romantyzmu jako odeszłego skostnienia świadomości Egzystencja — 
zdaje się mówić — jest koliście podobna. Inna, bo oprawiona w inne 
ramy konwencji. Ustanawia się semantyczny „prześwit", a w jego 
horyzoncie można jednocześnie pojmać Gombrowicza 1 Chateaubrian-
da, Joyce'a i Słowackiego, Empedoklesa i Sartre'a. Narracja Piwiń-
skiej nie projektuje przecież naiwnych przybliżeń i metamorfoz wąt-
ków świadomości. Autorka z ironiczną czułością godzi się na wspólny 
„hotel" dla autorów z odległych epok. 

Istnieją wszakże granice tekstowej „wszystkożerności", by Schulzem 
nie objaśniać Słowackiego, Empedoklesem Rousseau itd. Określa je 
przede wszystkim wnętrze utworu. Interpretacja kulturowa wykra-
czając poza wnętrze tekstu, musi się liczyć z funkcyjnością i moty-
wacją estetyczną danego elementu „wpisowego" poza strukturę, musi 
go lokować ł oswajać, nadal w tym pierworodnym wnętrzu. Piwińska 
tego typu nadużyć nie popełnia, stara się natomiast wyświetlić na 
ekranie współczesności to, co w romantyzmie żywe, podejmowane, po-
nawiane w literaturze. Dlatego może, uzyskujemy interesujące zbież-
ności w fabułach myślowych. Przypuśćmy, że będzie to Słowacki: Otóż 
tu nieszczęście — że wypadki wydają mi się raz tak wielkie, że nie 
śmiem stanąć przy posągu olbrzyma bojąc się, by mnie ludzie nie wzięli 
za karla- drugi raz wypadki wasze zdają mi się tak małe, że boję 
się rozgnieść ludzi, chodząc nieuważnie. Motyw guliweryczny. Tworzy 
z niego autorka analogię, oczywiście że daleką do Mdłości Sartre'a. 
Bardziej uzasadnione wydaje mi się ustawienie w tym kontekście 
Joyce'a, którego nie obchodzi ani faszyzm ani proletariat — obchodzi 
rozwikłanie genialności pojedynczego człowieka, sumy, Wszechczłowie-
ka. Joyce znalazł, Sartre jeszcze poszukuje. Trzeba jednak to oddać 
autorce, że wskazanie na obecność wątku guliwerycznego w polskim 
romantyzmie, uwalnia znaczenia, którymi biografia bohatera — zwich-
nięta, okaleczona, otwarta, nie definiująca granic „ja" — lepiej się 
tłumaczy. 

Oto przy analizie romantycznej odmiany „la nausće" bardzo potrzeb-
ne wydaje się uzupełnienie o Gombrowicza, gdzie pulsacja ontologicz-
na rzeczywistości Jest Już pełnym, dwudziestowiecznym dopowiedze-
niem romantycznych wahań w odmętach ducha. Począć świat, narzu-
cić mu strukturę, ideę, oblepić znaczeniem oś — choć by miało się 
zaczynać od złamanego patyka — czy wycofać się w nieistnienie, w 
obszar pozasłowny? Oto obserwując patologiczną nadpobudliwość lek-
turową romantycznych bohaterów postrzegamy, że sposób ich czy-
tania odbijał model kreacyjny — fragmentaryczny, niedokończony, 
szczątkowy. Wypierając szarość i codzienność, były nie tyle ucieczką 
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z realności, co symboliczną zapowiedzią antynomii kreacja — rzeczy-
wistość. 

I tak rysuje się coraz dokładniej ten świat — ledwie ocierający się 
o świadomość, niepewny, znikliwy, fragmentaryczny, kuliście niemoż-
liwy. Model pozytywny — ujrzeć ideę, krój myśli wcielający istnienie, 
wokół nich zorganizować rzeczywistość, narzucić strukturę próżnio-
woścl światu — pisze Piwińska — Jakże łatwo przychodziło to jeszcze 
w XVIII wieku. Romantyzm poszukiwał osnowy, gorączkowo, zachłan-
nie, poszukiwał jej przede wszystkim w zaświecie, w świecie-sobowtó-
rze, milkł porażony echem negacji, która poszukiwała dla siebie ne-
gacji następnej. Linearna iluzja państwa i społeczeństwa, utopia, wszy-
stkie znaki odziedziczone, były pompatyczną retoryką bez urzeczywist-
nień. Należało się z tym uporać, zerwać zasłony fałszywych mitów, 
skierować rzeczywistość do wnętrza, spsychizować. Nadchodzi królestwo 
prymatu Fragmentu, struktury poszarpanej, otwartej. Przecierają dro-
gi zachodni pisarze — buduje świadomość cyniczną Wolter, przekra-
cza ją w strumieniu narracji Sterne, ale i nasz Mickiewicz nie opub-
likowaną I częścią Dziadów. Swiat-strzęp, w niedomówionym we-
wnętrznym monologu. 

Odrealniona w historii literatury, spycha do tematu pobocznego fak-
tografia dzieł zachodnich preromantyków nasyca się u Piwińskiej kon-
kretnością tych pobudzeń, jakie potem zaowocowały w romantycznym 
rozkwicie. Nie znajdujemy tutaj tanich chwytów z dziedziny modnej 
kiedyś „wpływologii", współtożsamości artystycznego światopoglądu do-
strzega się w równoległych podobieństwach struktury świadomości, 
kompozycji świata w tekście. 

W rozświetleniu zakamarków romantycznej biografii, kategoria so-
bowtóra wydaje się najbardziej pojemną, bogatą w znaczenia i kon-
teksty. Rozszyfrowuje decyzje i namiętności najpełniej. Sobowtórem 
„ja" jest zmarły przyjaciel, obojętnie czy ginie z własnego wyboru 
w samobójczym akcie unicestwienia, czy „wybiera" go sytuacja po-
jedynku. Jest jak umarłe dziecko, dopominające się o głos; jest „obcym 
ciałem**, częścią teraźniejszej fazy świadomości nakierowanej do prze-
szłego. Można go wyrzucić poza horyzont świadomości, można — u-
dzielając głosu — stanąć naprzeciwko cienia własnego „ja". Taki jest 
Kordian, Oniegin... 

Sobowtór, muśnięty zaledwie w romantyzmie, niedopisany do końca, 
przyrósł do duchowności dwudziestowiecznego bohatera. Przebranie 
hiperboliczne, wręcz anatomiczno-filozoficzne. Kafka. Sobowtór — tak 
jak go pokazuje Piwińska — nie Jest własnością tylko ludzkiego wnę-
trza, przenosi się na „zewnętrze", personifikuje w innych osobach 
dramatu. (Nie-Boska komedia). Jesteśmy Już bardzo blisko Gom-
browicza, ale nie przesadzajmy, jeszcze bardzo daleko od „sobowtór -
czej" zasady konstrukcyjnej dzieła. I autorka czyni to delikatnie prze-
mycając romantyczne wątki biografii do współczesności, pokazuje tyl-
ko, że tkwi w nich zaród przyszłych przemian w wizji człowieka i 
świata. Metamorfoza głosu, po sztywnym i pewnym siebie Oświeceniu, 
nie miała szansy dookreślenia, szczególnie na naszym terytorium, 
niewolniczo spętanym i mesjanicznym jednocześnie. 

Pojawiają się pytania o rzeczy centralne dla kultury i sztuki. Czy 
literatura jest sobowtórem egzystencji? Na odpowiedź nie starcza 
już miejsca, a może i sił. Temat na osobną książkę, czy raczej książ-
kę-syntezę niemożliwą. 

Życiorys romantyczny, czytany w zgodzie z narracją Piwińskiej, po-
mnaża znaki negacji wobec rzeczywistości społecznej, politycznej — 
więc i we współczesności oswaja się i przyjmuje. Ironia romantyczna 
rozsadza Intuicyjną zgodę i harmonię pomiędzy kreatorem i substancją 
kreacji, sztuka już nie łudzi „lustrami Stendhala" — obnaża sobą 
byt intencjonalny. Mit demiurga kruszy się, by począć w X X wieku 
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„kreatora bez właściwości". Piwińska potrafi wiele spraw z roman-
tycznej biografii odmitologizować, pokazać m.in. w jaki sposób funkcjo-
nował mit Napoleona — nie zwycięskiego, otoczonego aureolą chwały, 
ale opuszczonego, zesłanego, pokonanego, samotnego wobec historii, 
ludzi, świata. 

Przeżyć romantyczną biografie? Dzisiaj? Zapłacić upokorzeniem, de-
strukcją osobowości do końca i bez końca. Pokolenia poromantyczne 
eksperymentowały z biografią, eksperymentuje się nią do dzisiaj. Czy 
może zawsze, jest się wybranym? Do upokorzenia wielkości? 

Czy udało się uniknąć mitologizacji romantycznej biografii (jakże 
to trudno, gdy pisze się o biograficznych mitach), osądzi czytelnik. 
Będzie to dla niego ważna pozycja, również w perspektywie pozna-
nia osobowości narodowego charakteru, narodowego „ducha". Soczy-
sta fraza, wyzbywająca się znaków akademickiej erudycji, czyni ją 
już nie tylko tekstem eseistycznym, ale czymś w rodzaju utworu lite-
rackiego, wsłuchanego w głosy buntowniczych i gniewnych z XIX 
wieku. Ostatnie słowo brzmi tak: Ta książka chce odtworzyć napięcie 
między człowiekiem romantycznym a światem i samym procesem ży-
cia. Jest próbą napisania romantycznej biografii, której, jak się oka-
zało, napisać nie można. Rozsypuje się co chwila. Można z niej zo-
baczyć tylko osobne sceny, fragmenty, obrazy, rozdziały, przestrogi 
t drogowskazy. Romantyczny wzór został tu przyłożony do normalnego 
czy też epickiego wzoru życia i okazało się, jak bardzo do niego nie 
przystaje. I nie miał przystawać. Miało przecież nastąpić „odrodzenie 
człowieka" — a kto chce coś odradzać, uważa, zapewne, że to coś 
zamiera. Miał powstać inny wzór życia. Zostały po nim znafci negacji, 
znaki zapytania, i niebezpieczne eksperymenty. 

Marta Plwlńjka: Zlc wychowanie, fragmentu romantyczne) biografii. PIW, War-
szawa 1981, a. 411. 

ANTONI BEDNAREK 

S Z T U K A R O Z M O W Y 

Czytając zbiór rozmów-wywiadów, wypada zastanowić się nad kon-
kretnymi korzyściami jakie przynoszą tego rodzaju edycje. Z pozoru 
mogło by się wydawać, że trudno mówić o jakiejś całości, że nie ma 
możliwości jej odczytania. Interesować zaś mogą raczej wyłącznie po-
szczególne wywiady, każdy z osobna, nawet gdy przeprowadza się je 
z ludźmi tego samego kręgu profesjonalnego. Dotyczą przecież różnych 
osobowości i orientacji. Otóż temu przypuszczeniu zaprzeczają Roz-
mowy z pisarzami Wiesława Pawła Szymańskiego. Autor publikował 
je w latach 1963—65 na łamach „Tygodnika Powszechnego". Pisarze 
ci to zarówno literaci jak i badacze literatury ł, co ważniejsze, rep-
rezentanci nie tylko kręgów bliskich „Tygodnikowi". Ich „wspólnota" 
to określony czasokres kultury polskiej. I tu ujawnia się pierwsza ko-
rzyść z wydania w jednej książce wywiadów przeprowadzanych w 
ciągu kilku lat. Jest nią pewna próba s y n t e z y kulturowej, jaka 
zarysowuje się, ściślej — daje się zrekonstruować z fragmentarycz-
nych przecież wypowiedzi, którymi z natury rzeczy są wszelkiego typu 
rozmowy. 

Rozmowy Szymańskiego — i jest to bardzo ważne — są pozbawione, 
1ak częstej w obrębie gatunku, dziennikarskiej kokieterii, obliczonej 
na towarzysko-plotkarski efekt. Mamy natomiast przykład rzetelnego 
kunsztu, który sprawia, iż uświadamiamy sobie estetyczną autonomię 
eatunku. Rozmowy te cechuje przede wszsytkim właściwie pojęta d i a-
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log o w ość. Znaczy to, że mamy do czynienia z autentyczną dys-
kusją, w której rola pytającego osiąga pozycję partnerską, pytania 
są równoważne w swej intelektualnej zawartości — z odpowiedziami. 
Zasługuje to na uwagę, wskazuje na kolejną właściwość tych tekstów, 
czysto już utylitarną, ich w pewnym sensie e d u k a c y j n ą funkcję; 
uczą po prostu s z t u k i rozmowy. 

Wydanie zbioru rozmów pełni także funkcję informacyjno-pomoc-
nlczą. Zebrane razem stanowią podręczne kompendium, poszerzające 
znajomość kontekstu dzieła literackiego, wspomagają niejako Jego ana-
lizę, zaś w przypadku ujęć syntetycznych mogą stanowić cenną pomoc 
z zakresu kultury literackiej okresu. 

Zbiór Szymańskiego zawiera wywiady ze środka lat sześćdziesią-
tych. Ich specyfika z tego właśnie punktu widzenia Jest bardzo wi-
doczna. Odnosi się to szczególnie do różnych koncepcji poetyckich. 
Z jednej strony zainteresowanie formalną, wyłącznie językową stroną 
poezji, z drugiej zaś nobilitacja jej wartości poznawczych. Dość sztyw-
na przez wiele lat antynomiczność tych postaw, zdaje się stawać bar-
dziej elastyczna, zmierzać do równouprawnienia. Najdobitniej może 
wyraża to następująca wypowiedź: Doświadczenie poetyckie, tak jak, 
je rozumiem, dzieje się między grą a jakąś empiryczną wiedzą, zdo-
bywaną chaotycznie, intuicyjną, skrótową, czasem bolesną, czasem żar-
tobliwą, niepewną, nieobowiązującą, a jednak jakąś wiedzą (Ważyk, 
s. 85). 

Rozmowy z pisarzami Szymańskiego wskazują też na inny Jeszcze 
symptom owego okresu — wzmożone zainteresowanie literaturą obcą, 
a także miejscem polskiej literatury w kontekście europejskim. Istnia-
ła — jak widać — wielka potrzeba odrabiania zaległości, uplasowa-
nia się w szerokim nurcie kultury europejskiej. Ale przede wszystkim 
chodziło o europejskość wszelkich awangard polskich, o penetrację — 
już z pewnego dystansu — XX-wiecznej tradycji estetycznej, zwłasz-
cza jeśli idzie o okres międzywojenny. 

Właśnie okres międzywojenny to następna, ciekawa, jak sądzę, kwe-
stia tego zbioru. Większość interlokutorów Szymańskiego należała do 
„uczestników" działań artystycznych owego okresu. Ich spostrzeżenia 
w sumie składają się na dosyć interesujący obraz dwudziestolecia. 
Jest ono więc przede wszystkim dostrzegane z perspektywy czasu 
jako wielki dyskurs. Chodzi nie tylko o życie literackie i rozmaitość 
kierunków w sztuce. Podobnie rzecz ma się z wizją humanistyki, jej 
różnorodnością i siłą oddziaływania społecznego. Jest to wizerunek 
kultury, którą dostrzega się jako zjawisko wielogłosowe, kultury plu-
ralizmu, humanistycznego pluralizmu. Dochodzi do tego autentyzm ży-
cia literackiego, jego specyficzna autonomia, polegająca na sponta-
nicznej — rzec by można — bezinteresowności, w znaczeniu: intelek-
tualnej swobody. Najciekawsze wydają się być te wywiady, których 
uczestnicy daleko wykraczają poza swój warsztat profesjonalny (Pigoń, 
Jasienica, Malewska, Hertz). Dotyczy to zwłaszcza ich szczególnie wy-
ostrzonej świadomości kulturowej, autolokalizacji w określonym sys-
temie wartości. 

Na Jedno jeszcze trzeba zwrócić uwagę — dopiero z tych rozmów 
zebranych razem można uzmysłowić sobie jak wiele w latach sześć-
dziesiątych ukazało się Interesujących książek, krytyczno- i histo-
rycznoliterackich, także z zakresu eseistyki, zorientowanej na ogólno-
kulturową, pisarską refleksję, wkraczającej też na tereny ściśle dotąd 
profesjonalne (historii, kultury antycznej, historii sztuki, socjologii). 
Dokonywał się również przyśpieszony proces translacji myśli huma-
nistycznej i literatury zachodnioeuropejskiej, jak również próba do-
ścigania formalnych rozwiązań europejskiej prozy awangardowej. 

Warto zastanowić się nad obecnym stanem rozmowy-wywiadu pra-
sowego. W Polsce świetne tradycje zostawił okres międzywojenny. 
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Specyfikę życia literackiego „celebrowała" prasa, różnej zresztą pro-
wienlencjl, niekoniecznie wyłącznie literacka. Czym dysponujemy obec-
nie? Następuje stopniowo — jak się zdaje — nobilitacja gatunku, o 
czym śwadczy zarówno jego struktura — już nie ankietowych indagacji, 
ale rozbudowanego d i a l o g u — jak 1 stopień wykorzystania tego 
rodzaju materiału przy interpretacji twórczości poszczególnych pisarzy. 
Coraz częściej też ukazują się zbiory rozmów, a także — co szczegól-
nie istotne — bloki wywiadów (w postaci książkowej) z jednym pi-
sarzem (ostatnio np. Rozmowy z Czesławem Miłoszem oraz Rozmowy 
z Lorentzem). Jeśli idzie o lata ubiegłe warto odnotować także zbio-
ry rozmów z humanistami, ludźmi nauki, często również innych na-
rodowości: Poszukiwanie tożsamości M. A. Kowalskiego (Warszawa 
1978); Czuwanie rozumu J. Syskiego (Warszawa 1979); dwa tomy roz-
mów Wiktora Osiatyńskiego z uczonymi amerykańskimi 1 radzieckimi, 
zatytułowane Zrozumieć śurtat (Warszawa 1980), a także wywiady Ro-
mana Samsela z pisarzami iberoamerykańskiml w książce Bunt i 
gicałt (Warszawa 1980). 

Byłoby dobrze, gdyby więcej ukazywało się tłumaczeń, zwłaszcza 
z obszarów językowych mających duże tradycje w tym przedmiocie 
(m.in. francuski). Mamy Już przetłumaczone Rozmowy z C-L Straus-
sem Charbonniera oraz Rozmowy z Picassem Brassaia, jak również 
wywiady Ch. Giulielliego z wybitnym tłumaczem francuskim M. E. 
Coindreau (Pamiętnik tłumacza). Warto też, aby wzorem Szymańskiego 
dokonywać podobnych przedsięwzięć edytorskich i wydawać rozpro-
szone teksty dialogowe. Kryterium doboru stanowić może osoba py-
tającego ale również ranga czasopisma lub okres kulturowy. Może nim 
być także krąg tematyczny. 

Rozmowy są potrzebne. Ich znaczenie jest wielorakie, a okazać się 
może wręcz terapeutyczne, w sytuacji kiedy — jak twierdzi H. Georg 
Gadamer — obserwujemy w naszym życiu społecznym rosnącą mono-
log izację ludzkiego zachowania. 

Wiesław Paweł Szymański: Rozmowy z pisarzami, Kraków 1M1 

JAN SOCIION 

DOPIERO Z A C Z Y N A M Y . . . 

Bieg historii jest jak maszyna do miażdżenia, 
której nikt się nie wymknie, albo jak sens, któ-
ry bez końca można różnie interpretować, któ-
ry wbrew wszelkiemu spodzietoaniu objawia się 
poprzez wydarzenia zupełnie notve, który jest 
zawsze dwuznaczny, sens którego nigdy nie ro-
zumiemy, chociaż mu ufamy. 

Karol Jasper*, Etnfilhrung In (tle PfiUotophle 

Michał Głowiński we wstępie do zbioru szkiców o poezji Leśmiana 
przypomniał, żc literatura nic żyje sama sobą, żyje tym również, co 
się o niej mówi i pisze. By stała się faktem kulturalnie żywotnym, 
towarzyszyć jej muszą opinie różnego rodzaju, potoczne 1 nic obo-
wiązujące, powstałe jako bezpośrednia reakcja na lekturę tekstu, obok 
krytycznoliterackich i tych, które dążą do naukowej wymierności i 
powagi. Powyższe można również odnieść do pozycji z dziedziny kry-
tyki literackiej. Przykład Bez autorytetu jest tu zadziwiająco trafny. 
Na długo przed wydaniem książki mówiło się o niej sporo. Rosiek 
l Chwin bowiem opanowali sztukę perswazji w stopniu niemal dosko-
nałym. Znaczy to, że zrozumieli sytuację, w jakiej znalazła się ge-
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neracja ich rówieśników. Posługując się perswazją opartą na nadziei 
„rozszyfrowania" wprowadzili w obieg literackich dyskusji wiele kon-
trowersji. namiętności, myślenia. I to pozostaje ich zasługą. 

Po oficjalnym zamilknięciu Nowej Fali coś się jakby popsuło w 
przestrzeni życia literackiego młodych. Zabrakło centralnego ośrodka 
dyspozycji, jeżeli można tak powiedzieć. Unieruchomiona krytyka za-
wisła w próżni. Nikt nie potrafił zastąpić Burka czy Nyczka. Wszy-
scy po cichu, w głębi serca, zazdrościliśmy Nowej Fali umiejętności 
organizacji własnego światopoglądu. Pewności własnej estetyki. Za-
angażowania aż do nieprzyzwoitości. No i książki-manifestu jaką był 
Świat nie przedstawiony. 

Każdy z nas pragnie odnaleźć siebie pośród zdań pokoleniowego 
manifestu. Odtrąciliśmy propozycję grupy „Kontekst", nic potrafiliśmy 
utożsamić się z żadną deklaracją poetycką. Czekaliśmy na książkę 
Chwina i Rośka, asystując niejako przy Jej powstawaniu. Chcieliś-
my, aby była naszym spojrzeniem na rodzącą się od nowa rzeczywistość 
ducha i sztuki. Aby była tekstem określającym świadomość naszych 
dążeń i preferencji. Postulatywne „my" ma tu oczywiście charakter 
narzędzia porządkującego, wprowadzającego w ruch określone mecha-
nizmy historyczno-literackie. Bo tak naprawdę wyjściowa sytuacja 
zarówno autorów jak i ich rówieśników pozostaje nadal dwuznaczna. 
Nie mamy jasnych kryteriów wyboru. Nadto dość trudno jest ustalić 
„miejsce" z którego Chwin 1 Rosiek oglądają krajobraz literatury. 
Czy umieszczają siebie wewnątrz wspólnoty, czy sytuują się ponad 
nią, przypatrują się z boku. Trudno o jednoznaczne sugestie. Jedno 
jest pewne: historia czynów nie stała się historią myśli. Niemniej 
widać zarysy odrębności. Nowy styl krytycznoliteracki. Powoli uświa-
domiliśmy sobie, żc „literacka ontologla" Nowej Fali utraciła swą 
atrakcyjność, wyczerpało się jej źródło. Taka jest bowiem hermeneu-
tyka dziejów, prawo myśli. Trzeba zatem próbować umieścić siebie 
w tym ogólnym prawie. 

Charakterystyczna jest recepcja ich książki. Właściwie większość 
recenzentów jest zawiedziona, rozczarowana. Drażni ich „naukowość", 
„referatywność" języka, odwołania do myśli filozoficznej itd. Nadto 
niemal wszyscy piszą o zaniku krytyki literackiej, jej wewnętrznym 
unieruchomieniu. „Chłopcem do bicia" stał się zbiorowy tom Licytacja 
(PIW 1981), który jednak, wbrew opinii niektórych stolików kawiar-
nianych, pozostaje obrazem pewnej części młodej krytyki. Pokazuje 
jej zalety 1 słabości. Książka gdańskich krytyków dopełnia niejako 
nadzieje Licytacji. Nie twierdzę przez to, żc mniej uprawnione są in-
ne interpretacje. Wszyscy żyjemy w określonym uniwersum literacko-
-społecznym, skazani na łaskę interpretacji. Tworzymy wspólnotę, która 
chcąc być sobą musi się porozumieć. Założenie to, jak sądzę, orga-
nizuje w jedną całość książkę — manifest Rośka i Chwina. Kieruje 
uwagę odbiorcy w stronę głębszych uwarunkowań i determinacji o-
becnego czasu. Autorzy nic interesują się wąsko pojętą dziedziną 
literackiego życia. Patrzą szerzej. Eseje pomieszczone w książce mają 
więcej wspólnego z eseistyką Lćvinasa czy Gadamcra, niż z krytyką 
typu Sandauera. Bowiem nie ograniczają się (co niekiedy może być 
zarzutem) do analiz czysto strukturalnych, ale wskazują na szersze 
tło i przyczyny zauważanego niemal przez wszystkich kryzysu kul-
tury, życia duchowego współczesności, krytycznego bycia w świecie. 
Ich myślenie wyznacza perspektywa rozpoznania tego, co ważne dzi-
siaj i ostatecznie konieczne. Pisząc o kulturze należy przypatrywać 
się człowiekowi, ocalać podmiotowy charakter rzeczywistości. Rozpoz-
nać wymiary ewentualnych możliwości porozumienia i rozmowy. Bo 
jak stwierdził Lćvinas, banalny fakt rozmowy jest cudem cudów. 

Wymiar postulatywny książki wyrasta z miejsca, w którym sam 
egzystuje. Już nie można pominąć faktu pewnego „unieruchomienia 
wyobraźni" obecnej literatury. Coś się stało z naszym obrazem świa-
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ta, coś trudnego do natychmiastowego zwerbalizowania. Zachwiała 
się architektonika ładu i porządku. Nawet pomysły klasycyzujące po-
etów nic tu nie pomogą. Utraciliśmy wspólne źródło radości i mocy: 
prawdę języka. Piszemy, mówimy™ zamiast Bardzo zręcznie opisali 
to autorzy książki. Język Białoszcwskicgo, Gombrowicza, Nowej Fali, 
Język referatu, ulicy, kawiarni, nawet rytuału t etykiety. Postawie-
nie problemu jest znakomicie wkomponowane w strukturę książki. 
Stał się on motywem przewodnim niemal wszystkich szkiców Bez 
autorytetu. Nie bez razcjL Potrzebujemy bowiem Jakiegoś sposobu 
porozumienia się, jako pisarze, krytycy, odbiorcy, wreszcie jako lu-
dzie. Język daje do myślenia, powoduje ruch kultury, umożliwia po-
rozumienie. Stąd urasta do rangi najpoważniejszego problemu naszych 
czasów. A co za tym Idzie jest (i być musi) rozpatrywany na terenie 
życia literackiego, gdzie podkreśla się znaczenie 1 rolę dialogu. Do-
piero w powołaniu do „wspólnoty rozumiejącej" realizuje się Ideał 
literatury. Dokonuje się ono w samym wnętrzu egzystencji człowieka, 
na drodze spotkania. Ostatecznie nasza egzystencja jest nadzieją i ra-
dością rozmowy. W niej przejawia się człowieczeństwo: rozumność 
człowieka 1 jego miłość. Zatem jakieś „Ty" jest niezbędnym elemen-
tem nowej wspólnoty. W dialogu przecież zdarza się świadomość mo-
jego „ja" jako istoty odrębnej, Innej. Wiem, że jestem, bo doświadczam 
transcendencji drugiego. Inny — wymaga mojego spojrzenia w głąb 
siebie. Powinniśmy, mówią gdańszczanie, budować przestrzeń otwar-
tego sporu, rozmawiać w ramach wszystkich mechanizmów kultury, 
otworzyć się na osobowy charakter aktów twórczej ekspresji. Opisać 
upadki i nadzieje kultury połowy lat siedemdziesiątych. W najbardziej 
bezpośrednim zamierzeniu — opisać siebie, własne pokoleniowe „my". 
Czy jest to jednak możliwe? — pyta ze zdziwieniem Rosiek. Czy w 
ogóle można było w tej książce, i gdzie indziej, pisać „my", „nas", 
„nami"...? Być może zawsze istniało tylko „my" — różne od „nas"? 

Generalnie rzec można, że sytuację w polskiej kulturze do dzisiaj 
wyznaczają dwa podstawowe czynniki: czynnik polityczny i tradycja. 
Nie ma odwrotu od politycznego nacisku. Jest w tym coś przygnębia-
jącego, coś unieruchamiającego serce. Zapewne wbrew intencjom ma-
my tutaj do czynienia z trafnym rozpoznaniem. Nihilizm i niezarad-
ność — oto wyzwanie literatury lat siedemdziesiątych. Niestety, wszy-
scy jesteśmy głosem tego wyzwania. Rozumiemy, przy tym, że naczel-
nym prawidłem naszej pracy pozostaje umiejętność posługiwania się 
kokieterią pisarską, znakomicie opisaną przez Miłosza w tomie PryuHit-
ne obowiązku Owa kokieteria posiada kilka stopni. Najjaskrawszy 
polega na przystosowaniu się barwą do otoczenia, poddawaniu się opi-
niom zbiorowym, na schlebianiu mentalności elity albo tłumu. Błędy 
naszego pokolenia współgrały z wypaczeniem systemu, w którym zo-
stało ono wychowane. Pisaliśmy wiersze, artykuły — trzeba to otwar-
cie powiedzieć — z wewnętrznym cenzorem, pod dyktando. Nasze re-
cenzje (pokazuje to przekonywająco książka Rośka 1 Chwina) były 
raczej wynikiem gry — osobistej bądź literackiej — a nie rzetelnej 
oceny. Moje doświadczenia również są tego przykładem. Stąd — mię-
dzy Innymi — dziwny status krytyki literackiej™ 

Spośród wielu trafnych I zasadniczych sugestii książki wybieram 
jedną, w której odzwierciedla się cała złożoność problemu. W eseju 
Bezkompromitowoii Rosiek pisze: Wybór krytyka <~) wynika raczej 
z pozycji, jaką zajmuje w skonstruowanym przez siebie świecie war-
tości. Jeśli więc krytyka ma być czynem aksjologicznym, pracą wśród 
wartości, to jest zarazem powinnością ciągłego zdawania relacji z 
własnego usytuowania i indywidualnych wyborów aksjologicznych 
wyborów wąskich < stronniczych. Jest też — z drugiej strony — pub-
licznym pokazem praktyki obcowania z wartościami — obcowania 
otwartego i tolerancyjnego, lecz niekiedy bezwzględnego i niegrzecz-
nego — wtedy zwłaszcza, gdy praktyk odczuwa (i ujawnia) konflikty 
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, napięcia rozdzierające świat wartości. I jego. i całej kultury, w ja-
kiej iyje. 

przypomniano tu rzecz oczywistą i - może dlatego - nieobecną 
w myśleniu krytycznym pokolenia. Brak zainteresowania dla wartości 
to znamienna cecha naszych dni. A przecież krytyka zawsze jest war-
tościowaniem — kogoś lub czegoś. Jest czynem aksjologicznym. Dla 
zrozumienia jej istoty niezbędna pozostaje świadomość etyczna kry-
tyki literackiej. Bez tego pozostajemy na poziomie chłodnej maski 
strukturallzmu. Nie widzimy osoby, lecz jakieś przedmioty, „ja" li-
ryczne itd. Brakuje dzisiaj w życiu spotkań jako wydarzeń z dru-
gim człowiekiem — l to znajduje odbicie w książkach (także krytycz-
nych). Zapomniano o godności osoby. Rosiek stara się przezwyciężyć 
myślenie tego typu. Powraca do pytania o podmiot, który utożsamia 
z realnym autorem, chce opisać to, co pozostaje po przejściu etapu 
badania strukturalistycznego. pragnie uchwycić ducha, idee, osobo-
wość poprzez literaturę życia. Czas lektury daje taką możliwość, gdyż 
w trakcie czytania następuje spotkanie dwóch osób, jednej „myśli" 
z drugą. Oczywiście samo pojęcie „wartości" niczego jeszcze nie wy-
jaśnia. Spór o „wartość" jest, chcąc nie chcąc, sporem o człowieka. 
Dlatego propozycje Bez autorytetu wykraczają poza wąsko pojęte 
ramy życia literatury. Odnoszą się natomiast do etosu człowieka w 
ogóle. Nie można, sugerują krytycy, zrozumieć sztuki pomijając płasz-
czyznę etyki l psychologii języka. Literatura nie jest „samotną wyspą", 
dziełem 11 tylko marzeń i wyobraźni, choć żywi się marzeniami i wy-
obraźnią. Autentyczne „czytanie" literatury musi być rozmową, dia-
logiem egzystencjalnym, w którym (co zdarza się nader rzadko) do-
chodzi do „zmieszania" się najgłębszych warstw ludzkich osobowość!, 
ujawnia się najgłębiej i najpełniej doświadczenie drugiej osoby. Lite-
ratura pełna jest opisów tego rodzaju spotkań- Przypomnijmy Flau-
berta, Prousta, Manna... 

Krytycy, jak z powyższego widać, proponują trudną drogę odnowy. 
Czerpiąc pomysły z pism twórców zbliżonych do Uvlnasu i Tischnera 
nawołują do „autoimplikatywnego" odbioru tekstów kultury. Bo one 
mówią o nas, poruszają nasze rozmowy. Tylko ponad wszelkimi kate-
goriami kultury spełnić się może utopia autentycznej lektury 1 kry-
tyki. Na moc intuicyjnej powinności doświadczenia drugiej osoby po-
jawia się możliwość zrozumienia „prawdy czasu" zakotwiczonej w 
ludzkiej egzystencji, obok wszystkiego, co wiąże się z modelem .kul-
tury na rozkaz". W tej perspektywie szanse krytyki widnieją w wy-
borze drogi pośredniej pomiędzy krytyką zbiorowości a krytyką egzy-
stencji, pomiędzy lekturą zideologizowaną a spotkaniem z osobą. Każ-
de słowo jest tu znaczące, wymagające doprecyzowania I konsekwencji 
badawczej. Krytykować bowiem znaczy rozszerzać akt oceny na całość 
ludzkiej egzystencji, nie oddzielać sztuki od życia. Pojęcie „krytyki" 
nabiera, w myśl sugestii Chwina, cech kantowskich, to znaczy obej-
muje sobą całość problematyki kulturotwórczej, jest nic tylko pozna-
niem, ale 1 warunkiem poznania, dotyczy wiedzy i bytu zarazem. Kon-
sekwencją takich założeń jest główne pytanie książki: k im j e s t e ś -
my? Jakie doświadczenia określają nasz światoobraz, nasze poczucie 
godności 1 odpowiedzialności? 

Odpowiedzi generalnych nie ma. Zresztą autorzy bardziej postulują 
niż określają. Pragną narzucić niedawnej przeszłości własną siatkę 
preferencji i wyborów. Taka jest zresztą „filozofia myśli krytycznej", 
hermeneutyczne prawo historii. Dawniej Błoński. Łukasiewicz. Ba-
rańczak pytali: kim jesteśmy i gdzie jesteśmy? Padały różne odpo-
wiedzi i propozycje: formalizm, panseksuallzm, turpizm, szmaciarstwo, 
a morał izm, spolccznictwo, realizm, estetyzm itd. Każde pokolenie chce 
mieć swoją krytykę, własną etykietę. Chwin i Rosiek natomiast po-
stanowili — wbrew logice — uczestniczyć w kulturze bez etykiety, 
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na własny rachunek dokonując wyborów szczególnie ważnych z pun-
ktu widzenia etyki i aksjologii. „Miejsce", z którego patrzą zdaje 
się łączyć główne wyznaczniki światopoglądu Nowej Fali, jak i — 
w pewnym stopniu — katowickiej grupy „Kontekst". Ich myślenie 
stoi pośrodku tych dwóch tradycji. Nie odwołują się gdańszczanie 
do kontrowersyjnego problemu awangardowości, ani — tym bardziej 
— .mozaikowego" spojrzenia na rzeczywistość kultury. Nie podnoszą 
do rangi „tekstu istotnego" zagadnień wiążących się z programem 
grupy „Teraz". Przede wszystkim poszukują tego, co nas (twórców 
połowy lat siedemdziesiątych) z d r a d z a , co uniemożliwia porozu-
mienie. Chcą wiedzieć: dlaczego jako wspólnota nie potrafiliśmy „być 
razem", otwarcie wobec siebie. Ich (naszym) problemem stał się — 
jak u Jaspcrsa — problem k o m u n i k a c j i On warunkuje charakter 
naszych działań i twórczych nadziei. Obcość w mowie, brak poro-
zumienia — oto ważna przyczyna tragizmu. Nie odnajdując się na 
poziomie języka, nigdy nie przestaniemy się kłócić. Chcąc być sobą 
trzeba nauczyć się słuchać. Stajemy się sobą jedynie w drugich. Jed-
nak dopiero komunikacja egzystencji z egzystencją pozwoli na reali-
zację prawdy. Wtedy, jak mówi Jaspers, nie żyję tylko lecz spełniam 
życic. Historia działań ludzkich wskazuje, że to wcale nie jest proste. 
Zeby usłyszeć „glos sztuki" trzeba się samemu wyciszyć. Niemal za-
pomnieć o sobie i otworzyć się na symbol dzieła. Trzeba dotrzeć do 
wewnętrznych warstw komunikatu literackiego, często wydobywać 
to, co ledwie zasugerowane. Krytyk to przyjaciel sztuki, Jej cichy 
i pokorny partner, poszukujący elementu łączącego migotliwy świat 
symbolu ze światem odbiorcy. W ten sposób dochodzi do uobecnienia 
jego „sensu", „rzeczywistości", ł wprowadzenia w porządek egzysten-
cjalnego przeżycia. Nadzieją krytyka pozostaje świadomość, że praca, 
którą wykonuje służy porozumieniu I należy całkowicie do porządku 
osób, łączy się z poszukiwaniem prawdy i wzajemnej harmonii. Lecz 
tę „filozofię krytyki" trzeba dopiero stworzyć. W kategoriach pozy-
tywnych oznacza to, że „teoria" winna stać się praktyczną codzien-
nością. 

Dopóki więc nie jest za późno, wolno nam żywić nadzieję, że po-
trafimy przekroczyć granice nakreślone przez „sens manifestu nlhi-
listycznego", i — zgodnie z myślą Nietzschego — poszukiwanie praw-
dy będziemy rozpoczynać przynajmniej we dwójkę. W tym miejscu 
pojawia się słówko „nowa prywatność". Krytycy pytają: czym była, 
czym mogła być „nowa prywatność"? I szybko odpowiadają. Stała 
się jedynie mylącym hasłem, stereotypem. Zapewne tak właśnie jest. 
ale„ ważne pozostaje to, ii „nowa prywatność" odnawia trochę za-
pomniany (wyciszony) spór, kładąc nacisk nie tylko na obszary ge-
neralnej analizy kultury, lecz na teren konkretnych decyzji estetycz-
no-etycznych. „Nowa prywatność" w zasadzie nie istnieje jako „system 
reguł". Nie jest też wyraźnie sprecyzowanym światopoglądem, ani 
tjon bardziej deklaracją określonego grona pisarzy. Jest raczej, dość 
nieprecyzyjnym, intuicyjnym niemal nazwaniem pewnego typu do-
świadczeń charakterystycznych dla występującej generacji poetów. 

Zaczęło się wszystko dość banalnie. Poeci debiutujący pod koniec 
lat siedemdziesiątych poczęli ostro rozgraniczać pojęcia porządku spo-
łecznego od porządku prywatnego. Upolitycznienie, uspołecznienie li-
teratury doprowadziło — ich zdaniem — do sytuacji, w której młodzi 
twórcy poczuli się zagrożeni, odcięci od możliwości zmierzania się 
(poprzez opis) z najbardziej intymnymi elementami własnej egzysten-
cji i zostali zredukowani do funkcji człowieka społecznego. Stąd ich 
bunt przed penetrowaniem świata zewnętrznego, który w miarę możli-
wości próbują wyjaśnić nauki szczegółowe, poezja zaś — mówią — 
winna zwrócić się w stronę sfery życia wewnętrznego. 

To teza dość niebezpieczna, gdyż ze społecznego punktu widzenia 

zagłębienie w meandry osobowości, wnętrza uważa się z góry za pew-
nego rodzaju dewiację, ucieczkę od problemów życia zbiorowej N * 

rowvmW ri P r 2 y P . a d k U ^ n a , C Ż y poetom, ^iie zaś' zbio-
rowym odczuciom. Należy przywrócić równowagę pomi^zy D o z n a n i 

mon w dy.kujji („Punkt- n r 2) «wlerdjll«, » „owa Doc, 

S S s T ^ " - ^ n i r r 

« międzyludzkiej k o c J L U r ttompl,kow,„ym 

- s t s r i z r r — 
Ale równocześnie mówi „< 1 b r a k u Porozumienia. 
* - ^ Ł S S Ł i L r j S 5TS S S Ł T " 4 

s r s s r cT-r r r S ? 
£ L d . w ™ Marian 

<mai> chmTń ' " " n o k * , * ™ HHu * . -
Od.-., « , o Z ^ Z J T ™ ' ' ? ™ <"**<*•<* M d i pmitem. 

Stefan chwln. sunlalaw Hotfek: B a mutom*. I I I " 
Gdańsk 1981. a. JM. wen** !* . Wydawnictwo Mortkla, 
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^ p l a s t y k a ^ 

JANUSZ BOGUCKI 

Sytuacja artystyczna 
w Polsce około roku 1950* 

MOBILIZACJA AWANGARDY 

Ogólnopolska Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Sztu-
ki w Krakowie (XII.1948—1.1949), „wystawa nowoczesnych" 
— jak ją wówczas popularnie nazywano — stała się wyda-
rzeniem sezonu, sensacją publiczną, podobnie jak urządzona 
w tym samym gmachu pod koniec pierwszej wojny światowej 
wystawa „eskpresyonistów polskich", którzy przeszli do his-
torii pod pozniejszą nazwą formalistów. Od wystąpienia for-
malistów do wystąpienia nowoczesnych upłynęło 31 lat 
Pierwsze z tych wydarzeń dało początek trudnym i rwącym 
się raz po raz dziejom polskiej awangardy. Drugie miało 
odrodzić jej zwątlaią egzystencję i z orientacji, która zdawała 
się być ubocznym dziwactwem na marginesie zjawisk nor-
malnych i ogólnie uznawanych — uczynić w następnych dzie-
sięcioleciach główną siłę pobudzającą rozwój naszej sztuki. 
W grudniu 1948 była to jednak tylko perspektywa przyszłoś-
ci dosc jeszcze odległej. 

Wokół wystawy odwiedzanej tłumnie przez krakowian i 
licznych przyjezdnych wrzała ożywiona dyskusja. Z archi-
wów prasowych i z księgi, do których wpisali swe uwagi zwie-
dzający wydobyć można liczne głosy żywo przypominające 
ton recenzji niezapomnianego Władysława Prokescha, który 
na łamach krakowskiej „Nowej Reformy" gromił wczesne wy-
stawy formistów za szpetotę, dziwactwo, pogwałcenie reguł 
sztuki, lekceważenie publiczności i oderwanie od życia. 

Podobne zarzuty formułowali w pismach krakowskich miej-
scowi recenzenci. Konrad Winkler przed laty niestrudzony 
szermierz sprawy formizmu — zarzucał wystawiającym ar-
tystom odejście od przedmiotu, stwierdzając, że większość 
kompozycji bezprzedmiotowych z pięknem malarskim nie ma 
wiele wspólnego. A. Maślakowicz-Brzozowska w artykule 
Wspomnienie z wystawy czyli dumanie nad rurą od piec a wy-
śmiewała wystawione modele przestrzenne definiując całość 
wystawy jako „sztukę noworodków albo bujanie słonia w 
karafce". Zdrowiej będzie — kończyła swój wywód — jeśli 
plastycy wydostaną się wreszcie z labiryntu absurdalnych 
sztuczek i zbliżą się bardziej do prawdy, a więcej na tum 
zyska społeczeństwo i ludzkość. 

• Fragment k<iąiki Sztuka w Police Ludowej. 
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Podobnie pryncypialny był Witold Zechenter popularny P o-

zażaleń^Tf T k r a J 0 w s k i : W artykule Sensacyjna ksifka 
zażaleń pisał: ( ) Trudno też wdawać się tutaj w ocenę'-a-
sadniczą, jak dalece sztuka, która jest oderwana Jd/po!c-
czestwa i społeczeństwu temu nic nie mówi, przestaje Wł 
mać rolę sztuki i czy może być sztuką to, co^TorZtu 

°derWa"e. Życia- Szt»ka rnusi służyć po-
o ^ t T J . niUV,Z me9° ^stać. Musi tworzyć i poma-
gać do tworzeń,a! Innej prawdy o sztuce nie ma i nie może 
byc w społeczeństwie socjalistycznym. 

Konkluzje te podbudowuje autor cytatami z ksieei 7a™ 

w^taw W v e r kS C C j H l i C r e W y r a ? y ° b u r z ^ i a ^ d e z a p r S y a d t 
r e t - 1 3 " 3 r i d z a "deprymująco, chorobliwie". 

vf i ^chodr? 5 nieJ chorzy, wściekli, plujący przekleń-
stica jedni uważają że się z nich kpi. że się Obiera" dru-
dzy, ze się nad nimi znęca, a większość, że sza^e s*\ch su-
uZuZ^Pi SądZę) iC °b°W:clzkiem spoZznyl byłoby 
uprzystępni te wypowiedzi wszystkim. Ażeby głosiły że nie 
wolno tworzyć sztuki dla sztuki. y y' -e nie 

f w i e r ć w i e c z a - gdy większość autorów wy-
siadających wówczas to już klasycy współczesnej sztuki nr? 
zentowani w galeriach naszych s l u W l E S K Ł S a £d-~ 
2 E E T WJa1domPśc i ° abstrakcji i surrealizmie S ą do SZ-
r ^ ,, Z k o l n y c h - t e t e k s t y dokumentujące pStawe 2 
jadłej konserwatywnej nietolerancji zasługują w oełni na u~ 
wagę jako materiał historyczny, jako materiał dotedannad" 

wo mają' J ^ S S T ^ ^ k u U ^ ' 
ważań n L ^ ^ u g n ! ° f n y " S ą t e ż P^yczynkiom do roz-
n £ S c w J S S S P n i i t 0 l c r a r j i i « zdolnością do odradza-
n a się w zmieniających się koniunkturach życia smłecznego 

Przytoczone opinie z przełomu lat 1948—49 pozwala ia oee-
mc jak silne jeszcze były sprzeciwy z ^ S e f ^ W ' I p S t e T 
czenstwa miejskiego wobec wszelkich przejawów srtukTnJ 

T m x ę b h c z n e J . że właśnie ich działalność 
w s z y f f i f C a i / ; gotowych założeń estetycznych, lecz przede 
K a J odpowiedzią na przemiany współczesnego 

n r ^ P / - k ó r tym trudnościom podjęli oni ambitną próbę 
przedstawienia me tylko swoich prac lecz także swoich ra-
CJl: . W . s ^ y m zestawie prac głównie malarskich i rysunko-
wych tendencja geometryczno-konstrukcyjna bliska abstrakcji 
i tendencja surrealistyczna przenikały się wzajemnie. Oglą-
dając poszczególne obrazy łatwiej było powiedzieć, która z 
nich przewaza. niż definiować rzecz jako przykład abstrakcji 
lub surrealizmu Zresztą nie te rozróżnienia formalne czy 
stylistyczne wydają się ważne, ale właśnie ich płynność i 
zmienność wyrażająca stan gotowości wyobraźni, jej otwar-
cie na impulsy rzeczywistości, a nie zamknięcie się w go-
towej doktrynie estetycznej. b 

Przenikanie się konstrukcji geometrycznych z poetycką 
fantastyką nadrealizmu istotne też było dla charakteru e? 
mocjonalnego całej wystawy: dla owego sprzężenia elemen-
tów ładu, siły, logiki budowania z niepowściąganą wielkoś-
cią skojarzeń wyobraźni, z tym, co irracjonalne, subiektywne 
wieloznaczne, nieprzewidziane. Pasja konstrukcyjna i urze-
S ^ 8 ! ^ f w i a t a i utrwalającą się w warstwach 
psychiki ludzkiej - były wyrazem energii optymistycznej. 
1 dzis jeszcze można ją odczuć w wypełnionym piękną boga-
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tą materią ładzie ówczesnych abstrakcji Sterna, w pogod-
nej barwności i dynamicznym ruchu obrazów Jeremianki, 
w drapieżnym uskrzydleniu Lotnego statysty i Ponad-ruchów 
Kantora, w sugestywnej poetyce na poły abstrakcyjnych jesz-
cze kompozycji Mikulskiego, w narracyjno-graficznych pra-
cach Bogusza, w lirycznych krajobrazach Włodarskiego, w 
drażniących wyobraźnię fotogramach Dłubaka i Obrapalskiej 
w Zatopionych miastach, w Słońcach i gwiazdach malowa-
nych przez Wróblewskiego, w ówczesnych, zapomnianych 
dzui płótnach Alfreda Lenicy, Brzozowskiego, Nowosielskie-
go, Tchórzewskiego, Tarasina. 

Równocześnie jako wprowadzenie i komentarz pokazano 
dwie grupy eksponatów, które tak określa wstęp do katalogu: 
Pomieszczone to sali wejściowej fotogramy ukazują świat, któ-
ry jest w tym samym stopniu światem artysty co naukow-
ca-badacza, albo praktyka-technika. (...) Pomieszczenie za salą 
glmoną jest jakby magazynem form. Na specjalnie dobra-
nych modelach pokazano tam, jak plastyk nowoczesny poj-
muje i rozwiązuje elementarne zagadnienia swego artystycz-
nego języka — zagadnienie przestrzeni, skali, materii i mchu. 

Miała więc ta manifestacja nowatorów także swój okreś-
lony program społeczno-dydaktyczny zrealizowany z widocz-
ną dbałością o pozyskanie szerszego kręgu odbiorców, a za-
pewne i z myślą o odparciu wciąż ponawianych pretensji 
pa .emat hermetyzmu, niezrozumialstwa, pogardzania pub-
licznością itp. Uporczywych tradycjonalistów nie mogło to 
oczywiście przekonać, ale faktem jest, że publiczność słu-
c r , . , z . ^interesowaniem powtarzanego co pewien czas przez 
głośniki komentarza w sali fotogramów ukazujących obrazy 
powiększone, zwielokrotnione, lub rentgenowskie: wnętrza ze-
garka, nieba gwiaździstego, źdźbła mchu, nasienia klonu, kon-
strukcji zelaznej, przekroju kapusty i wnętrza płuc ludzkich. 
Obraz człowieka na zdjęciu rentgenologicznym — głosił w 
ostatnich zdaniach komentarz — jest inny niż w albumie ro-
dzinnym. Czy mniej prawdziwy? Rzeczywistość nie ogranicza 
się do tego, co dostrzegamy powierzchownie. Czy wyobraźnia 
artysty ma być gorsza i uboższa od rzeczywistości? 

pierwotnym scenariuszu zachowanym u Tadeusza Kan-
tora, ow program dydaktyczny, wyjaśniający, był bardziej 
jeszcze rozbudowany. Otwierać miała ekspozycję sala syste-
matycznie zaprojektowanych dwunastu modeli koloru i czte-
rech modeli formy (przestrzennych). Zamykała całość „sala 
form rzeczywistości współczesnej": Długi zwężający się ko-
rytarz zakonczony rotundą. W korytarzu szereg fotomontaży 
obrazujących współczesną rzeczywistość naukową, techniczną 
socjalną w jej aspektach plastycznych. W rotundzie analo-
giczne rozwiązania przestrzenne z wykorzystaniem form 
przeamiotow użytkowych, materiałów technicznych, struktur 
surowych itp. Ostatecznie zrealizowano w pierwszej sali u-
k!ad fotogramów przygotowanych przez Z. Dłubaka i na-
klejonych na czarne formy projektowane przez T. Kantora. 
Formy i układy przestronne w pomieszczeniach za salami 
malarstwa wykonali M. Bogusz, J. Nowosielski, M. Szulc, 
A. Wróblewski i inni. 

W przeciwieństwie do recenzji lokalnych — artykuły u-
nneszczone w czasopismach kulturalnych o zasięgu ogólno-
polskim przyniosły pozytywną ocenę wystąpienia nowoczes-
nych. Poświęcone temu tematowi obszerne publikacje w Kuź-
nicy' (I. Witz), „Odrodzeniu" (J. Bogucki), „Przeglądzie Ar-
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m m T ( J ; f " D " t k i e w i c z ) w „Tygodniku Powszechnym" 
(H. Blumówna) świadczyły, że redakcja i autorzy uważa ą 
wystawę za wydarzenie ważne i interesujące, j a k k o S k 
każdy z piszących formułował również swoje uwagi krytycTne 
7 u ? a a „ P r Z P 0 ™ i e ! i i e . z a s ł u g u j ą t u i n n * jeszcze wypowiedzi 
związane bezpośrednio z programem ideowym ówczesnej mło-
dej awangardy. Są to mianowicie dwa referaty wylłLTone 
na otwarciu wystawy oraz zachowane w m a s z j L p ^ i e g C 
Z d ^ T \ U i ° r a m i r e f e r a t ó w PrzcdstawicieS ś r o S -
Zbigniew Dhibakf° ' W 0 r s z a w s k i ^ ° : Porębski i 

Treścią referatu Mieczysława Porębskiego» były obszerne 
analityczne roważania postaw ideowych kolejnych f o r m a t 

, t n , ° T polskiej awangardy. Dokonując o c e ^ tych 
postaw osądził sceptycznie myśl Zbigniewa Pronaszki z ieao 
czasów formalistycznych: „Malarstwo nie może być n i d y 
d o ^ b r a ^ r Fonrial^ t m a ' a r s t w ° m u s i być z a w s z e p ^ w S ao onrazu . Formalistycznemu kultowi obrazu kultowi kon 
wencji formalnej przeciwstawiał Porębski m iń. p e S o S ą 
deę usc.sku z teraźniejszością'' oraz zdanie K a r o l e w -

skiego z jego Walki o treść: „Postulatowi formy przeciwsta-
T t ? k Ł W y ? b r a Ź n i " ' R<>zważywszy wartości odk^wczo. 
a także doktrynalne ograniczenie dwóch głównych nurtów 
europejskiej i rodzimej awangardy - a b s t f a k ^ ^ suieaUz-
™U ~ a u t 0 , r konkludował: Rozprawa z surrealizmem jako 

STZą nan TĆ mlŻS t y l k° n a wlasnV™ t e r e n i 6ho-
S ^ hC°' b° ° * ^boda wyobraźni 
nie polega na biernym automatyzmie, że może i powinna stać 
Z r b s Z Ź ^ ™Tletnia ^pUna konstruktywtz-
Tpn,t! jl.' Pr2ez kt6rą Pr2eszł(> nowatorstwo plastyczne 
w Polsce, czyni naszych plastyków dostatecznie do teoo ZZ 

S T S S °Wa SkrZydła- VQ kt6rC Szepną Tę Ifel 
Tzldło ahltrnr°CZeSnej W °kreSie międzywojennym ~ 
hZ. abstrakcyjnej ascezy i skrzydło ekstensywnej swo-
S Z l t T s T Z l ~ miałyby w sP°sób ^ S E dane 
ulu ę Znowu™e wspólnym, intensywnym szuka-
*ceg7%?ataPa*yCZnyCh dla «%***> powsta-

W c D a r ł ^ Ł f i l historyczną i teoretyczną podbudo-
wę dla szukania wyrazu nowych czasów w kojarzeniu 
sobą elementów konstruktywizmu i nadreSiz^u to c z f 
ml wówczas w praktyce Kantor i jego młodzi l o J ^ Ł ' . 

W referacie Zbigniewa Dłubaka dominował wątek ideowo-
polityczny. W pierwszej części autor dowodził że S ó d 
trzech głównych ugrupowań artysty^nych w Polsce a r ^ 
dycjonalizm „niezależnych", koloryzm i awangarda) tylko 
awangarda jako formacja dynamiczna, o programfeotwaS™ 
zdolna do dalszych przemian - moż^ stworzyć iowa s z S 
czasów socjalizmu. Sztuka, której spodziewlmu s° e chatb?, 

Znn ? f 9 ,1 me będzie ^wolnym nawiązaniem do 
H T ń l *ZtUki> lCCZ dalszym kZiem 

naprzód krokiem, który odbija się od sztuki nowoczesnei iak 
od podstawy - cofnięć historia nie zna. Odbicie to m S e 
dl V w y k r y s t a l i z o w a n i u się aw ngat 
dy, po jej przesileniu. Przesilenie to widzi autor przede wfzy-

w' „TwSwSS"™? 6 tlM r*ZtUCe nowoczesne), opublikowany został 
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stkim jako proces ideowo politycznego wiązania się twórców 
z klasami społecznymi, które dotychczas nie miały udziału 
w tworzeniu kultury i które wyzwoliła rewolucja socjalis-
tyczna. Zejście się linii rozwojowej sztuki z linią podnosze-
nia poziomu kulturalnego szerokich mas da dopiero przez 
wzajemny wpływ tych czynników — nową socjalistyczną sztu-
kę — socjalistyczny realizm. 

Dłubak podkreśla, że świadom jest złożoności i powolności 
tego procesu: (...) zanim wielki historyczny proces podnosze-
nia kultury szerokich mas wyda rezultaty — nie wolno w 
imię smaku zakorzenionego w tych masach, a w gruncie rze-
czy obcego im — niszczyć tego, co jest niewątpliwym osiąg-
nięciem. Nie wraca się do drewnianej sochy, jeżeli chłop nią 
tylko potrafi orać, a uczy go się prowadzić traktor — na tym 
polega socjalizm. Nowoczesna plastyka jest traktorem, który 
jednakże musi być zużyty do pozytywnej twórczej orki, a nie 
do miażdżenia postaw nowego życia społecznego. 

Określiwszy w ten sposób sytuację generalną — Dłubak 
stwierdził, że obecnie podział wśród plastyków awangardo-
wych zarysowuje się po linii światopoglądowej, przebiega jak 
barykada — jasnym jest, że postatoa idealistyczna, szukanie 
oparcia w ginącym świecie kapitalistycznym nie daje moż-
liwości wyjścia poza to, co dziś dokonało się w plastyce. Dla 
plastyków o światopoglądzie idealistycznym rozwój sztuki no-
woczesnej w plastyce kończy się — stoją oni przed widmem 
bezpłodnej fazy, przed widmem formalizmu. Doceniając rolę 
przemian ekonomiczno-społecznych mających miejsce w na-
szym kraju i biorąc czynny udział w życiu politycznym — w 
Warszawie utworzyła się grupa nowoczesnych plastyków sto-
jących na gruncie marksistowskiego materializmu dialektycz-
nego (...) Biorąc udział w obecnej wystawie doceniają (oni) 
fakt, że jest ona rozwidleniem dróg — jedna ścieżka — ślepa 
prowadzi do nieuniknionego formalizmu, druga, którą zamie-
rzają kroczyć, daje nieograniczone możliwości posuwania się 
naprzód. 

Mimo odmiennego zakresu rozważań — w obu omówionych 
tu referatach motywem głównym było określenie postawy 
ideowej, dla której rozstrzygający jest nie stosunek do obra-
zu, do wypracowanych doświadczeniem wartości formalnych, 
ale „uścisk z teraźniejszością", związek myśli i wyobraźni 
z budowaniem nowej rzeczywistości społecznej i cywiliza-
cyjnej. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Zbigniew Dłubak wcześ-
niej niż to czynili rzecznicy urzędowi polityki kulturalnej 
— użył w wystąpieniu publicznym terminu socjalistyczny 
realizm i że szansę powstania tak określonego nurtu nowej 
sztuki związał z ideową ewolucją awangardy. 

Spośród wypowiedzi związanych z dyskusjami publicznymi 
towarzyszącymi wystawie warto tu jeszcze przypomnieć dwa 
głosy o bardzo odmiennym brzmieniu. Są to wypowiedzi Ta-
deusza Kantora i Andrzeja Wróblewskiego. 

Kantor mówił o postawie kreacyjnej nowoczesnego artysty, 
o samoistności dzieła w stosunku do natury, o oddziaływaniu 
samej sugestywności jego formy na psychikę ludzką. Abstrak-
cjonizm zerwał z nieśmiałością ludzkiego poczynania wobec 
natury — co nie oznacza zerwania związków między czło-
wiekiem i naturą. Przeciwnie: całe nowoczesne malarstwo, 
może najsilniej i najodważniej ze wszystkich sztuk wciąga 
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nas w krąg i. w sam środek nowego modelu świata utworzo-
nego przez współczesną naukę. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że 
to, co dotychczas uważaliśmy za niewzruszalną, realną rze-
czywistość, nie jest już rzeczywistością fizyczną, ze świat dzi-
siejszej fizyki jest niewyobrażalny — i da się jedynie ująć 
jakimiś symbolami i znakami (...) że mechanistyczny model 
świata ze swoją logiką, celowością i precyzją załamał się w 
sobie — że operując starymi formułami logiki, dochodzimy 
do wizualnego absurdu i niedorzeczności — że zesztywniała 
konstrukcja starego świata i ustąpiła miejsca nowej, elastycz-
niejszej i bardziej rozciągliwej — może zrozumiemy te zja-
wiska w sztuce nowoczesnej, które nas raziły swoją niezrozu-
miałością, brakiem logiki i niedorzecznością. 

Przeciwieństwem tej sugestywnej i namiętnej retoryki in-
telektualnej — jest lakoniczna i dość niezgrabna w formie 
wypowiedź Wróblewskiego. Jego troską jest robienie takich 
obrazów, które by skutecznie oddziaływały na odbiorcę. Obraz 
powinien działać 1) jak najsilniej, 2) jednoznacznie (żeby 
treść przeżycia u widza była zgodna z intencją malarza i u 
wszystkich widzów jednakowa), 3) optymistycznie. Działanie 
takie posiada zdaniem artysty „obraz świadomie konstruowa-
ny z form o charakterze pozytywnym (formy geometryczne 
proste i pełne) i kolorze silnym, złożonym z barw prostych". 
Doznaniu optymistycznemu sprzyja również uogólniający sto-
sunek do rzeczywistości, wydobywanie cech wspólnych po-
szczególnym zjawiskom, a unikanie „tego, co jest przypad-
kowe i niepowtarzalne". Ponieważ, organizując pracę mogę 
sobie wyznaczyć zakres materiału obserwacyjnego — staram 
się go czerpać z najpospolitszego życia, wspólnego możliwie 
dużej ilości ludzi. Pracuję więc nad najcodzienniejszymi zja-
wiskami (niebo, domy, ryby), najczęściej spótykamjmi bar-
wami nad nastrojami najpotrzebniejszymi (poczucie siły, we-
sotoSc), wreszcie nad najbardziej podstawowymi formami — 
mówił Wróblewski. 

A więc artysta awangardowy, który sam sobie narzuca mo-
ralny obowiązek tworzenia sztuki odwołującej się do doświad-
czenia powszechnego, prostej i sugestywnej, zdolnej budzić 
poczucie siły i optymizmu. J 

Zarówno nieufność Strzemińskiego i Kobro do organizator 
row wystawy jak różnice widoczne w treściach związanych 
z mą i omówionych tu przykładowo wystąpień świadczą o 
tym, ze srodowisko awangardowe dalekie było od prostej 
jednomyślności poglądów, że stanowiło istotnie formację o-
twartą. pełną sprzecznych napięć i wewnętrznego wrzenia. 
Uyło zbiorowością ludzi z pasją i dociekliwością wyznaczają-
cych kierunek swego działania w ruchomych prospektach hi-
storii, sztuki, rewolucji. 

Faktem jest, że podczas gdy tradycjonaliści łudzili się uzy-
skaniem względów za sam swój tradycjonalizm, gdy kolo-
ryści — wolni od zwątpień w nieustającą żywotność kolo-
ryzmu — pochłonięci byli robotą organizacyjną i obsadzaniem 
stanowisk — jedna tylko awangarda zdobyła się na we-
wnętrzną krytyczną analizę swego własnego dziedzictwa i 
swych doświadczeń dotychczasowych. I tylko ona wystąpiła 
na przeciw nowej historycznej sytuacji z własnymi koncep-
cjami natury światopoglądowej, z programem współdziałania 
sformułowanym nie w płaszczyźnie taktyki czy koninktury, 
ale w sferze ideologii. 
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ZJAZD POZNANSKI I SPRAWA „GRUPY 
SAMOKSZTAŁCENIOWEJ" 

Mowa tu o wielkim zjeździe ogólnopolskim, który odbył 
się w Poznaniu w dniach 23—27 października 1949 r. pod 
nazwą Międzyszkolnych Popisów Państwowych Wyższych 
Szkół Artystycznych. Według danych ze zjazdowego infor-
matora brało w tym przedsięwzięciu udział ponad 500 pe-
dagogów oraz przeszło 1000 studentów z 20 uczelni kształ-
cących młodzież w zakresie plastyki, muzyki, teatru i filmu. 
Zaprezentowane wystawy, koncerty, spektakle złożyły się na 
imponujący różnorodnością i rozmiarem obraz osiągnięć po-
wojennego szkolnictwa artystycznego. Wiele z tych osiągnięć 
poddano jednak pryncypialnej krytyce jako zjawiska skażo-
ne formalizmem. Do następstw tej krytyki należało między 
innymi odejście z pracy w uczelniach takich ludzi jak Leon 
Schiller, Stefan Kisielewski, Jan Cybis, Artur Nacht-Sam-
borski, Władysław Strzemiński, Tadeusz Kantor. Jeśli cho-
dzi o uczelnie plastyczne — problemem głównym było dla 
ówczesnych działaczy przełamanie oporu profesorów-postim-
presjonistów, którzy kultywując w pracowniach szkolnych 
właściwą temu kierunkowi estetykę koloru, traktowali formę 
przedmiotową i stronę tematyczną obrazu drugoplanowego 
jako rodzaj kanwy czy pretekstu dla stanowiących istotę 
tego malarsta rozwiązań kompozycyjno-kolorystycznych. Otóż 
przy forsowaniu akademickiej twierdzy koloryzmu mieli re-
formatorzy polityczni naturalną siłę sojuszniczą w postaci 
zbuntowanej przeciw profesorom części młodzieży. Były to 
najaktywniejsze grupy studenckie tworzone przez młodych 
ludzi przeżywających z pasją swe uczestnictwo w nurcie prze-
mian ideowych i ustrojowych, które wstrząsnęły wówczas 
życiem społeczeństwa. Grupy te zawiązały się w ramach u-
czelnianej organizacji ZAMP (Związek Akademickiej Młodzie-
ży Polskiej) powstałej w 1948 r. Ogniskuje się w nich na-
rastająca już wcześniej niechęć politycznie zaangażowanej 
młodzieży do panującego systemu akademickiego. Szczegól-
ną energię i bezkompromisowość w działaniu wykazuje Gru-
pa Samokształceniowa Studentów Akademii Krakowskiej — 
uczelni, której rektorem był wówczas Eugeniusz Eibisch zaś 
profesorami Zbigniew Pronaszko, Zygmunt Radnicki, Jerzy 
Fedkowicz. Czesław Rzepiński i inni znani przedstawiciele 
polskiego koloryzmu. Członkowie grupy nie poprzestają na 
dyskusjach prowadzonych wewnątrz uczelni: atakują system 
akademicki w czasopismach. Jesienią 1948 r. ukazują się 
na łamach „Wsi" artykuły zawierające zdecydowaną kryty-
kę tego systemu.2 Autorami pierwszego byli Konrad Nałęcki 
i Andrzej Wajda, którzy swe malarskie aspiracje i doświad-
czenia przenieść mieli później w dziedzinę twórczości filmo-
wej, drugi zaś artykuł napisał Andrzej Wróblewski główny 
organizator i ideolog Grupy. Treść tych i późniejszych publi-
kacji oraz opracowań i wypowiedzi programowych Wróblew-
skiego i towarzyszy zawierała ocenę postimpresjonizmu jako 
doktryny schyłkowej i formalistycznej, nieprzydatnej do 
kształcenia malarzy mających tworzyć sztukę rewolucyjną 
i uspołecznioną. Ostrej krytyce poddali również „zampowcy" 
organizację studiów domagając się ich upolitycznienia oraz 

» Konrad Nałęcki, Andrzej Wajda: Glos młodych plastyków, „Wieś" 
1948, nr 43; Andrzej Wróblewski: Jeszcze w sprawie szkół plastycz-
nych, tamie, nr 47, 
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wprowadzenia zajęć pomocniczych w opanowaniu czytelnej 
lormy przedmiotowej i komponowaniu obrazów tematycznych. 
Żądali również dopuszczenia studentów do udziału w kiero-
waniu procesem dydaktycznym na uczelni. 

Zarówno bezkompromisowość tych wystąpień jak udział 
Wróblewskiego w krakowskiej wystawie „nowoczesnych" wy-
wołać musiały gniew hierarchii akademickiej. W czasie spot-
kania dyskusyjnego ze studentami rektor Eibisch udzielając 
odpowiedzi Nałęckiemu i Wajdzie oświadczył: W sprawie ar-
tykułu p. Wróblewskeigo w ogóle nie będę zabierał głosu. Nie 
zdarzyło się by młodzi decydowali jak starsi mają ich wy-
chowywać. Młode kurczątko nie może decydować o tym jak 
kury jaja powinny wysiadywać. Tak było, tak jest i tak bę-
dzie.5 Również następny rektor, Zbigniew Pronaszko — ongiś 
formista i gorszący opinię publiczną nowator — z gniewem 
i głębokim oburzeniem wspominał zawsze upartą aktywność 
Wróblewskiego w jego sporze z Akademią. Andrzej Wrób-
lewski dążąc do realizacji idei, o których słuszności był prze-
konany nie oszczędzał innych, ale nie oszczędzał i siebie. 
Popadł kolejno w nieuniknione konflikty ze wszystkimi śro-
dowiskami i autorytetami znaczącymi w ówczesnym życiu 
artystycznym. Jeszcze w czasie trwania ogólnopolskiej Wy-
stawy Sztuki Nowoczesnej na przełomie lat 1948—49 wyco-
fał się ze współpracy z Tadeuszem Kantorem i zerwał łącz-
ność ze środowiskiem awangardy. Dojrzała w nim wówczas 
zapewne własna koncepcja rewolucyjnej sztuki politycznej. 
O koncepcji tej realizacji przez Grupę Samokształceniową 
napisał później: Wychodząc z założenia, że pierwszą przygo-
towawczą fazą budowania kultury socjalizmu musi być sztu-
ka czytelna, tematowa i obliczona na szeroki zasięg społecz-
ny, postulowaliśmy formę artystyczną możliwie pozbawioną 
przekształceń, przedmiotową, fotograficzną, jak najbardziej 
zgodną z potocznym widzeniem i wyobraźnią masowego wi-
dza.4 

Zgodnie z opracowanym przez Wróblewskiego regulaminem 
Grupy Samokształceniowej — praca nad podejmowanymi 
przez nią zadaniami jest planowana i dyskutowana, a nawet 
po części wykonywana kolektywnie. Ta zasada ideowo-orga-
nizacyjna inspirowana być mogła działalnością meksykańskie-
go Warsztatu Grafiki Ludowej, o którego wystawie pokazanej 
w kilku miastach polskich Wróblewski napisał artykuł w 
lecie 1949 r.' Wydaje się również, że ówczesne zaintereso-
wanie rewolucyjną sztuką Meksyku wywarło pewien wpływ 
na malowany przez Grupę zespół obrazów o tematyce anty-
wojennej. 

Realizując swój program malarski, krakowscy aktywiści 
nawiązują żywą łączność z pokrewnymi grupami w innych 
szkołach artystycznych. W marcu 1949 r. ruch młodych do-
magających się reformy tych szkół zyskuje poparcie władz 
na odprawie studenckich aktywistów, którą prowadził wice-
minister Sokorski. Chodziło o przygotowanie odpowiedniej 
manifestacji studentów szkolnictwa artystycznego na zjazd 
poznański. 

* wg. stenogramu z zebrania dyskusyjnego z dn. 9.XII.1348 r., wl. 
Konrada Nałęckiego. 

4 A. Wróblewski: Praca Samokształceniowa, „Przegląd Artystycz-
ny" 1950. nr 5—6. 

* A. Wróblewski: Grafika Meksykańska jako przykład sztuki rewo-
lucyjnej, „Echo Tygodnia". 1949, nr 24. 
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Manifestację taką (obok agresywnych przemówień i burz-
liwych obrad młodzieży) okazał się pokaz wspomnianego cyk-
lu obrazów tematycznych eksponowanych odrębnie na wy-
stawie szkolnej przez krakowską Grupę Samokształceniową. 
Spośród autorów, którzy pracowali nad przygotowaniem tego 
wystąpienia dali ostatecznie swe prace: Witold Damasiewicz, 
Józef Klimek, Konrad Nałęcki, Andrzej Wajda i Andrzej 
Wróblewski. Spośród eksponowanych 7 płócien dwa znalazły 
potem miejsce znaczące w historii naszego malarstwa: Roz-
strzelania i Dworzec powojenny Wróblewskiego. 

Piszący te słowa tak wówczas uzasadnił swój sąd pozytyw-
ny o owym zdarzeniu: Obrazy „neo-barbarzyńców" — jak 
ich w Poznaniu nazwano — w samej swej formie są bowiem 
protestem przeciw akademickiej „ładności" powierzchni płót-
na, głoszą ów protest zarówno dobrem brutalnej tematyki jak 
brutalną niezaradnością wykonania malarskiego. Mimo nie-
wątpliwych cech pewnej nieudolności i braku świadomej dys-
cypliny malarskiej, które powodują grzężnięcie w nieprzetra-
wionych elementach ekspresjonizmu i nadrealizmu — trzeba 
w tych pracach dostrzec i słuszne tendencje: 1) dążenie do 
mocnego określenia charakteru przedmiotów przez zwięzłość 
form i śmiałe zróżnicowanie barw lokalnych; 2) dążenie do 
plastycznego wyrażania postaci przedmiotów wynikające z te-
matu, z świadomym pominięciem naturalistycznej przypad-
kowości widzeniaOpinia ta była wówczas dość odosobniona. 
Profesorowie-koloryści potępiali pokaz grupy Wróblewskiego 
jako godzącą w nich samych demonstrację. Potępiała rów-
nież ów pokaz większość ówczesnych krytyków wyrażająca 
w tym wypadku opinię oficjalną: pochwalono autorów za 
dobre chęci, ganiąc nieudolność wykonania i obciążając od-
powiedzialnością za to ich uczelnię. 

Nieco odmienne stanowisko zajęła w tej kwestii Joanna 
Guze. Jej zdaniem grupa młodych okazała się wobec pod-
jętej tematyki „dość bezradna", a środki których tu użyto 
„nie są środkami malarskimi". Autorka sugerowała przeto 
by podejmując dziś nowe zadania korzystać z odpowiednio 
dobranych elementów dotychczasowego malarskiego doświad-
czenia tak, jak ongiś rodząca się sztuka starochrześcijańska, 
chociaż zrywała najbardziej bezwzględnie ze sztuką ginącego 
Rzymu, przejęła odeń — za pośrednictwem nowych wyznaw-
ców — technikę owego na przykład ornamentu roślinnego, 
które malarstwo katakumb wiąże z malarstwem Pompei i Her-
kulanum (...).7 

Ignacy Witz, który chyba nie bez racji wyczuwał, że w po-
równaniu tym sztuce ginącego Rzymu odpowiada sztuka ma-
larska generacji profesorów-kolorystów — ostro polemizował 
z Joanną Guze, chwalił postawę młodych, ale stwierdzał, „że 
nie nauczono ich właściwie niczego" co byłoby pomocne do 
realizacji obrazów tematycznych i że „prace wystawione 
przez ZAMP-owców demaskują ich pedagogów." 8 „Prace gru-
py samokształceniowej wykazały nieprzydatność dotychczaso-

• J. Bogucki: Grzechy i cnoty plastyki na festiwalu w Poznaniu, 
„Odrodzenie" 1949, nr 49. 

1 Joanna Guze: Plastyka na Festiwalu Poznańskim, „Kuźnica" 1949, 
nr 43. 

• I. Witz: Gdzie leży konflikt zasadniczy, „Kuźnica" 1949, nr 47. Ata-
kowaną przez Witza paralelę między sztuką katakumb i sztuką socjali-
styczną wywiódł byl wcześniej podczas „dysput nieborowskich" Zdzi-
sław Kępiński wybitny znawca postimpresjonizmu polskiego, teoretyk 
1 malarz zaprzyjaźniony z kręgiem jego twórców. 
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wych metod pedagogicznych Akademii"* opiniował Włodzi-
mierz Zakrzewski malarz bardzo wówczas aktywny politycz-
nie. „Prace ich nie były przekonywające i jeszcze jaskrawiej 
dowiodły destrukcyjnego — hamującego wpływu formalizmu"10 

wspominała w początku 1951 r. Irena Mangelowa, ówczesny 
dyrektor szkolnictwa artystycznego w resorcie kultury. A oto 
tekst Andrzeja Wróblewskiego: Samokrytyka zespołu wygląda 
następująco: głównym błędem teoretycznym i praktycznym 
było wysunięcie na pierwszy plan sprawy formy artystycznej 
w porównaniu ze sprawą treści ideologicznej 

Grupa spełniła swe zadanie. Dalsza jej aktywność w posta-
ci dotychczasowej nie była dla nikogo pożądana. Wkrótce 
opuścili Kraków, podejmując studia filmowe, Wajda i Na-
łęcki. Zespół w zmienionym składzie kontynuował jeszcze 
pracę, w następnym roku dostarczył poprawnie zrobione obra-
zy na zaprogramowaną centralnie wystawę „Młodzież Walczy 
o Pokój", nie wyróżnił się już niczym osobliwym. 

Wróblewski zaś z właściwym mu uporem i żarliwością jął 
się mozolić nad przyswojeniem sobie akademickiej formy rea-
lizmu. I czynił to przez lat parę, aż przyszło mu zwątpić w 
moralny i poznawczy sens owych trudów. 

POSPOLITE RUSZENIE. CZYLI I OWP 

Patrząc z oddalenia ubiegłych dziesięcioleci na decyzje 
światopoglądowe podejmowane w środowisku artystów i teore-
tyków u progu owych lat — trzeba pamiętać o tym, jak po-
tężne mechanizmy dziejowe oddziaływały wówczas na wy-
obraźnię pokolenia ocalałego z zagłady i złaknionego znów 
intensywności życia. Pośród wstrząsów politycznych i spo-
łeczno-rewolucyjnych otwiera się nowa epoka o zasięgu cza-
sowym trudnym do odgadnięcia. Jej wykładnikiem w sztuce 
miał być ów nowy socjalistyczny realizm, idea wyprowadza-
jąca artystów z inteligenckiego rezerwatu, wspierana bojową 
energią młodej władzy, wymagająca trudów i wyrzeczeń w 
imię wyższych racji historycznych. Wejście na tę drogę miało 
przeto wówczas dla wielu smak wielkiej przygody, było wej-
ściem w pole gry trudnej, ale pociągającej szansą odrobienia 
lat straconych dla twórczości, nadzieją urzeczywistnienia sie-
bie przez czynne uczestnictwo w ruchu sił formujących świat 
ówczesny. 

Historyk i socjolog kultury, który by podjął badania szcze-
gółowe nad tym okresem mógłby zapewne ustalić dość znacz-
ne zróżnicowanie głównych motywów moralnych, intelektual-
nych i praktyczno-życiowych, którymi ludzie, na tle ogólnie 
tu nakreślonej sytuacji, uzasadniali swą decyzję uczestnictwa 
w tworzeniu sztuki realizmu socjalistycznego. Otóż wydaje 
się, że czynnikiem decydującym było tu omawiane już w czę-
ści pierwszej tego tekstu poczucie związku ideowego większo-
ści artystów z przemieniającym życie kraju procesem rewolu-
cyjnym. Na tym podłożu akceptacja socrealizmu miała prze-

• Włodzimierz Zakrzewski: Nowe zadania wyższych szkól piastyc--
nych, „Przegląd Artystyczny" 1950, nr 5—8. 

Irena Mangelowa: Młodzież walczy o pokój jako etap walki o rea-
lizm socjalistyczny, „Nowa Kultura" 1951, nr 4. 

A. Wróblewski: Praca Samokształceniowa ZAMP (Związku Aka-
demickiej Młodzieży Polskiej i Kół Artystycznych na uczelniach pla-
stycznych, „Przegląd Artystyczny" 1950, nr 5—«. 
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bieg najprostszy i najbardziej emocjonalny wśród artystycznej 
skłonnej do radykalizmu młodzieży (choć i tu sprawa nie 
przebiegała bezkonfliktowo jak to widać na przykładzie kra-
kowskiej Grupy Samokształceniowej). 

W przypadku artystów dojrzałych decyzja ta bywała o wiele 
trudniejsza, oznaczała bowiem konieczność złożenia w ofierze 
swego przywiązania do części własnych poglądów i doświad-
czeń twórczych. Jedni — jak Wróblewski (który choć młody 
wiekiem był już malarzem o dużej dojrzałości i samowie-
dzy) — składali tę ofiarę z gorącą wiarą w jej konieczność 
i słuszność obiektywną i w przekonaniu, że to, co czynili do-
tychczas było błędne. Inni postępowali tak samo z poczucia 
obowiązku moralno-politycznego wobec rewolucji, zachowując 
jednak wewnętrzne przekonanie, że jest to konieczność uwa-
runkowana historycznie aktualnym stanem umysłowego roz-
woju społeczeństwa i obecnym etapem budowy nowego ustro-
ju, ale przyszłość — być może już poza zasięgiem życia ich 
generacji — przywróci w komunizmie ocenę tym wartościom 
sztuki, które dziś muszą być odrzucone. Było również wielu 
ludzi rzetelnych zarówno w zakresie obywatelskiego jak arty-
stycznego poczucia odpowiedzialności, którzy mimo różnych 
oporów i zastrzeżeń przyjmowali realizm socjalistyczny jako 
formułę działania uzasadnioną ówczesnym biegiem historii, 
a w założeniu swym wystarczająco elastyczną by w jej nurcie 
zachować, a może i rozwinąć istotne wartości dotychczasowej 
sztuki. Oczywiście obok różnych wariantów aprobaty wynika-
jącej z przesłanek ideowych — jak w każdej takiej próbie 
0 szerszym zasięgu społecznym trzeba wziąć pod uwagę obec-
ność odmiennych motywów: dążenia do sukcesu na fa-
lach aktualnej koniunktury, obawy przed „wychyleniem się" 
1 zwykłej chęci przystosowania się do bieżącej sytuacji. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że działo się to w okresie, który nazwa-
no potem „okresem minionym". 

Jakkolwiek kształtowały się proporcje wewnętrzne w ogól-
nym układzie oddziaływania tych różnych motywów — jedno 
jest pewne: realizm socjalistyczny stał się wspólną zasadą po-
stępowania dla ogromnej większości plastyków i teoretyków 
sztuki. 

Prawie wszyscy potwierdzili to swym uczestnictwem w wy-
stawach, w pracach z zakresu plastyki użytkowej, w publika-
cjach i innych przedsięwzięciach podporządkowanych regułom 
obowiązującej doktryny. Stwierdzając ten ogólny stan rzeczy 
trzeba dodać, że pewna liczba malarzy (głównie ze środowiska 
„nowoczesnych" i paru spośród kolorystów) zdecydowała się 
już na początku omawianego okresu kontynuować swą dotych-
czasową twórczość oczywiście bez możliwości wystawiania. 
Jedni z nich zaniechali całkowicie udziału w oficjalnym życiu 
artystycznym, inni uczestniczyli w nim marginesowo (np. pra-
cując poza główną dziedziną swej twórczości) lub próbowali 
epizodycznych kompromisów. Waane w tym wypadku jest to, 
że w owych niełatwych dla twórczości latach powstawały pra-
ce, dzięki którym zachowana została pewnego rodzaju łączność 
między tym co było najżywotniejsze w naszej sztuce przed 
rokiem 1949 i po 1954. Ale w granicach tych lat owo nikłe 
pasmo łączności bezpośredniej było zupełnie niewidoczne, 
praktycznie nie liczyło się wcale. 

Liczyło się wtedy co innego: rezultaty funkcjonowania 
ogromnego mechanizmu organizacyjno-psychologicznego, który 
pobudzał rzesze plastyków w całym kraju do wykonywania 
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prac zgodnych z założeniami realizmu socjalistycznego, czuwał 
nad ich prawidłową realizacją, selekcją, ekspozycją, nad ich 
właściwą oceną teoretyczną przez krytykę, nad procesem ich 
nagradzania, nabywania przez instytucje, a także nad dzia-
łaniami propagandowymi zapewniającymi całości przedsięwzię-
cia szeroki rozgłos wśród społeczeństwa. Jądrem tego apa-
ratu organizacyjnego, któremu przewodził Włodzimierz Sokor-
ski najpierw jako wiceminister, a później jako minister kultury 
i sztuki — były obok odpowiednich urzędów tego resortu 
Zarząd Główny ZPAP oraz Państwowy Instytut Sztuki. 

Najważniejszą czynnością wykonywaną przez te współdzia-
łające ze sobą organy była realizacja wielkich o krajowym 
zasięgu przedsięwzięć wystawowych. Niektóre z nich miały 
charakter tematyczny związany z rocznicami lub doniosłymi 
akcjami politycznymi, szczególne jednak znaczenie miały wiel-
kie doroczne salony urządzane pod nazwą Ogólnopolskich Wy-
staw Plastyki. Celem ich była zarówno prezentacja poddanego 
starannej selekcji aktualnego dorobku, jak ocena postępów 
w opanowaniu nowej metody twórczej. Pierwsza taka wysta-
wa czyli I OWP otwarta została w marcu 1950 r. Poprzedziły 
ją gruntowne przygotowania: specjalnie powołana komisja 
kwalifikacyjna dokonywała na posiedzeniach wyjazdowych w 
terenie przeglądu szkiców wykonanych przez artystów, udzie-
lając zaliczek na wykonanie dziel autorom, których szkice 
zyskały ocenę pozytywną. Regulamin komisji zawierał w czę-
ści I wykaz głównych problemów ideowo-artystycznych, które 
trzeba uwzględnić przy ocenie, w części II wykaz i rozpiętość 
stawek obowiązujących przy zaliczkowaniu, a w części III po-
stanowienie, że „po dokonaniu kwalifikacji szkiców winny być 
zwołane w okręgach zebrania plenarne członków danego okrę-
gu z następującym porządkiem dziennym: a) referat z ramie-
nia Komisji, b) ocena nadesłanych szkiców, c) dyskusja." 

W wyniku tych działań wstępnych nadesłano na wystawę 
blisko 3000 prac około tysiąca autorów. Do ekspozycji urządzo-
nej w warszawskim Muzeum Narodowym zakwalifikowano 
prace 396 autorów: 391 obrazów, 121 rzeźb i 121 prac graficz-
nych. W czasie urządzania wystawy zaproszono do obejrzenia 
eksponatów grono osób pisujących w owym czasie artykuły 
o sztuce. W imieniu organizatorów wystawy przemówił do 
nich na wstępie malarz Włodzimierz Zakrzewski, który w krót-
kich. stanowczych słowach wskazał zebranym, że dotychcza-
sowa krytyka w Polsce nie była krytyką marksistowską, kie-
rowała się bowiem głównie estetycznymi, formalnymi kryte-
riami oceny zaniedbując kryteria wartościowania ideowego. 
Zmiany, które zachodzą dziś w samej twórczości artystów, wy-
magają również gruntownego przewartościowania zasad oceny 
dzieł sztuki zgodnie z ideą realizmu socjalistycznego. 

Zastosowanie tych nowych kryteriów zostało wkrótce una-
ocznione praktycznie: przyznano trzystopniowe nagrody oraz 
wyróżnienia na I OWP. 

Nagrody pierwsze w kategorii trzech głównych dyscyplin 
otrzymali: Wojciech Weiss za obraz Mani/est, Alfred Wiśniew-
ski za rzeźbę Granica Pokoju i Wacław Waśkowski za cykl 
drzeworytniczych ilustracji do Dąbrowskiego Puszkina. Prace 
te spełniały dwa warunki bardzo wówczas istotne: tematyka 
ich wiązała się z doniosłymi ideami politycznymi (walka klas. 
granica na Odrze i Nysie, przyjaźń polsko-radziecka) forma 
zaś miała cechy solidnej akademicko-realistycznej popraw-
ności. Z analizy dalszych nagród wynika, że oba te momenty 



hczy.y się przede wszystkim, przy czym dbano również o to, 
by w liście dzieł nagrodzonych i wyróżnionych znalazł się 
bogaty i zróżnicowany zestaw tematów (obrazujący przeja-
wianie się idei socjalizmu i postępu w różnych dziedzinach 
i planach życia codziennego i historii) oraz o to, by docenia-
jąc próby przestawienia się na realizm, wziąć pod uwagę pracę 
znanych wczorajszych przedstawicieli zarówno postimpresjo-
nizmu jak awangardy. 

Powstał w rezultacie układ pozycji autorskich gruntownie 
rujnujący dotychczas respektowaną skalę wartości. Tak więc 
jedną z trzech nagród drugich uzyskał Krajewski za swą Przo-
downicę (przemiany świadomości klasowej w społeczeństwie 
wiejskim), podczas gdy tuzy dawnych salonów malarskich pro-
fesorowie — koloryści Eibisch, Radnicki, Rafalowski znaleźli 
™ Z a l e d w i e W Ś r Ó d wyróżnionych- Eibisch, który w obrazie 
ZMP usiłował godzić swą nastrojowo-impresyjną konwencję 
portretową z wizerunkiem dziewcząt z młodzieżowej organi-
zacji — sąsiadował na liście wyróżnionych ze skromnym za-
kopiańskim tradycjonalistą Marianem Klaklikiem. Drugą na-
grodę oprócz Krajewskiego uzyskała Wanda Wereszczyńska 
z Częstochowy, autorka szczerze i sumiennie robionych reali-
stycznych pejzaży wiejskich. Wysoka lokata jej pracy pt. Na 
wiejskiej drodze była zapewne skutkiem ówczesnego zapo-
trzebowania na malarstwo, które by — na przekór postimpre-
sjonizmowi — odnawiało zeszłowieczny typ rodzimego kraj-
obrazu. Osobliwa mieszanina znalazła się w kategorii malar-
skich nagród trzecich. Obok dość nieudolnego ilustracyjnego 
„realizmu" obrazów Krajewskiej (Brygada młodzieżowa na 
szybkościowcu) i Zakrzewskiego (Tow. Bierut wśród robotni-
ków) znalazły się tam dwa przykłady kulturalnie zrobionych 
postimpresjonistycznych kompozycji o tematyce produkcyjnej 
j budowlanej: Michałowskiego Zwózka buraków i Kabzdeja 
Podaj cegłę (nie tyle sam obraz, co niefortunny tytuł stal się 
potem przyczyną kłopotliwej dla autora popularności). Był też 
ŵ  tej grupie laureatów autor płótna Walka z analfabetyzmem 
Wacław Dobrowolski autentyczny reprezentant naturalizmu 
spod znaku przedwojennej „Zachęty" (o artystach takich mó-
wiło się wtedy półżartem „staruszek specjalista" tj. malarz, 
który dzięki zapóźnieniu rozwojowemu posługuje się jeszcze 
techniką dziewiętnastowieczną i nie musi się jej uczyć na 
nowo). 

Wydaje się, że jedyne rozwiązania ambitne, które przetrwa-
ły próbę czasu dali wówczas dwaj malarze z kręgu awangardy: 
Marek Włodarski autor niewielkiego płótna Barykada » i Bog-
dan Urbanowicz, który na niedawnej krakowskiej wystawie 
nowoczesnych eksponował rysunki inspirowane sztuką Legera, 
a na I OWP wykonał, pokrewną nieco monumentalnej roman-
tyce Kowarskiego, kompozycję Cześć bojownikom z Grammos. 
Oba te obrazy znalazły się w najskromniejszej nagrodowej 
kategorii „wyróżnień". Charakterystyczna dla sytuacji ów-
czesnej była też krytyka z jaką spotkało się dość przecież 
akademickie płatno Urbanowicza w czasie zjazdu towarzyszą-
cego I OWP. Warto przypomnieć, że w roku 1950 osoby, które 
podjęły trud reprezentowania prawdziwie naukowej krytyki 
marksistowskiej wytykały jako wady Bojoumikom i Baryka-
dzie to, co stanowi istotną wartość owych obrazów, tj. nowo-
czesną kondensację formy i nastroju. Tak więc w odrzuceniu 
przez Urbanowicza naturalistycznego psychologizmu min i ge-

11 Była to replika obrazu namalowanego przez artystę w 1936 r. 
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stów oraz reportażowej opisowości dopatrywano się braku 
„prawdy życia", a pomnikowy tragizm jego postaci wzbudził 
głębokie zgorszenie natury moralno-ideowej. „Wiatr świszczę 
w ich oczodołach" — wołała z trybuny zjazdowej czołowa 
aktywistka, uważająca za błąd polityczny tak posępne wy-
obrażenie ginących obrońców wolności. 

Tak więc ambitne i rzetelne artystycznie — bo wynikające 
z własnych doświadczeń i osobistych skłonności — próby ma-
larstwa tematycznego uzyskując niewysoką premię właśnie 
tylko jako próby przejścia na realizm, były równocześnie ostro 
osądzane za niedostatek tego realizmu za nieprzezwyciężone 
do końca „pozostałości formalistyczne". Podobnie potraktowa-
no krytykę nie dość potulną. Tym, którzy akceptując program 
oficjalny opowiadali się za realizmem ambitnym wyrastającym 
z doświadczeń nowej sztuki X X w. — dano do zrozumienia, 
że „odpadli na zakręcie historii". Poglądy takich krytyków wy-
powiadane jeszcze oględnie i w niektórych artykułach na 
temat I OWP spotkały się ze stanowczą odprawą. W 2 nume-
rze „Nowej Kultury" (pisma, które powstało wiosną 1950 r. 
w wyniku połączenia „Kuźnicy" z „Odrodzeniem") można było 
przeczytać: Bardzo istotną wartością I Ogólnopolskiej Wysta-
wy Plastyki jest całkowite bankructwo formalistycznych teorii 
estetycznych. Zetknięcie się artystów z żywą problematyką 
rzeczywistości zdemaskowało całą pustkę ideową i nieuctwo 
techniczne schyłkowej sztuki burżuazyjnej. Mit o nowoczes-
nych zdobyczach formalnych reklamowany przez agentów 
kulturalnej ekspansji dolara, nie wytrzymał pierwszej próby 
życiowej, jaką była tematyka wystawy. 

CZYM BYŁ REALIZM SOCJALISTYCZNY W POLSCE? 

Doktryna ta mimo wielkiej obfitości związanego z nią piś-
miennictwa teoretycznego i publicystycznego — w zastosowa-
niu praktycznym polegała na respektowaniu kilku dość prostych 
zasad. Realizm socjalistyczny miał być sztuką „socjalistyczną 
w treści i narodową w formie". Z pierwszej części tego zało-
żenia wynikało, że powinien on mobilizować społeczeństwo 
do świadomego i twórczego udziału w budowaniu nowego 
ustroju, powinien być sztuką partyjną, to znaczy rozumiejącą 
w sposób prawidłowy i sugestywny (choć realizowaną również 
przez bezpartyjnych). Postulat formy narodowej byl z tymi 
założeniami treściowymi ściśle związany: chodziło o to by 
z historycznego dorobku sztuki narodu, który wkroczył na 
drogę wiodącą ku socjalizmowi wybrać te wątki ideowe i for-
malne, które są szczególnie bliskie ideologii socjalistycznej. 
Ponieważ przyjęty został pogląd, że ideologii tej w zakresie 
programu społecznego odpowiada szczególnie realizm XIX-
-wieczny nazywany wówczas (przynajmniej w znacznej swojej 
części) realizmem krytycznym tj. krytykującym zeszlowieczne 
stosunki klasowe — uznano XIX-wieczną formę realizmu za 
najwłaściwszy wzorzec dla socjalistycznej plastyki X X wieku. 
Konwencja ta dzięki swemu upowszechnieniu wśród ogółu 
społeczeństwa i wynikającej stąd komunikatywności uważana 
też była za szczególnie odpowiadającą potrzebom sztuki, która 
spełniać ma zadania propagandowe i wychowawcze. 

Według innego istotnego dla doktryny sformułowania za-
sadniczym przeciwieństwem realizmu socjalistycznego byl nie 
tylko formalizm (pojęcie obejmujące wszystkie kierunki no-
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wej sztuki X X w.), ale także — i to w nie mniejszym stop-
niu — naturalizm. Naturalizmem nazywano dosłowne, łudzące 
imitowanie natury (którą to umiejętność powinien posiąść 
plastyk-socrealista), ale imitowanie zjawisk dobranych przy-
padkowo, nie wsparte świadomym wyborem i złożeniem ich 
w konstruktywną ideowo całość. Właśnie kunszt owego wy-
boru zjawisk dostrzeganych w życiu i łączenia tych zjawisk 
w układ ideologicznie właściwy odróżnia realistę socjalistycz-
nego od naturalisty. Z tym ideologicznie właściwym sposobem 
wyboru i prezentacji wiązało się pojęcie t y p o w o ś c i. Cho-
dziło o to, by konkretne zjawiska z życia układały się w dziele 
w sytuacje typowe dla przebiegu procesów społecznych, by 
np. w dziele ukazującym jakiś odcinek budowy socjalizmu 
„walka nowego ze starym" pokazana była prawdziwie, to zna-
czy by w sposób typowy dla przebiegu tej walki dzieło suge-
rowało przewagę „nowego" nad „starym". 

Niemałe znaczenie dla formy i zawartości ideowej dzieł soc-
realizmu miała też sprawa m i s t r z o s t w a . Postulat osiąg-
nięcia wysokiej — na miarę dawnych mistrzów — biegłości 
w odtwarzaniu zjawisk współczesnych łączył w sposób szcze-
gólny dyrektywę realistycznej obserwacji życia z zaleceniem 
oparcia się o wzorce szlachetnej humanistycznej urody i po-
stawy człowieka wypracowane przez klasycyzm renesansowy, 
a kultywowane przez generacje klasycystów następnych stu-
leci. Doniosłość tak pojmowanego postulatu mistrzostwa w 
realizmie socjalistycznym podkreślał w swym wystąpieniu 
podczas dyskusji nad I OWP uczestniczący w niej obok innych 
gości zagranicznych malarz Aleksander Gorasimow prezes 
Akademii Sztuki ZSRR. Życząc kolegom polskim osiągnięć na 
nowej drodze ofiarował im publicznie jako wzór mistrzow-
skiego studium natury — pięknie wydany album rysunków 
aktu z dawnej petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ich 
cechą charakterystyczną było idealizowanie formy anatomicz-
nej, gestu i postawy w duchu renesansowo-klasycystycznego 
akademizmu. 

Tak więc realizm formy wzorowany na wieku XIX, udosko-
nalony „mistrzostwem" i reżyserowany wedle zasady „typo-
wcści" składał się tu na całość, która miała łączyć iluzję rze-
czywistości powszedniej z jej idealizacją i podporządkowaniem 
aktualnym celom dydaktyki społeczno-politycznej. 

Ta nazbyt ścisła receptura formalna połączona z przerostem 
utylitarnego dydaktyzmu — pozostawiając zbyt mało miejsca 
dla wyobraźni i osobistej inicjatywy twórców — sprawiła, że 
polski socrealizm mimo dobrych chęci i pilnej pracy wielu 
ludzi, okazał się na ogół instrumentem niesprawnym w służ-
bie szlachetnych idei, w imię których powołano go do istnie-
nia. Po pierwszym okresie zainteresowania zaczął nudzić pu-
bliczność, działaczom przyniósł rozczarowanie, artystom po-
głębiającą się frustrację. 

W praktyce system ten posiadał jednak luzy i nieszczelności, 
które zarówno artyści jak teoretycy starali się wykorzystać 
by dać wyraz swym indywidualnym dążeniom i przekona-
niom. zachowując na zewnątrz obowiązującą stylistykę wy-
powiedzi. Owe luzy i nieszczelności będące m. in. następstwem 
pewnych fluktuacji w polityce kulturalnej i ścierania się w jej 
kierownictwie rozmaitych stanowisk — doprowadziły do usta-
lenia się dość wyraźnych cech odrębnych polskiego socre-
alizmu. 

Od pokrewnych mu zjawisk powstających ówcześnie w in-
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nych krajach różni się on porządkiem estetycznym, w którym 
spod postulatywnej formy akademizmu realistyczno-dziewięt-
nastowiecznego przeziera młodszy i żywszy akademizm post-
impresjonistyczny. Godna podziwu żywotność malarskiego 
postimpresjonizmu oraz pokrewnych mu tendencji graficznych 
i rzeźbiarskich, a także siła związanych z tą orientacją este-
tyczną środowisk — sprawiły, że wkrótce po I OWP pierwszo-
planowa aktywność skrajnych socrealistów, jakimi byli wów-
czas Helena i Juliusz Krajewscy oraz Włodzimierz Zakrzew-
ski, została w znacznym stopniu zrównoważona aktywnością 
mistrzów i zwolenników koloryzmu. (Przyczynił się do tego 
m.in. przebieg tzw. narady w Radzie Państwa w pierwszym 
półroczu 1952 r. Uczestnikami narady, której przewodniczył 
Jakub Berman, byli czołowi twórcy i teoretycy literatury 
i sztuki. W toku obrad wystąpił Eugeniusz Eibisch. Porównu-
jąc sztukę do ogrodu wymagającego rozumnej i troskliwej 
pielęgnacji i stwierdzając, że wtargnęły tam byczki, które tra-
tują cenne uprawy — mówca zwrócił się z dramatycznym ape-
lem do władz o pomoc w uzdrowieniu tego stanu rzeczy). 
Podejmując charakterystyczną dla tego okresu tematykę kolo-
ryści dążyli równocześnie do ściślejszego, niż to mieli w zwy-
czaju, określenia formy rysunkowej, przytłumienia barw i wy-
gładzenia faktury, dzięki czemu postimpresjonizm zyskiwał 
pewne podobieństwo do tradycyjnego realizmu. Pewnego ro-
dzaju styl lokalny w kunszcie osiągania tego podobieństwa 
wypracowała sobie tzw. „szkoła sopocka" czyli środowisko ma-
larzy związane z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych na Wy-
brzeżu, która początkowo siedzibę swą miała w Sopocie. Cechy 
poszczególne sopockiego malowania to szerokie, sylwetowe 
traktowanie formy (co zapewniało czytelność tematu a zarazem 
dawało możliwość uzyskania zwartej kompozycji) oraz dość 
gęsta, swobodnie kształtowana materia malarska połączona 
z przewagą brązów i szarości. Postacią dominującą był w tym 
środowisku Juliusz Studnicki, który uzyskał m. in. I nagrodę 
na III OWP za swego Gogola. 

Na II, III i IV OWP wśród nagrodzonych przeważają kolo-
ryści: oprócz Studnickiego i jego kolegów z Sopotu Eugeniusz 
Eibisch (dwukrotnie za pierwszą i drugą wersję obrazu Le-
nin i Spójniacy), Zbigniew Pronaszko (Mickiewicz Trybun 
Ludu i portret Solskiego), H. Rudzka-Cybisowa za portret 
Dunikowskiego, Fedkowicz, Tomorowicz, Radnicki, Teisseyre, 
Wodyński i wielu innych. Do odmiennych w charakterze, 
ambitniejszych prób znalezienia własnej formuły socrealizmu 
należą w zakresie malarstwa płótna Wojciecha Fangora 
i Andrzeja Strumiłły (związanego przez pewien czas z kra-
kowską Grupą Samokształceniową). Spośród kilku prac Fango-
ra najkonsekwentniejszą próbą monumentalizacji tematu jest 
Matka Koreanka obraz dość oschły i po akademicku wymę-
czony, mający pewne związki stylistyczne ze sztuką Kowar-
skiego. W obrazach takich jak Za prawo do pracy i Nasza 
ziemia — Strumiłło starał się nadać ukazanym zdarzeniom 
pewien wyraz symboliczno-poetycki. 

Cechy roboty poprawnej i kulturalnej ma wiele rzeźb eks-
ponowanych i nagrodzonych na kolejnych OWP. Prócz Duni-
kowskiego z artystów znanych już przed wojną należy tu 
wymienić Stanisława Horno-Popławskiego (Głowa marynarza, 
Matka Belojannisa), Franciszka Strynkiewicza (Kopernik), 
Alfonsa Karnego (portrety), Jacka Pugeta (Stefan Jaracz), 
Mariana Wnuka (Postać Lenina) oraz młodych wówczas auto-
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rów jak Adam Smolana, Alina Szapocznikow, Magdalena 
Więcek. 

Artystą, który po początkowej absencji stal się jednym z naj-
wyżej cenionych uczestników i laureatów oficjalnych wystaw 
był Tadeusz Kulisiewicz. Jako grafik o wyraźnych skłonno-
ściach do sztuki tematycznej, uczulony na problematykę spo-
łeczno-moralną — potrafił znaleźć w granicach norm obowią-
zujących kontynuację swej własnej drogi. Zachował przy tym 
jawnie sprzeczne z ideałami akademickiego realizmu cechy 
oryginalne swego rysowania. Wiele rysunków piórem z wczes-
nego cyklu Bojownicy o wolność i demokracją lub z później-
szego Kaukaskiego Kredowego Koła (na temat sztuki Brech-

~ , z a , c h o w a , ł o SWJ* Prawdę i żywotność na przekór zmien-
ności kolejnych sezonów historycznych. Obok Kulisiewicza 
dopracowali się w owe lata pozycji znaczącej tacy graficy 
podówczas średniego i młodszego pokolenia jak Andrzej Ru-
dziński. Halina Chrostowska i Edmund Piotrowicz ze środo-
wiska warszawskiego, którzy technikę akwaforty łączyli z ten-
dencją impresjonizującą. czy działający w Krakowie Mieczy-
sław Wejman i dwaj tamtejsi drzeworytnicy Jerzy Panek 
i btanisław Wojtowicz. 

Zjawiskiem w kategorii grafiki i rysunku wysoko notowa-
nym na listach nagród a zarazem mającym niebanalną war-
tość artystyczną były niektóre prace młodych o charakterze 
satyry politycznej i graficznych cyklów reportażowych. 

W zakresie satyry dojrzewała wówczas interesująco wy-
obraźnia dwóch grafików, którzy po paru latach wkroczyć mie-
li razem w dziedzinę filmu i zdobyć w tej specjalności wybitną 
pozycję międzynarodową. Mowa tu o Janie Lenicy i Waleria-
nie Borowczyku. Jako satyrycy obaj posługiwali się obrazo-
waniem metaforycznym, przy czym w rysunkach kreślonych 
piórem przez Lenicę przeważały skłonności ekspresjonistycz-
ne a w litografiach Borowczyka niesamowitość skojarzeń 
właściwa surrealizmowi. Ta sama skłonność wyobraźni w po-
staci dyskretnej, przytajonej pozwoli ujrzeć" Borowczykowi 
osobistosc krajobrazu i bytowania codziennego mieszkańców 
Nowej Huty. Socrealistyczne a podszyte nadrealizmem nowo-
huckie reportaże litograficzne Borowczyka a także Jana Tara-
sina i Zofii Dębowskiej-Tarasin należą do tych dokumentów 
artystycznych owej epoki, które oparły się w pewnej mierze 
działaniu czasu. 

Janusz Bogucki 

filozofia 

JADWIGA MIZIŃSKA 

UCIECZKA OD SAMO WIEDZY 
WOKÓŁ PSYCHOLOGICZNEJ TEORII SAMOWIEDZY 

JOZEFA KOZIELECKIEGO 

Poznaj samego siebie. 
Sokrates 

Ja również nie znam siebie samego i Bóg niech mnie 
przed tym ochroni. 

w. Goethe 

Każdy człowiek, który osiągnął choćby toczesną mło-
dość swego rozwoju intelektualnego, zaczyna po dej-
rzewać, że życie nie jest farsą, że nie jest nawet 
elegancką komedią; że — przeciwnie — kwitnie ono 
f owocuje czerpiąc soki z najbardziej otchłannych, 
tragicznych głębi tego gruntownie wyschniętego pod-
łoża, w którym tkwią korzenie jego treści. Natural-
nym dziedzictwem każdego, kto zdolny jest do życia 
duchowego, jest dziewicza puszcza, gdzie wyje wilk 
i skrzeczy plugawy ptak nocy. 

Henryk Jamcs-senlor. w lUcle do awych synów Henryego 
1 Wiliama 

I 

Trzy przytoczone wypowiedzi, pochodzące od zupełnie róż-
nych autorów, mimo to układają się w pewną całość. Można 
na nie spojrzeć mianowicie jako na rozkaz, odmowę jego wy-
konania i wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. W sumie sta-
nowią najkrótsze z możliwych streszczenie jednego z para-
doksów ludzkiej natury. Paradoks ów polega na tym, że będąc 
istotą obdarzoną rozumem i świadomością, człowiek łaknie 
wiedzy, a jednocześnie obawia się jej i ucieka przed nią. 

Teza ta może wydać się prowokacyjna w naszej epoce, która 
tak wielką rangę przypisuje poznaniu, zwłaszcza zaś jego 
naukowym formom. Mamy przecież obecnie do czynienia ze 
swego rodzaju kultem informacji, upowszechnionym przez 
ideologię „rewolucji naukowo-technicznej", pretendującej do 
roli symbolu X X wieku. Kult ten ma swoje podłoże z jednej 
strony w bezinteresownym podziwie dla rzeczywiście zawrot-
nego postępu wiedzy, z drugiej jednak — o czym wspomina 
się mniej chętnie — w dostrzeżeniu faktu, że ten, kto staje 
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się posiadaczem większego zasobu informacji, może uzyskiwać 
wszelkiego rodzaju praktyczne przewagi nad „wywłaszczony! 
nu z dostępu do jej źródeł. Chodzi tu nie tylko o techniczne 

L ™ 1U1Z1, k Ó " y s ą n a s z y m i sprzymierzeńcami bądź 
S ™ W ° d b y W a j ą C C J b e z k o ń " grze społecznych sił. 
Krotko mówiąc: nasze czasy ujawniły i doceniły funkcję wie-

l f ° r t r U m f . t l 1 manipulacji zachowaniami ludzkimi, 
w g d y , W C Z e Ś n j , e j e k s P°nowana była głównie je j rola 
w walce o podporządkowanie człowiekowi przyrody 

W sytuacji gdy poznanie świata przyrodniczego i snołecz 

oczge°ki7aća?e ,0daak ^ P - y d a t n o ś f % a S b y 
oczek w ac, ze dążenie do wiedzy prawdziwej jest u człowieka 
autentyczne, niezależnie od przedmiotu. n a który o m S 
jest skierowane. Tymczasem wcale tak nie jest stnieie oe-

Paradoks o którym wspomnieliśmy na wstępie, odnosi sie 
właśnie do tego szczególnego przypadku i przejawia s°ę w ym 
ze człowiek deklarując chęć poznania samego siebie i podej-
mując wysiłki w tym kierunku, zarazem cfyni w s z y t o by 

Z l ^ n ' e °SLą 8 n ą Ć a^oportretu prawdziwego Zagad-

z a f Ł J Z l m m d ° m a g a wyjaśnienia, zwłaszcza, jeśli 
za J Kozieleckim przyjąć, że „człowiek jest małą wyipa w 
Tak nkrŁroTeSL7órnt inf0rn;aCji-* T a k i e S P °^ r z e n i e n a S k l 
i i J u k t Ó r e j egzystencja, przetrwanie zależy od spraw-
nego zdobywania i przetwarzania informacji, w żaden sposób 
me pozwala zrozumieć, dlaczego mielibyśmy sami sobie sta-
wiać bariery poznawcze w jakiejkolwiek dziedzinie. Nawiązu-

5 w d a T o t £ T - Z e g ° M ą C j a k zainteresowani 
E d v n S ą C y m n a S ®Ceanie> mielibyśmy powody unikać 
f n r a w d y ? s a m e J w ysp^. Tymczasem notoryczna deformacja 
ona w v S r X m e U ' e g a j ą c y m wątpliwości faktem. Z czego ona wynika i jakie są jej przyczyny? 

Pierwsza narzucająca się odpowiedź to ta, że świat we-
wnętrzny jest o wiele bardziej skomplikowany, niż świat ze-
wnętrzny. Nie jest to jednak tłumaczenie zadowalające po-
nieważ me dysponujemy kryterium stopnia złożoności, a po-
nadto samych siebie poznawać możemy bezpośrednio, podczas 
gdy do przedmiotów istniejących poza nami docierać możemy 
tylko pośrednio, co - zwłaszcza w przypadku makro- i mikro-
swiata — jest niesłychanie trudne. Logicznie rzecz biorąc 
wiedza o tym „co jest w człowieku" winna poprzedzać i prze-
wyzszac wiedzę o tym. „co jest w świecie". Jak wiadomo, 
sytuacja jest dokładnie odwrotna. Filozofia przyrody powstała 
znacznie wcześniej niż filozofia człowieka, a nauki przyrodni-
cze chlubią się nie tylko chronologicznym pierwszeństwem 
ale i niedoścignioną precyzją metod w stosunku do nauk hu-
manistycznych i społecznych. 

Jednakże różnica między wiedzą o przyrodzie i wiedzą 
0 człowieku nie sprowadza się głównie i wyłącznie do stopnia 
jej ścisłosci i pewności, jakkolwiek najczęściej porównuje się 
je pod tym właśnie względem. Różnic dalszych można i należy 
poszukiwać nie tylko w zestawianiu wyniku, ale także — 
1 może przede wszystkim — w porównywaniu przebiegu pro-
cesu poznawczego i jego uwarunkowaniach motywacyjnych. 
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Można wówczas spostrzec, że każdemu ludzkiemu poznaniu 
towarzyszą błędy i pomyłki. Są one jednak na ogól mimowied-
ne i szczerze niepożądane. Po ich wykryciu człowiek wyzbywa 
się ich bez bólu w imię wiedzy trafniejszej, bardziej adekwat-
nej. Można więc przyjąć, że na tym terenie rzeczywiście 
funkcjonuje klasyczne kryterium prawdy — dążenie do zgod-
ności sądów z rzeczywistością, o której one orzekają. Jest to 
zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że skutki fałszywego roz-
poznania obszaru, w którym człowiek działa, obracają się prze-
ciwko niemu. Zatem nie tylko ze względów czysto poznaw-
czych ale i praktycznych podmiot jest autentycznie zaintere-
sowany w dociekaniu prawdy o świecie. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku auto-
poznania. Tu również nader często mylimy się i błądzimy, ale 
są to tym razem błędy „interesowne". Znaczy to, że w wielu 
rzeczach dotyczących nas samych mniej lub bardziej świado-
mie pragniemy się łudzić i niczego bardziej się nie lękamy 
niż zdemaskowania tych właśnie złudzeń. Należy tu więc mó-
wić nie tyle o błędach w poznaniu, co raczej o samookłamy-
waniu, mistyfikacji, fałszowaniu świadomości. 

Zjawisko fałszywej świadomości, mimo że tak długowiecz-
ne, jak cały wysiłek ludzkiej samowiedzy, stało się „bohate-
rem" naukowej analizy bardzo późno, bo dopiero pod koniec 
XIX wieku. Interesujące przy tym, że zostało ono odkryte 
niemal jednocześnie, aczkolwiek niezależnie od siebie, w dwóch 
sferach: w płaszczyźnie świadomości społecznej i — w płasz-
czyźnie świadomości jednostkowej. Odkrywcą i twórcą pierw-
szej całościowej teorii „opacznej" świadomości podmiotu zbio-
rowego był Karol Marks, zaś w odniesieniu do fałszywej świa-
domości jednostki analogiczną rolę odegrał Zygmunt Freud. 
Od nich właśnie wywodzą się dwa nurty: filozoliczno-socjo-
logiczny i psychologiczny w badaniach nad pozaświadomościo-
wymi uwarunkowaniami samej świadomości. Mimo bowiem 
różnic co do przedmiotu i metod, mimo pozornej odrębności 
problematyki, wspólne dla obydwu szkól: socjologii wiedzy 
i psychoanalizy jest skonstatowanie, iż świadomość nie jest 
tworem autonomicznym, że jest ona zakorzeniona w zewnęt-
rznej wobec siebie sferze bytu i działania, która kształtuje 
świadomość pośrednio, przechodząc przez filtry czynników 
podświadomych. 

To właśnie pośrednictwo sprawia, że obraz, jaki dana grupa 
społeczna i indywidualny człowiek wytwarzają sobie na włas-
ny temat jest z reguły zafałszowany na korzyść bądź — rza-
dziej — na niekorzyść podmiotu. 

n 

Odkrycie fenomenu fałszywej świadomości miało nie tylko 
ogromną doniosłość naukową, lecz stanowiło także silny szok 
dla mentalności współczesnych, przyzwyczajonych do myśle-
nia o człowieku jako istocie racjonalnej. Do dziś zresztą moż-
na obserwować liczne przejawy samoobrony przed tą prawdą, 
która nakazuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do świato-
obrazu i obrazu samego siebie, którymi dysponuje grupa czy 
jednostka. Rodzi to podejrzenie, że dogmatyzm, tj. przyjęcie 
własnych poglądów za „jedynie słuszne" jest człowiekowi 
bardziej bliski aniżeli relatywizm, nakazujący wyrzec się abso-
lutnej pewności w obliczu faktu, że istnieją również poglądy 
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odmienne. Bliski, a może tylko łatwiejszy, bo nie wymagający 
żadnego wysiłku?... 

Być może te irracjonalne i podświadome opory przed oba-
leniem pochlebnej wizji człowieka jako nieomylnego autory-
tetu sprawiły, że naukowa wiedza o mechanizmach samopozna-
nia rozwija się tak wolno. Rozwojowi temu patronuje raczej 
dewiza Goethego niż Sokratesa. Z tym większym zaintereso-
waniem spotkać się powinna każda próba eksploracji tematu 
samowiedzy. Taką odważną próbą zaatakowania problemu jest 
wydana ostatnio praca polskiego psychologa, Józefa Kozie-
leckiego, pt. Psychologiczna teońa samowiedzy (PWN War-
szawa 1981). Autor, w pełni zdając sobie sprawę z hipotetycz-
ności własnych twierdzeń, podejmuje w niej pytanie, czy 
i w jakim stopniu wiedza człowieka na własny temat wpływa 
na jego postępowanie. Niejako po drodze podnosi także kwe-
stie struktury, mechanizmów i praw rozwoju tego szczegól-
nego rodzaju poznania. 

Takie ujęcie problemu jest nowatorskie w stosunku do tra-
dycji psychoanalitycznej, która koncentrowała się bardziej na 
czynnikach wypaczających samowiedzę, odmawiając jej 
zresztą ważniejszej roli w regulowaniu ludzkiego zachowania. 

J. Kozielecki z całym zdecydowaniem odrzuca psychoanali-
tyczną koncepcję człowieka zarzucając jej przecenianie irra-
cjonalnych i podświadomych determinant myślenia i dzia-
łania. Jeszcze ostrzej rozprawia się z behawioryzmem, który 
„pulpit sterowniczy" umieszcza poza samym podmiotem — 
w środowisku. Krytykując te, najbardziej popularne teorie 
psychologiczne, autor ma im za złe to, że niezależnie od po-
ważnych różnic spotykają się w głównym punkcie. Obydwie 
mianowicie traktują człowieka jako istotę reaktywną, to jest 
taką, której działania są jednoznacznie określone przez czyn-
niki nie podlegające jego wewnętrznej kontroli. Zarówno 
psychoanaliza, jak i w jeszcze większym stopniu behawioryzm 
popełniają kardynalny błąd ignorowania świadomości. Tym-
czasem — w przekonaniu J. Kozieleckiego — świadomość nie 
jest ani epifenomenem ani biernym terenem ścierania się pod-
świadomych sił psychicznych. Przeciwnie, stanowi ona silę 
autonomiczną, której podstawową, życiową funkcją jest aktyw-
ne przetwarzanie i organizowanie informacji, te zaś z kolei 
służą regulacji, sterowaniu zachowaniem i działaniem przed-
miotowym. 

Polemizując z behawioryzmem i psychoanalizą Kozielecki 
domaga się więc rewindykacji praw świadomości, których te 
koncepcje jej odmawiają. Motywy, które go ku temu skłaniają, 
są podwójnej natury. Pierwszym jest moralny sprzeciw hu-
manisty, wywołany wizją, czy też utopią człowieka zdanego 
na sterowanie wyłącznie zewnętrznymi siłami, nieważne — 
fizycznej, biologicznej czy społecznej natury. J. Kozielecki 
przy każdej okazji z pasją krytykuje zwłaszcza pomysł Skin-
nera przedstawiony w znanej pracy tego behawiorysty Po2a 
wolnością i godnością. W swoich wcześniejszych książkach, 
Koncepcje psychologiczne człowieka (1976) i O godności czło-
wieka (1977) nie ukrywa, że przyszłość społeczeństwa, w któ-
rym zachowanie jednostek manipulowane jest przy pomocy 
kar i nagród stanowi utopię, której należy za wszelką cenę 
unikać, a nie — jak by tego chciał Skinner — ideał pozy-
tywny. 

Drugi motyw ma już charakter czysto naukowy. Autor 
uważa mianowicie, że obydwie panujące dotąd psychologiczne 
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koncepcje człowieka przeżyły się i nie wytrzymują konkuren-
cji z „trzecią psychologią", po nowemu ujmującą prawa rzą-
dzące człowiekiem. Ten nowy stosunkowo kierunek powstał 
w Stanach Zjednoczonych w dużym stopniu pod wpływem 
sukcesów teorii informacji. Jego twórcy to m. in. A. Noweli, 
H. A. Simon, J. Bruner, G. A. Kelly. Nowa psychologia nosi 
nazwę koncepcji poznawczej, a jej główny rys w opozycji do 
poprzednich najlepiej oddają słowa D. Bannistera, iż ujmuje 
ona człowieka nie jako infantylnego dzikusa ani jako istotę 
trochę zdolniejszą od przeciętnego szczura, ani jako ofiarę 
swej biografii, lecz jako wytrwałego badacza, który sam siebie 
tworzy i kształtuje— czasem wspaniałe a czasem tragicznie — 
w toku swoich poszukiwań. 

Główne novum koncepcji poznawczej, zwanej też teorią 
konstruktów psychicznych, dotyczy zatem rzeczy zasadni-
czej: stosunku człowieka do otoczenia i do samego siebie. 
O ile — w myśl tamtych teorii człowiek głównie r e a g o w a ł 
na bodźce przedmiotowego i społecznego środowiska, o tyle 
według tej koncepcji a k t y w n i e d z i a ł a , sam prowokując 
zmiany w tym środowisku. O ile człowiek reaktywny był 
w swym zachowaniu sterowany wewnętrznymi bądź zewnętrz-
nymi siłami spoza swojej świadomości, o tyle postępowanie 
człowieka aktywnego jest organizowane poprzez świadomość, 
która programuje cele, sposoby i środki działania w oparciu 
0 nagromadzoną wcześniej wiedzę i doświadczenie. 

Koncepcja poznawcza nie odrzuca bynajmniej istnienia i ro-
li czynników biologicznych i społecznych, które ograniczają 
pole swobodnej działalności człowieka i stawiają jej opór. 
Jednakże w jej ujęciu człowiek dysponuje nie tylko umiejęt-
nością przystosowywania się do owych ograniczeń ale także 
zdolnością ich przezwyciężania. Nowa psycholog;a akcentuje 
te siły, które pozwalają podjąć walkę ze światem ze względu 
na autonomiczne cele podmiotu. W związku z tym podnosi 
pozytywną funkcję konfliktu, który jest okazją do zmierzenia 
się człowieka z trudnościami. Poprzez rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych, będących naturalnym składnikiem społeczne-
go świata, realizuje się podstawowy rodzaj ludzkiej działal-
ności: twórczość. Ma ona podwójne znaczenie. Z jednej strony 
pozwala przekształcać, modelować otoczenie, a nie tylko bier-
nie się doń adaptować, z drugiej zaś sprzyja powstawaniu 
1 rozwojowi osobowości coraz bardziej wewnętrznie zintegro-
wanej. 

Przy zestawieniu dwu zarysowanych przez J. Kozieleckiego 
koncepcji człowieka funkcjonujących we współczesnej psycho-
logii. nasuwa się nieodparcie analogia z typologią D. Ries-
manna, którą ten autor posługiwał się w Samotnym tłumie. 
Mianowicie „człowiek reaktywny" odpowiadałby „człowieko-
wi zewnątrzsterownemu", zaś „człowiek aktywny" — „czło-
kiekowi wewnątrzsterownemu". Raz jeszcze porównajmy te 
dwa autoportrety, by podkreślić główne ich rysy i wyrobić 
przeciwieństwa: 

Człowiek zewnątrzsterowny, reaktywny, poddany jest nie-
mal wyłącznie ciśnieniu sił zewnętrznych wobec siebie. Nie 
umie on i nic chce im oponować, biernie poddając się ich 
wpływom. Nosi cechy „jedermanna", ma twarz typową, bez 
żadnych znaków szczególnych, indywidualnych. Jego zawar-
tość duchowa jest również typowa, przeciętna. Programuje 
ją — jak u Skinnera — społeczeństwo, a raczej grupa będąca 
u władzy i uzurpująca sobie prawo do sterowania myśleniem 
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i zachowaniem jednostek. Człowiek zewnątrzsterowny stanowi 
masowy produkt systemu wychowawczego, któremu przyświe-
ca zasada ujednolicenia, odindywidualizowania i pozbawienia 
inicjatywy i samodzielności. 

Człowiek wewnątrzsterowny, aktywny nie ma raz na zaw-
sze utrwalonego portretu. Tworzy go sobie sam w trakcie ży-
cia, które składa się nie tylko z przyjmowania i przetwarza-
nia wpływów zewnętrznych lecz także — z walki z naciskami 
w imię zachowania tożsamości. W postępowaniu kieruje się 
on nie tylko i nie przede wszystkim zasadą utylitaryzmu. Jest 
w stanie poświęcić pożytki płynące z przystosowania na rzecz 
wierności ideałom moralnym. Godność i wolność uznane przez 
Skinnera za szkodliwe fantomy, są dla niego wartościami 
niezbywalnymi. Istota „wewnątrzsterowności" bowiem polega 
na tworzeniu przez każdego człowieka zindywidualizowanych 
„konstruktów poznawczych", które organizują doświadczenie 
zarówno ze sfery działań przedmiotowych, jak i z dziedziny 
kontaktów z ludźmi, te zaś nie mogą się obejść bez uwe-
wnętrznionych norm etycznych. Funkcją konstruktów poznaw-
czych jest kierowanie procesem podejmowania decyzji. Czło-
wiek wewnątrzsterowny bowiem postępuje nie według sche-
matu „bodziec — jednoznaczna reakcja", lecz: „bodziec — 
rozpoznanie bodźca — tworzenie alternatywnych programów 
działania — wartościowanie tych programów — wybór jednego 
z nich do realizacji". 

ni 
Koncepcja poznawcza, eksponując w działaniu ludzkim mo-

ment wyboru i decyzji, z całym naciskiem kładzie akcent na 
udział w tym działaniu świadomego rozpoznania okoliczności, 
w jakich ono przebiega. Zakładając, że postępowanie specy-
ficznie ludzkie musi być świadome, poprzez świadomość rozu-
mie fakt, że cele i plan działania wyprzedzają samo działanie. 
Rola wiedzy o „terenie aktywności" i o skutecznych meto-
dach tej aktywności jest więc tu ewidentna. 

Klasyczna — jeśli można tak powiedzieć — psychologia 
poznawcza ogranicza swoje zainteresowanie do relacji pod-
miot — świat zewnętrzny. Polscy psychologowie, zwolennicy 
tej koncepcji, idą jednak o krok dalej, pragnąc na jej gruncie 
poddać analizie również stosunek podmiotu do samego siebie. 
W tym kierunku zmierzają ostatnie prace J. Reykowskiego, 
a w sposób systematyczny podejmuje ten problem J. Kozie-
lecki. 

Autor zdaje sobie sprawę, że wkracza na teren niesłychanie 
trudny i bardzo mało znany. Pisze on: Dotychczas zawsze po-
ciągała mnie strategia pierwsza; wybierałem problemy „twar-
de" i dobrze określone, takie jak podejmowanie decyzji czy 
teoria gier. Niniejsza teoria jest próbą odejścia od tych za-
sad. Zajmuję się w niej jednym z najmniej zbadanych obsza-
rów psychologii osobowości, a mianowicie samowiedzą jednost-
ki; interesuje mnie pytanie, jak w toku samopoznania człowiek 
tworzy obraz własnej osoby i jak obraz ten reguluje jego 
zachowanie. Hipoteza, która wydaje się leżeć u podstaw teorii 
samowiedzy tego autora, to przypuszczenie, że istnieje analo-
gia między procesem podejmowania decyzji a procesem samo-
poznania, to znaczy: że wiedza o sobie wpływa na regulację 
postępowania podobnie, jak wiedza o świecie. Hipotezy tej 
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nie udało się autorowi dowieść. Owszem, autor wymienia i opi-
suje czynniki sprawiające, że samowiedzą podmiotu jest z re-
guły nieadekwatna, że jest ona raczej obrazem „ja idealnego" 
niż „ja realnego". Pierwszym jest zjawisko faworyzacji su-
biektywnej. które polega na ocenianiu siebie wyżej niż innych 
członków grupy; zostało ono dokładnie opisane przez Kowala 
i' jego kontynuatorów. Drugim czynnikiem sq ograniczone 
szanse zdobywania wiedzy o sobie. Trzeci czynnik, to uciecz-
ka przed samopoznaniem i unikanie prawdziwych informacji 
0 swojej osobowości oraz działaniach. Wreszcie czwartym czyn-
nikiem jest brak umiejętności obserwowania siebie oraz nie-
znajomość reguł scalania napływających danych. Zgodnie 
z koncepcją deterioracji czynniki te tworzą pewien system 
(s. 181). 

Niestety, na tym rzecz się kończy. Jeżeli nawet za autorem 
przyjąć, że jednostka w pewnych warunkach może nauczyć 
się pogłębionej autoanalizy, to jest — pokonać przeszkody 
wymienione w punkcie drugim i czwartym, to w dalszym 
ciągu bez wyjaśnienia pozostają dwa zjawiska najbardziej 
typowe dla samowiedzy: przecenianie lub niedocenianie włas-
nych możliwości oraz unikanie wysiłku poznawania samego 
siebie, kontentowanie się intuicyjnymi, niesprawdzalnymi od-
czuciami. 

Jak się wydaje, niemożliwość uporania się z tymi problema-
mi na gruncie koncepcji poznawczej nie jest rzeczą przypad-
ku. Decydują o tym już same założenia leżące u jej podstaw. 
Ujmując człowieka w jednjmi tylko aspekcie: jako istotę od-
bierającą i przetwarzającą informację, teoria ta traci z oczu 
niemniej istotne fakty: to mianowicie, że informacja jest nie 
tylko poznawana ale także — przeżywana. Inaczej: że ma ona 
znaczenie nie tylko obiektywne lecz również subiektywne. 
Głównym brakiem trzeciej psychologii, nastawionej na rehabi-
litację świadomości i racjonalności jest bowiem prawie zu-
pełne zignorowanie elementu irracjonalnego i emocjonalnego. 

Zresztą było to poniekąd do przewidzenia dla samego Ko-
zieleckiego, który analizę samowiedzy rozpoczął właśnie od 
podkreślenia jej osobliwości w porównaniu z wiedzą o świecie 
zewnętrznym. Każda z nich pełni mianowicie nieco inne funk-
cje: Wiedza ma funkcje poznawczą (wyjaśnianie świata), in-
strumentalną (kierowanie działaniem), generatywną (pobudza-
nie do zdobywania nowej wiedzy) i motywacyjną (pobudzanie 
1 uruchamianie czynności). Samowiedza zaś służy do przewi-
dywania zachowania (funkcja predykatywna), wyjaśniania te-
go zachowania (funkcja eksplanacyjna) oraz — zmieniania 
własnej osobowości (funkcja praktyczna). 

Osobliwości samowiedzy nie kończą się jednak na tym. Jej 
specyfika wyraża się ponadto w sposobie jej zdobywania oraz 
w strukturze. Samowiedza — w odróżnieniu od wiedzy — 
narasta żywiołowo, w związku z czym jest z reguły chaotycz-
na, incydentalna i niespójna. Tylko nielicznych ludzi, i to w 
specjalnych okolicznościach stać na systematyczną i pogłę-
bioną autoanalizę. 

Po stwierdzeniu powyższych cech samowiedzy J. Kozielecki 
przystępuje do bardzo wyczerpującej i ciekawej analizy struk-
tury samowiedzy, jej dynamiki — rozwoju w trakcie osobni-
czego życia i jej udziału w regulacji działań przedmiotowych, 
podmiotowych i stosunkach międzyludzkich. Nie sposób tutaj 
choćby w największym skrócie streścić wszystkich pomysłów 
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teoretycznych autora ilustrowanych bogatym materiałem empi-
rycznym. Nie to jest zresztą celem niniejszych rozważań. 
Najbardziej interesujące dla nas jest pytanie, które narzuca 
się w toku całej lektury książki Kozieleckiego, a którego autor 
jak gdyby cały czas unikał, czy też spychał je podświadomie 
na dalszy plan. Opisując niesłychanie liczne przykłady fałszo-
wania wiedzy na własny temat, ujmując to zjawisko w różne 
prawidłowości, nie stawia wprost pytania, dlaczego fenomen 
wykrzywiania samowiedzy w ogóle ma miejsce. W konsekwen-
cji teoria ta sprawnie opisuje samą powierzchnię procesu 
poznania, zwłaszcza te jego obszary (poznawanie „moralnie 
obojętnego" świata zjawisk przyrodniczych), które angażują 
głównie rozum, natomiast wykazuje zupełną bezradność w 
stosunku do procesów poznawczych odnoszących się do przed-
miotów nieobojętnych uczuciowo. Najbardziej jaskrawe przy-
padki tego rodzaju sytuacji poznawczych to, oczywiście, wie-
dza o grupie, do której się przynależy, o grupie, którą się 
traktuje jako „obcą" i wreszcie — o sobie samym. 

Na trudność osiągnięcia obiektywnej wiedzy wpływają tu 
w sposób ewidentny emocje, sprowadzające się w gruncie rze-
czy do jednego, lecz niesłychanie silnego uczucia: pragnienia 
bycia zaakceptowanym przez siebie i „wybranych" innych. 
Jest to w pełni zrozumiałe, jeżeli przypomnieć elementarną 
prawdę, że człowiek jest istotą społeczną. Znaczy to przecież, 
iż środowiskiem macierzystym człowieka są ludzie i świat 
wytworzonych przez nich wartości. Aby wpisać się do tego 
świata, aby nadać społeczny sens swemu życiu, jednostka jest 
skłonna zrezygnować z wartości innych. Dlatego chętnie po-
święca prawdę dla bycia uznawaną i kochaną. 

IV 

Powyższe słowa wyjaśniają w jakiejś mierze fenomen fawo-
ryzacji subiektywnej. Podświadome podwyższanie oceny sa-
mego siebie, nawet wbrew oczywistym faktom, wynika z lęku 
przed społecznym odrzuceniem. Niesłychanie przekonująco pi-
sze o tym A. Kępiński w swojej monografii na temat właśnie 
lęku. Jak zwykle, ten wybitny psychiatra analizując zjawiska 
patologiczne, rozpatruje je jako szczególne natężenie normy. 
Dzięki temu jego teorie psychiatryczne stanowią zarazem teo-
rię psychologiczną, opartą na koncepcji człowieka jako istoty 
społecznej i kulturowej. Otóż dla Kępińskiego jednostka jest 
nie tylko układem przetwarzającym informację (jakkolwiek 
zjawisko metabolizmu informacyjnego zajmuje w jego teorii 
poczesne miejsce), lecz również układem, który sam siebie 
kontroluje: swoją aktywność i reakcję innych ludzi na jej 
skutki. Warto przytoczyć dłuższy ustęp z Lęku, gdyż naświet-
la on — naszym zdaniem bardzo trafnie — źródła nieadekwat-
nej samowiedzy, z czym nie mogła się uporać koncepcja po-
znawcza: 

Z nieprzerwanego strumienia sygnałów (informacji), które 
krążą między ustrojem a jego środowiskiem, zasadnicze zna-
czenie dla modyfikacji czynności ustroju (...) mają sygnały 
zwrotne. Informują one o tym, jak dana aktywność została wy-
konana i jaką reakcję w otoczeniu wywołała. Jest to strumień 
informacji najważniejszy, gdyż on modeluje aktywność ustro-
ju. Fakt, że spośród różnorodnych informacji dochodzących ze 
świata otaczającego do ustroju, informacje zwrotne są naj-
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ważniejsze, implikuje, że obraz świata wytwarzany przez 
ustrój jest w głównej mierze zdeterminowany przez tegoż 
ustroju aktywność w tym świecie. W pewnym sensie zamknię-
te koło. Poznajemy świat takim, jaki go stwarzamy. 

Sygnały zwrotne mają też jednak swoją hierarchię ważno-
ści. Najważniejsze z nich są te, które dotyczą świata społecz-
nego, tj. osobników tego samego gatunku. Na społeczny cha-
rakter wymiany sygnałów składa się wiele czynników, przede 
wszystkim ten, że sygnał wytworzony przez jednostki tego 
samego gatunku jest zawsze bliższy i zrozumialszy niż sygnały 
wytwarzane przez jedriostki należące do innych gatunków, 
czy przedmioty świata nieożyxoionego. Drugim czynnikiem jest 
to, że świat społeczny jest rozszerzeniem grupy rodzinnej, 
a więc grupy powstałej na zasadzie drugiego prawa biologicz-
nego (prawo zachowania życia gatunku), zatem jest to śro-
dowisko biologicznie najbliższe. 

Trzecim czynnikiem jest rola zwierciadła społecznego. Rola 
ta sprawia, że świat społeczny ma zawsze inny charakter, niż 
reszta otaczającego świata. Jest on naszym obserwatorem, 
podczas gdy w stosunku do reszty świata my jesteśmy obser-
watorami i nie bierzemy pod uwagę możliwości, że świat jest 
naszym obserwatorem i sędzią. W stosunku do świata społecz-
nego też jesteśmy jego obserwatorami, ale jeszcze bardziej 
odczuwamy fakt, że sami jesteśmy przezeń obserwowani 
i oceniani. Dlatego sygnał ze śuńata społecznego jest z natury 
rzeczy kontrolujący. System kontroli jest przede wszystkim 
systemem społecznym (A. Kępiński: Lęk, Warszawa 1977, 
s. 115—116). 

To, że społeczeństwo spełnia w stosunku do jednostki nie-
ustającą funkcję kontrolera i sędziego sprawia, iż człowiek 
znajduje się w sytuacji konfliktowej. Względnie realistyczny 
obraz samego siebie, jaki mimo wszystko może być uzyski-
wany przy dużym wysiłku ze strony podmiotu, ściera się 
z obrazem narzucanym mu przez wzory kulturowe. W tej 
konfrontacji wygrywa na ogół portret idealny, z którym dana 
osoba chciałaby się utożsamić, pragnąc sprostać wymaganiom 
grupy, z którą się identyfikuje. 

W trakcie dorastania mechanizm ten niejako subtelnieje: 
zapotrzebowanie grupy przestaje być odczuwane jako narzu-
cane z zewnątrz. Dzięki mechanizmowi interioryzacji człowiek 
sam sobie zaczyna stawiać odpowiednie wymogi, co prowadzi 
do rozdwojenia obrazu idealnego i obrazu realistycznego. Po-
nieważ taki stan na dłuższą metę groziłby rozszczepieniem 
osobowości (na tym właśnie polega schizofrenia), przeto w 
imię spójności trzeba wybierać jeden z nich. Najprostszym 
i najłatwiejszym wyjściem jest uznanie za adekwatny portretu 
wyżej wartościowanego. Oczywiście, jest to wyjście dobre na 
krótką metę. Oszukując samego siebie, jednostka popada w in-
ny konflikt: między wyrażeniem autentycznej osobowości 
a przyjętym (zwykle nieświadomie) konwencjonalnym jej 
kształtem. 

Obawa przed samowiedzą, przed przyjrzeniem się samemu 
sobie bez uprzedzeń wypływa zatem z nieświadomego zazwy-
czaj lęku przed społeczną dezaprobatą. Jednostka przejawia 
niejako odruchową skłonność do retuszowania swojego auto-
portretu tak, by podobał się on innym. Fałszując własny obraz 
na użytek grupy, z czasem sama zaczyna wierzyć w ten upięk-
szony portret. 

Można przy tym wyróżnić różne stopnie tej automistyfika-
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cji: od zupełnie podświadomego do w pełni wyrozumowanego, 
wręcz cynicznego. W każdym jednak przypadku motyw „oszu-
stwa" jest ten sam: przystosowanie się do wymagań społecz-
ności preferującej dany wzór zachowań, myślenia, osobowości. 

Naturalne dążenie do społecznej akceptacji nawet za cenę re-
zygnacji z prawdy o sobie w jakimś stopniu wyjaśnia po-
wszechne zjawisko faworyzacji subiektywnej. Nie tłumaczy 
natomiast innej zagadki związanej z samowiedzą, jaką jest 
unikanie prawdy o sobie już tylko na własny użytek. 

Fenomen ten jest zupełnie niezrozumiały na tle koncepcji 
poznawczej, która przecież ujmuje człowieka jako układ wraż-
liwy na wszelką informację, nastawiony na jej wychwytywa-
nie i wykorzystywanie. Tymczasem mamy tu do czynienia 
z przypadkiem, kiedy ignoruje on taką informację, a nawet 
się przed nią niejako uchyla. Rozwiązania tajemnicy osobliwej 
u c i e c z k i od s a m o w i e d z y trzeba więc poszukiwać 
gdzie indziej. Ciekawego tropu i tym razem dostarcza lektura 
Lęku. A. Kępińskiego. Zwraca ona mianowicie uwagę na po-
żytki płynące z n i e w i e d z y . Zdaniem Kępińskiego, nie-
wiadoma jest potrzebnym, czy wręcz koniecznym komponen-
tem ludzkiej aktywności: Zarówno pierwsza, jak i druga fa-
za — czytamy u niego — rozgrywają się w polu niewiadome-
go: nie loiadomo, co z planowania wyniknie, jaki będzie efekt 
starcia z rzeczywistością. Może właśnie ta niewiadoma jest 
czymś w życiu fascynującym. Odczuwamy przed nią lęk, ale 
też ona nas pociąga i zmusza do wejścia w wir żr/cia. Trudno 
sobie wyobrazić, jak by nasze życie się kształtowało, gdyby 
zamiast znaku zapytania przed nami był już wiodczny efekt 
naszej aktywności. Wyobrażamy sobie, jaką męką jest życie 
ludzi, którzy wiedzą, że będą musieli w określonym czasie 
pożegnać się ze swoim życiem, w porównaniu z tymi ludźmi, 
którzy wprawdzie też zdają sobie sprawę, że umrzeć muszą, 
ale nie znają ostatecznego terminu. Dzięki niewiadomemu może 
rodzić się nadzieja. Jest ona optymistyczną projekcją w teren 
nieznany. Gdy coś jest znane, nadzieja traci sens swego istnie-
nia. (A. Kępiński: Lęk, wyd. cyt., s. 112) 

Podsumowując dotychczasowe rozważania o „logice samo-
wiedzy", mamy pełne podstawy twierdzić, że różni się ona 
w sposób istotny od „logiki wiedzy". Dlatego też próba uogól-
nienia koncepcji poznawczej, która wydaje się być adekwatna 
do relacji podmiot — świat zewnętrzny, zawodzi w odniesie-
niu do relacji podmiot — świat wewnętrzny podmiotu. Ade-
kwatna teoria samowiedzy musi zawierać — pominięte w pró-
bie J. Kozieleckiego — specyficzne momenty, wynikające z fak-
tu, że człowiek posiada nie tylko rozum ale i emocje, których 
racje często górują nad intelektualnymi. Jest to trudne do 
przeprowadzenia w związku z europejską tradycją, która kul-
tywuje mit o racjonalności wbrew faktom, że pełna racjonal-
ność jest nie tylko nieosiągalna ale — być może — również 
niepożądana. 

v 

Na koniec warto zastanowić się nad jedną jeszcze sprawą. 
Otóż: jeżeli złudzenia w samopoznaniu oraz unikanie prawdzi-
wej wiedzy o sobie jest zjawiskiem nagminnym, to czy z tego 
wynika, iż stan taki należy aprobować? Innymi słowy: czy 
wysiłek autoanalizy jest godny zalecenia, a jeśli tak, to z ja-

kich powodów? Pytanie to należy sobie uzmysłowić tym bar-
dziei że wyjątki — wprawdzie nieliczne — wskazują, iż nie 
wszyscy ludzie poprzestają na kontentowaniu się korzystnym 
i T ^ nieprawdziwym obrazem samych siebie Począwszy od 
Wyznań św. Augustyna mnożą się filozoficzne i literackie pró-
by docierania do prawdziwych motywacji swojego postępo-
wania do odważnego pozbawiania się złudzien na rzecz chocby 
naTmniej przyjemnej,Pale jednak p r a w d y o sobie samym. 
Są one zresztą częstsze, niż można by ^oskować na pod-
stawie wyznań" publicznie udostępnionych. Wskazuje na to 
S praktyka psychoanalityczna, która również wychodzi 
naprzeciw temu zapotrzebowaniu. 

W jakich warunkach rodzi się bunt przeciwko zakłamanemu 
autoportretowi? Kiedy ludzie pragną zedrzeć maski załozone 
samym sobie? , 

Wydalę się, że do takich sytuacji dochodzi wówczas, gdy 
ma mie sce ostry konflikt pomiędzy modeto wartości lamo-
wanym przez daną grupę, a hierarchią wartości jaką dana 
jednostka wyniosła skądinąd, bądź wypracowała sobie' w trak-
cie życiowych doświadczeń. Następuje wtedy starcie dwóch, 
równie silnych tendencji: pragnienie przystosowan.a się i by-
cia zaakceptowanym przez społeczność staje w sprzeczności 
z dążeniem do wyrażenia własnej indywidualności, która me 
mieści się w obowiązujących kanonach. 

Jednostki słabsze psychicznie ulegają w takich przypadkach 
sile konformizmu, co w rezultacie skazuje jej na pogłębiające 
się rozdwojenie jaźni, które wyraża się wyrzutami sumienia, 
pogardą dla siebie, a czasem — chorobą psychiczną; nielicz-
ny^ natomiast udaje się dotrzeć do źródeł wewnętrznego roz-
darcia. Ta droga, niesłychanie trudna, wymagająca samodziel-
ności i odwagi jest jednak o tyle bardziej owocna, ze otwiera 
szanse rzeczywistego rozwiązania konfliktu, a nie tylko jego 
pozornego załatwienia. Ze jest ona m o ż l i w a , wskazuje na to 
między innymi autobiografia znanego aktora, Anthony Qumn«. 
Grzech pierworodny (Warszawa 1978). Można ją odczytać 
wprost jako model sytuacji podświadomego samozakłamywa-
nia się, kryzysu, do którego ono prowadzi i — wreszcie -
próby jego przezwyciężenia. Quinn, pozostając w dzieciństwie 
pod wielkim wpływem ojca. indywidualisty i nonkonformisty 
dorastając uległ presji kultury sukcesu, za które to ustępstwo 
jednak przyszło mu zapłacić wyrzeczeniem się wewnętrznej 
niezależności. W pogoni za tym, by zostać „numerem pierw-
szym" zboczył z kierunku, który kiedyś uznał za słuszny 
i wartościowy. I właśnie wówczas, gdy osiągnął sukces i spo-
łeczne uznanie, zrozumiał że sprzeniewierzył się czemuś o wie-
le bardziej ważnemu, że uległ złudzeniu: Więc tak to jest być 
numerem pierwszym - pomyślałem. Wkoło wymioty i uśmiech-
nięte twarze. I bolesny brak tchu. 

Rozczarowanie, które nastąpiło wraz z podporządkowaniem 
się zewnętrznemu wzorcowi, każe Quinnowi P o k i w a ć źró-
deł zawodu i niesmaku. Zaczyna, z pomocą psychoanalityka 
analizować własną biografię, szukając w mej ™>*nentu zdrady 
samego siebie. Jest to operacja niesłychanie bolesna i trudna. 
W jej wyniku dochodzi jednak do zrozumienia ze przyczyną 
dziwnej dolegliwości, jaką była symboliczna utrata głosu w 
chwili edy miał wygłosić przemówienie po otrzymaniu presti-
żowej nagrody było odejśrie od systemu wartości wpojonych 
mu w dziecińsiwie i związana z tym utrata „poczucia kierun-
ku". Uporczywe wyrzuty trzynastoletniego chłopca, którym 
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Quinn był przed laty, zatruwają dorosłemu aktorowi smak 
sukcesu, jaki osiągnął włączając się w „wyścig" narzucony 
przez społecznie obowiązujący model 1 styl życia. 

Dopiero jako dojrzały i rozgoryczony człowiek rozumie on 
sens rozmowy z przyjacielem, która miała miejsce podczas 
pierwszego, tym razem dosłownego wyścigu, w którym wzięli 
udział po to, by udowodnić, że nie są gorsi od bogatszych i le-
piej przygotowanych kolegów: 

— Rany boskie, Sidney! Czy po to są te wszystkie piekielne 
wyścigi? Żeby pokazać ludziom, że nie jesteśmy gorsi, niż oni? 
Sidney, już teraz płuca mi pękają. Potrzebuję ciebie. Gdzie 
się podziałeS, do diabła? 

— Tony, ten facet przed tobą to lipa. On tylko nadaje 
tempo facetowi za tobą. Za parę sekund ten za tobą cię wymi-
nie. Puść go o jeden krok przed siebie. Niech tak biegnie aż 
do ostatnich stu jardów... wtedy przyspiesz. 

— O to mi właśnie chodzi, Sid. Czy myśmy ustalili sobie 
tempo za niewłaściwym facetem, za niewłaściwymi wartościami? 
Czy ten prawdziwy współzawodnik to nie jest zawsze facet za 
nami? (A. Quinn: Grzech pierworodny. Autobiografia. Wyd. 
cyt., s. 78) 

Uogólniając na podstawie tego jednego, lecz jakże sympto-
matycznego przykładu, powiedzieć by można, że ucieczka od 
samowiedzy, choć naturalna, jest na dłuższą metę bezskutecz-
na. W sytuacjach konfliktowych, na zakrętach życia, którymi 
może być równie dobrze odniesienie sukcesu jak i jego brak. 
myśląca jednostka musi sobie postawić pytanie, dlaczego nie 
czuje satysfakcji z własnego życia. Im później to pytanie do-
puszczamy do świadomości, tym trudniej wprowadzić zasad-
nicze zmiany. 

Dlatego, stwierdzając powszechną tendencję do unikania 
namysłu nad wartościami, celami życia i indywidualnymi mo-
żliwościami ich osiągania, trzeba powiedzieć, że jest ona prze-
jawem kultury, która preferuje osobowości zewnątrzsterowne. 
Narzucając gotowe schematy zachowania, zdejmuje ona cię-
żar wysiłku związany z podejmowaniem egzystencjalnych wy-
borów ale też pozbawia jednostkę indywidualności i poczucia 
tożsamości. W gwałtownie zmienionej sytuacji, w nieprzewi-
dzianych okolicznościach człowiek taki staje się bezradny i za-
gubiony. Taka kultura, nastawiona na sterowanie ludźmi, chęt-
nie toleruje ucieczkę od samowiedzy. Warunkiem jej trwania 
jest bowiem brak pluralizmu postaw, samorealizacja jednostek 
według jednego, zaprogramowanego wzoru. 

Zupełnie inaczej problem ten wygląda w kulturze nasta-
wionej na wewnątrzsterowność. Tutaj człowiek jest traktowa-
ny nie jako materiał, który ma być urobiony według z góry 
zadanego wzoru, lecz jako niepowtarzalna, unikalna wartość 
ważna sama w sobie. Realizuje się ona w pełni tylko wtedy, 
gdy ma szanse ujawniania i rozwoju specyficznych dla siebie 
zdolności i upodobań. Kultura wewnątrzsterowna jest bogata 
różnorodnością i oryginalnością swoich członków. Dlatego 
stwarza ona bodźce dla podejmowania samodzielnych wybo-
rów, te zaś z kolei wymagają wiedzy o sobie podmiotu, który 
decyduje się na taki czy inny sposób życia. Zdajemy sobie 
naturalnie sprawę z postulatywności i częściowej utopijności 
takiego modelu życia społecznego. Nie można jednak przestać 
do niego nawoływać, jeśli na serio przyjąć ideę, że człowiek, 
w tym także (a może przede wszystkim) poszczególny człowiek 
jest wartością najwyższą. 

106 Wartość ta podlega — jak się wydaje — stopniowaniu. Wzra-
sta ona w miarę tego, im więcej świadomego wysiłku każdy 
z nas wkłada w to, by b y ć s o b ą . Sobą, to jest nie tylko 
numerycznie różnym produktem spod tej samej społecznej 
sztancy ale tworem wł a s n y c h ideałów i prób ich dościga-
nia. To zaś wymaga bezwzględnej rezygnacji z ułatwień, jaką 
stwarza ucieczka od samowiedzy. Wymaga nieustającej pracy 
nad dochodzeniem prawdy o sobie, jakkolwiek nie ma się ona 
nigdy zakończyć pełnym powodzeniem. 

Jadwiga Mizińska 

WYDAWNICTWO LUBELSKIE ZAPOWIADA W 1983 R. 

- JERZY ŁOJEK: Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny 
\\ Potockich z Tulczyna (1799—1921) 

W 
Esej historyczny, przedstawiający na bogatym tle społecznym i obycza-
jowym awanturnicze dzieje trzech kolejnych przedstawicieli rodu Poto-
ckich z Tulczyna: targowiczanina Stanisława Szczęsnego, Jego syna 
Mieczysława, męża słynnej z urody Delfiny Komarówny, 1 wnuka Mi-
kołaja, ostatniego potomka rodu oraz losy ich fortuny. 
Wyd. 2, 12 ark. wyd. 

K Poznanie — umysł — kultura. 
Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Cackowskiego 

W 
Książka poświęcona problemom teorii I metodologii poznama. a także 
współczesnym teoriom dotyczącym organizmu, umysłu i kultury. Auto-
rzy (Z. Cackowski. L i L. Nowakowie, M. Hempollński. J. Kmita. J. Ge-
rasimluk. K. Zamiara. A. Kloskowska, W. Martyna, J. Mizióska i P. Byt-
nlewski) rozważają m.in. problem psychofizyczny, który - po pewnym 
okresie deprecjacji - odżywa, zwłaszcza w literaturze anglosaskiej, 
1 próbują odpowiedzieć na pytania: Czym Jest umysł? Na czym polega 
działalność człowieka, którą się nazywa działalnością umysłową, psy-
chiczną. poznawczą? Jak się ona ma (genetycznie, funkcjonalnie, treś-
ciowo) do działalności materialnej człowieka i do funkcjonowania jego 
organizmu? 
Wyd. 1, 25 ark. wyd. 
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TADEUSZ SZKOŁUT 

O A W A N G A R D Z I E I N E O A W A N G A R D Z I E 

Książka P. Krakowskiego jest raczej pracą historyka sztuki I krytyka 
artystycznego niż estetyka. Mimo to wprowadza nas w sedno filozo-
ficznych sporów wokół sztuki nowoczesnej. I nie Jest to sprawą przy-
padku: każda praca podejmująca temat współczesnej awangardy arty-
stycznej tak czy inaczej zmuszona jest wkroczyć na teren filozoficznej 
refleksji nad sztuką. Taką perspektywę narzuca sam przedmiot opisu — 
sztuka współczesna. Dzisiejsza awangarda nie ogranicza się bowiem, 
tak jak bywało to w przeszłości, do odrzucenia „starej", „akademickiej" 
sztuki w imię nowych ideałów estetycznych, lecz kwestionuje sztukę 
Jako taką, sztukę jako odrębną dziedzinę kultury ludzkiej. Neoawan-
garda neguje wszystkie dotychczasowe funkcje sztuki, w tym także 
funkcję estetyczną. Zrozumiałe, że w tej sytuacji wszelkie rozważa-
nia o współczesnej awangardzie muszą dotykać kardynalnych proble-
mów estetyki: istoty sztuki, miejsca 1 roli sztuki w kulturze, uwarun-
kowań rozwoju sztuki ltp. Pierwszoplanowym zadaniem krytyka czy 
teoretyka najnowszej sztuki staje się zwłaszcza ustalenie, czy deklaracje 
najbardziej skrajnych neoawangardystów, ogłaszających „koniec" sztu-
ki tradycyjnej (włącznie z tzw. klasyczną awangardą) 1 „obalenie" 
wartości estetycznych znajdują potwierdzenie w praktyce twórczej. 
Nie znaczy to bynajmniej. Iż posądzamy młodo-awangardowych twór-
ców o nieczystą grę, o świadome wprowadzanie w błąd publiczności. 
Jest jednak rzeczą powszechnie znaną, że artyści w momencie inicjacji 
nowego ruchu awangardowego nie zawsze w pełni rozpoznają znaczenie 
swych eksperymentów, nie zawsz« zdają sobie do końca sprawę z ich 
obiektywnej kulturowej funkcji 

Pod tym względem praca P. Krakowskiego przynosi wiele Interesu-
jących spostrzeżeń. Z analiz przeprowadzonych przez autora wynika 
niezbicie, ii współczesna awangarda nie umiała lub też nie była w sta-
nie w sposób konsekwentny zrealizować programu demistyfikacji tra-
dycyjnej sztuki i zespolenia twórczości artystycznej z żydem. Okazuje 
się, że w sztuce nowoczesnej nadal walczą ze sobą dwie tendencje. 
Jedna polega na tym, że artyści wynoszą życie ponad samą sztukę, 
a tym samym bez Jakichkolwiek hamulców i ograniczeń łączą sztukę 
z życiem, zacierają wszelkie granice między nimi, jak również — co 
wynika z poprzedniego — granice między różnymi rodzajami tztuk, 
dając poprzez koncepcje assemblage'u, happeningu i environment nowe. 
nietradycyjne propozycje integracji tztuk. Tendencja druga charakte-
ryzuje się postawą bardziej lormalistyczną, zbliża się — rzec by moż-
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na — do hasła l'art pour l'art, przyjmuje jako założenie wy.ściowe. 
żs sztuka wynika ze sztuki, a nie z życia. W nurcie tym mieści tię 
twórczość przede wszystkim malarzy abstrakcjonistów, nawiązujących 
w pewnym sensie — przynajmniej jeśli idzie o artystów amerykań-
skich — do abstrakcji chromatycznej z lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych. Wymienić tu należy zarówno wizualistów, jak i przedstawicieli 
hart edge, nowej, charakterystycznej dla drugiej połowy lat sześćdzie-
siątych abstrakcji o ostrych, twardych konturach, następnie na wzmian-
kę zasługuje minimal-art... (s. 9). 

W tym ujęciu dzieje nowoczesnej sztuki mogą być przedstawione 
jako ciągłe ścieranie się ze sobą tych dwóch, wyróżnionych przez autora, 
koncepcji twórczości artystycznej. Nieustanne napięcia między nimi, 
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie, są siłą napędową rozwoju 
współczesnej sztuki. Tak, na przykład, pop-art, który w interpretacji 
autora należy do nurtu związanego z życiem, miał stanowić reakcję na 
przesadną romantyczność i izolacjonizm, na całą metafizyczność abstrak-
cyjnego ckspresjonizmu (s. 10), lecz w rzeczywistości nie ustrzegł się 
przed estetyzacją. Wynika z tego, że konfrontacja owych dwóch ten-
dencji w sztuce dokonuje się często w obrębie tego samego kierunku. 
Wyraźnie zaznacza się to chociażby w przypadku hiperrealizmu. Kie-
runek, który powstał pod znakiem powrotu do obiektywnej rzeczywi-
stości, pod znakiem akceptacji świata, ostatecznie zrezygnował z po-
głębionych postaw społeczno-krytycznych na rzecz poszukiwań innej, 
niezwykłej rzeczywistości, ukrytej pod powierzchnią zjawisk. Inni zaś 
hiperrealiści uczynili ze swej twórczości po prost u „okazję do sztuki". 
Hi per realiści stworzyli nowy formalizm, a jednocześnie nowe pojęcie 
swoistej „meta-sztuki", zbliżając się tym samym do konceptualizmu 
niż tradycyjnie rozumianego realizmu czy naturalizmu (s. 169). 

Podobną ewolucję przeszedł również happening, wyrastający z tego 
samego pnia, co sztuka pop. Twórcy happeningów postawili sobie za 
zadanie zburzenia granic między sztuką i życiem. W ich przekonaniu, 
sztuka tradycyjna, profesjonalna nie była w stanie wpłjroąć na życie; 
zamykając się w kręgu wartości estetycznych, nie mobilizowała w do-
statecznym stopniu krytycznych postaw wobec rzeczywistości społecznej. 
Stąd też wiele działań happenerów miało charakter kontestacyjny, za-
wierało momenty społeczno-politycznej krytyki, momenty moralno-oby-
czajowej prowokacji. O ile zatem wczesny happening z początku lat 
sześćdziesiątych, wychodzący z assemblage'u i environment, miał przy-
bliżyć sztukę do życia, o tyle performance z połowy lat siedemdzie-
siątych cechuje dążenie do uzyskania efektów estetycznych. Happening 
traci swoją bezpośredniość i spontaniczność, swój zaimprowizowany, 
niepowtarzalny charakter. Performance przestaje być celem samym 
dla siebie, staje się natomiast środkiem, kolejnym medium artystycz-
nym. jedną z możliioości wypowiedzi artystycznej. Prowadzi to do po-
stawy analitycznej, do prezentowania pewnych koncepcji w sposób 
mniej spontaniczny, a bardziej refleksyjny. Tym samym założenia ideo-
we oparte na relacji „sztuka — życie" ulegają wyciszeniu (s. 64—65). 

Jak z tego wszystkiego wynika, zapewnienia niektórych neoawangar-
dystów o ostatecznym „przezwyciężeniu" wartości estetycznych okazały 
się przedwczesne. W praktyce artystycznej wartości te. w tej lub innej 
postaci, są nadal obecne. Podobnie zresztą nie udało się wyeliminować 
zjawiska przeżycia estetycznego. Rezultatem poczynań neoawangardy-
stów było więc nie tyle „zniesienie" sztuki Jako specyficznego zjawiska 
kulturowego, likwidacja wartości estetycznych czy przeżycia estetycz-
nego, ile raczej rozszerzenie zakresu tych pojęć. Nie znaczy to. iż po-
trafilibyśmy już dzisiaj dokładnie określić zasięg zaistniałych przemian. 
Jedno jest pewne: sztuka najnowsza wyzwoliła się spod władzy kla-
sycznego piękna, tzn. pięknu opartego na harmonii, rytmie, symetrii, 
proporcji. Wartości estetyczne tzw. łagodne, ustępują w dzisiejszej 
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sztuce miejsca wartościom ostrym, dysharmonijnym, dysonansowym. 
Podobnie rzecz ma się z doznaniami estetycznymi: sztuka współczesna 
stawia sobie za cel nie tyle wzbudzanie kojących wzruszeń czy zachwy-
tów, ile wywoływanie silnych wstrząsów, graniczących niekiedy z szo-
kiem. 

Dezintegracja klasycznych form w sztuce nowoczesnej nie oznacza 
więc całkowitej negacji formy, nie oznacza zaprzeczenia ludzkiego sen-
su sztuki. Każda nowa wizja świata, każda zmiana postaw człowieka 
wobec życia powoduje w sztuce zastępowanie jednych form przez inne. 
I te same powody, które każą nam wierzyć, że duch ludzki będzie się 
nadal rozwijał, wzbraniają nam sądzić, iż sztuka kiedykolwiek zastygnie 
w „gotowych", raz na zawsze ustalonych formach. Nie możemy zatem 
zgodzić się z H. Readem, dla którego rozpad klasycznych form w sztu-
ce (autor Filozofii sztuki współczesnej miał tutaj na myśli przede 
wszystkim sztukę informel, action-painting, pop-art) był równoznaczny 
z odmową wartościowania świata przez artystów, stanowił przejaw no-
woczesnego barbarzyństwa i nihilizmu etycznego. 

Oczywiście, na marginesie współczesnej awangardy występuje tenden-
cja do unicestwienia wszelkiej formy, dążenie do anihilacji formy jako 
takiej. Z tego też powodu sztuka drugiej połowy XX wieku nierzadko 
grzeszy jałowością, wleje nudą. Sztuka doprowadzająca degradację for-
my do ostatecznych granic osiąga swój ideał — zespolenie z naturą, 
ale jednocześnie traci swe ludzkie oblicze, przestaje być komukolwiek 
potrzebna, ponieważ nic ma nam nic do zaoferowania, nie wzbogaca 
naszej wiedzy o świecie 1 o nas samych, o naszej sytuacji w świecie. 
Taka „sztuka" jest całkowicie zdehumanizowana, ale nie w tym zna-
czeniu, w jakim o dehumanizacji sztuki mówił „ideolog" klasycznej 
awangardy — J. Ortega y Gasset — w swym słynnym eseju z 1925 roku. 
Zdaniem hiszpańskiego filozofa, główną cechą nowej sztuki jest atran-
scendcntność, pojmowana jako rezygnacja sztuki ze służenia wartościom 
leżącym poza nią samą — moralnym, religijnym, politycznym itp. Kla-
syczna awangarda, zrywająca z zasadą mimetyzmu. z zasadą odtwarza-
nia życia w formach samego życia i koncentrująca się na wartościach 
czysto estetycznych nie wyrzekła się przecież „ludzkich" treści, nie 
przestała być wyrazem nowych sposobów patrzenia na świat i człowie-
ka, kodyfikacją nowych rodzajów przeżyć. I sam Ortega trafnie to 
przeczuwał, gdy przecząc w istocie swej tezie o „dehumanizacji" sztuki, 
w autoironii upatrywał szansę ocalenia „magicznej siły" sztuki. Nie-
zależnie od intencji jakimi kierowali się twórcy klasycznej awangardy, 
ich walka o nowe formy była jednocześnie próbą znalezienia wyrazu 
dla nowych koncepcji człowieka, nowych wizji losu ludzkiego. 

Faktem jest jednak, iż sztuka „formalna" od samego początku nosiła 
w sabie zalążki przyszłej choroby. Nie można bowiem nie uznać za 
objaw chorobowy zamykania się sztuki w rezerwacie „czystych" form. 
jej narcystycznego zapatrzenia się w samą siebie. Szczególną rolę w dal-
szej ewolucji (czy może: Inwolucji) sztuki nowoczesnej odegrał zwłasz-
cza dadaistyczny collage. Od tego momentu w sztuce poczyna liczyć 
się sama pomysłowość, wynalazczość, na drugi zaś plan schodzi ml-
strzowstwo (mćtier). Z dzieła sztuki znikają ostatnie ślady tzw. osobo-
wości technicznej; wybór określonej techniki artystycznej, takie lub in-
ne ukształtowanie formy przedmiotu, staje się sprawą przypadku. Wraz 
z nasilaniem się tendencji do autonomizacji sztuki punkt ciężkości 
poczyna przesuwać się z samego dzieła sztuki na proces twórczy, 
wreszcie akt twórczy" zostaje zastąpiony przez Intencję. U kresu tej 
drogi jest już tylko egzystencjalny gest. mający jedynie zaświadczać 
o zamiarach artysty, mający ułatwiać mu odkrycie własnej tożsamości. 
Sztuka staje się prywatną sprawą artysty, a artystą może być każdy. 
Konceptualizm, który stanowi najbardziej konsekwentny przejaw ta-
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kiego pojmowania sztuki, obywa się bez materialnego obiektu, obywa 
się nawet bez działania artystycznego. 

W tej sytuacji głównym, jeśli wręcz nie jedynym, wyznacznikiem 
sztuki staje się Pomysł, Nowość, Zmiana. Wskazanie na immanentną 
logikę rozwoju sztuki nowoczesnej nie tłumaczy jednak w pełni wiel-
kiej kariery nowości w dzisiejszej awangardzie. Aby wyjaśnić, dlaczego 
nowość zyskała w najnowszej sztuce rangę naczelnej wartości, trzeba 
odwołać się do analizy pewnych mechanizmów współczesnej cywilizacji 
przemysłowej. Otóż wielu badaczy wypowiada pogląd, iż absolutyzacja 
nowości w sztuce awangardowej jest rezultatem zdominowania sztuki 
przez technologię, rezultatem wciągnięcia sztuki w tryby reklamy, któ-
ra również pozostaje na usługach produkcyjno-komercyjnego aparatu. 
To właśnie technologia i reklama, które podporządkowały sobie wszyst-
kie aspekty życia we współczesnej cywilizacji zachodniej, narzuciły 
sztuce dzisiejszej dogmat nowości, będący jednym z głównych jej 
schorzeń. 

Należy sprawiedliwie przyznać, iż część twórców neoawangardy w po-
rę zdała sobie sprawę z zagrożeń, jakie wszechwładza technologii niesie 
nie tylko dla sztuki, ale l dla kultury w ogóle. W najnowszej sztuce — 
pisze w związku z tym P. Krakowski — wyodrębnić: można dwa zasad-
nicze trendy: w jednym akceptuje się skrajnie racjonalistyczne tenden-
cje współczesnej cywilizacji, drugi jest wyraźnie irracjonalny, anty-
trchnologiczny, przeciumy tego rodzaju zdobyczom cywilizacyjnym, ceni 
natomiast wartoici życiowe, procesy, które byłyby u> stanie rozszerzyć 
naszą świadomość i przybliżyć nas do natury. Na petono więcej ugodo-
icoici jest w trendzie pierwszym, a więc w wyraźnie estetyzująco-
•uźytkowym nurcie sztuki mechanistyczno-luministyczno-kinetycznej. 
Mniej natomiast — a za to więcej przekory czy nawet buntu — w 
trendzie drugim, w szeroko pojętym akcjonizmie, w sztuce happenin-
gów i performances (s. 188). 

Z całą pewnością interpretacja sztuki najnowszej jako swoistej „nad-
budowy" dzisiejszej technologicznej cywilizacji, jako fortry krytycznej 
reakcji pewnej części młodej inteligencji na kryzysowe zjawiska towa-
rzyszące masowemu społeczeństwu ery Industrialnej, bądź też jako 
wyraz aprobaty dla zachodzących obecnie procesów cywilizacyjnych jest 
interpretacją uprawnioną. Zrozumiałe też, iż w wysoko rozwiniętych 
społeczeństwach zachodnich, gdzie w całej pełni ujawniły się zarówno 
pozytywne, jak i negatywne skutki postępu technologicznego, neoawan-
gardyści znajdują więcej pożywki dla swej działalności niż w naszym 
kraju. Nie znaczy to jednak, iż nasze środowisko artystyczne, jak twier-
dzi P. Krakowski, nie odgrywa jakiejś szczególnej roli jeśli chodzi 
o najnowsze trendy czy tendencje — raczej przejmuje oraz na swój 
sposób przetwarza i interpretuje to, co wcześniej zostało zademonstro-
loane czy zaproponowane przez artystów na Zachodzie... (s. 7—8). W tak 
ogólnym sformułowaniu opinia ta wydaje się zbyt krzywdząca dla pol-
skiej neoawangardy, która stworzyła przecież wiele autentycznie nowa-
torskich dzieł. Dalsza praca nad systematyzacją prądów współczesnej 
awangardy wymagać będzie uwzględnienia także dokonań polskiej sztu-
ki w ostatnim trzydziestoleciu. Pierwszą próbą tego rodzaju jest książ-
ka A. Kępińskiej Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945—1978 
(Warszawa 1981), zawierająca bogatą dokumentację osiągnięć rodzimej 
neoawangardy. 

Piotr Krakowski: O sztuce nowej i najnowszej. PWN, Warszawa 1981. 
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KRZYSZTOF JAROSŁAW BROZI 

Ś W I Ę T A — K U L T , Z A B A W A I P O L I T Y K A 

Niedawno pojawiła się książka prof. Kazimierza Żygulskiego pt. 
Święto i kulturo. Temat z punktu widzenia etnologicznego równie cie-
kawy, co mało dotąd opracowany. Autor stosując w rozważaniach 
perspektywę socjologiczną, zastanawia się przede wszystkim nad spo-
łeczną i kulturotwórczą rolą świąt Stanowią one jego zdaniem prze-
jaw powszechnego rytmu życia, który w kulturze występuje zasadni-
czo w dwóch fazach: pracy 1 czasu wolnego. W tym ujęciu święto 
stanowi szczególny wyraz manifestacji podstawowych wartości, na-
stawień społecznych, spaja uczestniczących w nim ludzi swoistą wię-
zią, jest również nośnikiem tradycji, źródłem związków z wcześniejszy-
mi stadiami kultury. Zagadnieniem świąt 1 poszczególnych f o rm ich 
występowania zajmowali się najwybitniejsi przedstawiciele nauk spo-
łecznych: M. Mauss, E. Durkheim, S. Czarnowski, B. Malinowski 
Współcześnie problematyka ta dominuje w badaniach socjologów fran-
cuskich. Przyjrzyjmy się niektórym, bogato ilustrowanym przez autora 
wątkom pracy, w szczególności zagadnieniu genezy świąt, zagadnieniu 
drastycznych form, które niekiedy towarzyszyły świętowaniu, proble-
mowi okresów gwałtownej ekspansji nowych form świętowania, trwa-
łości i odradzaniu się świąt oraz jednemu z głównych motywów książki, 
jakim jest związek świąt i politycznej sfery życia społecznego. 

GENEZA I FORMY ŚWIĘTOWANIA 

Zgodnie z dość powszechnie uznanym przez antropologów społecz-
nych poglądem, K. Żygulski przyjmuje, że źródłem świąt są pierwot-
ne obrzędy kultowe'. Kult z kolei wyrastał z mitologicznej interpre-
tacji wielu zjawisk życia społeczeństw pierwotnych. Przyroda niekiedy 
obca 1 trudna do opanowania, była źródłem pierwszych wyobrażeń ma-
gicznych, przy pomocy których człowiek usiłował odkryć w sobie swo-
istą moc wzmagającą jego szanse przetrwania i przysparzającą mu sił 
dla skutecznego przeciwdziałania napotykanym przeciwnościom. Siła 
ta miała również zapewnić mu pomyślność w dalszych poczynaniach. 
Opisywany przez Zygulskiego kult niedźwiedzia spotykany u ludów 
dalekiej północy — u Chantów i Mansów, jest ilustracją tego właśnie 
nastawienia. Fakt zabicia niedźwiedzia stwarza okazję do zbiorowej 
uczty i radości, lecz także jest źródłem obaw o skuteczność dalszych 
przedsięwzięć tego typu. Stąd w czasie powszechnej uczty trwającej 
przez wiele nocy, współbiesiadnicy starają się przebłagać ofiarę ło-
wów — niedźwiedzia, który przedstawiany jest jako syn Boga — aby 
się na nich nie zemścił. Śmierć zwierzęcia jest bowiem zawsze trak-

• Por. M. Maun: Socjologia I antropologia. Warszawa 1973: E. Durkheim: 
Let format elementairet de la vle rellgleute, Parła 19*7: S. Czarnowski: Kultura, 
Warszawa 19M; B. Mallnowikl: Szkica z teorii kultury, Wantzawa 1951. 

• Por. B. Malinowski: Magle, Ściance and Religi on and Other Httayt, Garden 
City. New York. 1W4. i. 36. 

107 

towana jako naruszenie porządku kosmicznego, a obrzędy są zbiorową 
manifestacją woli przywrócenia naruszonej równowagi i zapewnienia 
człowiekowi sukcesu na przyszłość. 

U Lapończyków często spotykane są obrzędy pochówków zabitych 
zwierząt dokonywane z przeświadczeniem, że zwierzę odżyje i da się 
ponownie złowić. Ciekawe, że wierząc w zmartwychwstanie niedźwie-
dzia nie wierzono jednocześnie w zmartwychwstanie ludzkie. Podobny 
wyraz ma tzw. „święto pęcherzy" obchodzone na Alasce. Momentem 
kulminacyjnym Jest wyrzucenie do morza pęcherzy wszystkich mor-
skich zwierząt zabitych przez członków danej grupy pierwotnej w cią-
gu roku. U źródeł tego obrzędu tkwi przekonanie, że właśnie w pę-
cherzach zawarte są dusze zwierząt, które ponownie wcielą się w foki 
i morsy, zapewniając obfitość przyszłych połowów. 

Rdzeniem święta jest zatem rytuał związany z mitycznymi wyobra-
żeniami l realizujący się w magicznych działaniach mających przy-
wrócić lad naturalny i zapewnić powodzenie w przyszłości. Święta te 
9ą okazjonalne, wiążą się z określonym wydarzeniem, którego termin 
trudno z góry określić. Innym rodzajem świętowania jest ten, który 
łączy się wyraźnie z sezonowym cyklem przyrodniczym. Święta sezo-
nowe spotykane są niekiedy w plemionach łowieckich, np. u opisywa-
nych przez Maussa Eskimosów, gdzie życie toczy się dwurytmem lata 
l zimy, głównie jednak dotyczą ludności rolniczej. Autor Święta i kul-
tury podaje ciekawe przykłady tego rodzaju świąt wskazując na od-
ległe rolnicze tradycje chińskie. 

U podstaw świąt tego kręgu kulturowego, leżał rygorystyczny podział 
pracy przeprowadzony pomiędzy płciami. Praca wykonywana zbioro-
wo, wymagała szczególnej dyscypliny i organizacji. Organizacja U 
odzwierciedlała się w zakazach rytualnych, w obyczaju i regułach ży-
cia seksualnego. Sezonowość świąt była o wiele bardziej złożona niż 
u wspomnianych wyżej Eskimosów. Okres lata był okresem wytężo-
nej pracy i separacji płciowej. Wiosna stanowiła okres zaręczyn, przy 
czym inicjatywa należała do dziewcząt zajmujących się tkactwem, któ-
re swoimi wyrobami starały się pozyskać partnerów. Z kolei jesień 
była okresem zaślubin kiedy to płody ziemi, których wytwarzanie było 
domeną mężczyzn, stanowić mogły dobre zabezpieczenie dla nowej 
rodziny. Święta chłopskie miały zazwyczaj charakter niezwykle żywio-
łowy. Odbywały się na otwartej przestrzeni, na polach, dominowało 
w nich poczucie wspólnoty manifestowane wspólnym pijaństwem i or-
giami seksualnymi. M. Gamet twierdzi także, że święta te miały cha-
rakter targów, na których handlowano również ludźmi. Święta zimo-
we przynosiły nowe elementy. Dominowały w nich obrządki egzorcy-
styczne ł szaleńcze spożywanie graniczące wręcz z marnowaniem ciężko 
zebranych w okresie letnim dóbr. Nasuwa to ciekawe skojarzenie ze 
zwyczajem potlaczu u indian Kwakiutlów opisanym przez Ruth Be-
nedict 

Jak więc widzimy praca ł związane z nią podziały a także sezonowe 
następstwa cyklów przyrodniczych, od których zależały efekty ludzkich 
wysiłków, stanowiły ważny czynnik określający treść i charakter świąt 
Wyznaczały również ramy czasowe ich trwania będące przeciwwagą 
czasu wysiłku i pracy. Zbyt jednak wiele przesady tkwi w żywionym 
przez Zygulskiego przekonaniu, że święta to czas radości i zabawy an-
tagonlstycznie przeciwstawiony czasowi, w którym dokonuje się pra-
ca. Jak już powiedzieliśmy są one od samych swoich początków prze-
pojone kultem, kult ten ma z kolei charakter obowiązku co — jak 
się wydaje — nie zawsze autor dość mocno podkreśla. Podobnie jak 
nie sposób wyraźnie rozgraniczyć w wierzeniach pierwotnych sferę 
faktycznych czynności gospodarczych i sferę symboli należących do ma-
gli, która tym czynnościom towarzyszy, tak też tutaj należałoby moc-

» R. Benedlct: Wzory fcuKury. Warszawa 1»W. «. M7— 
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niej wyeksponować fakt, że tradycyjne święta, a zwłaszcza sezonowo 
odprawiane kulty rolnicze były w świadomości ich uczestników odbie-
rane jako konieczne obrządki, których niewypełnienie musiało pociąg-
nąć za sobą niepowodzenie w przyszłej pracy i w jej efektach4. Stąd 
też pojęcie obowiązku jest tak silnie obecne w działalności rytualnej. 

Przykładami mogą tu być opisane przez Zygulskiego obrzędy zwią-
zane z kultem żywiołów. Wymieńmy kilka z nich. W Chinach co roku 
topiono młodą dziewczynę dla uzyskania przychylności ducha rzeki. 
W tym też celu odbywały się zawody łodzi, których kapitanowie zabi-
jali ludzką ofiarę i odcinali jej głowę umieszczaną następnie na dziobie. 
W czasie zawodów przynajmniej jedna z łodzi, których załogi liczyły 
po kilkadziesiąt osób, musiała ulec wywróceniu przy czym tonących 
nie można było ratować. Ich śmierć stanowiła właśnie ofiarę. Inny 
przykład: w czasie indyjskiego święta Patdżantra przewożono olbrzymią 
statuę Dżagannath na wozie o kilkunastu olbrzymich kołach. Podczas 
przejazdu wozu liczni fanatycy rzucali się pod koła i ginęli miażdżeni 
wielkim ciężarem. I jeszcze jeden przykład: w pewnym okresie w sta-
rożytnych Atenach w czasie Targelii — święta Apollina, ofiarowywano za 
grzechy mieszkańców miasta dwóch ludzi, jednego za grzechy kobiet 
drugiego za grzechy mężczyzn. Najpierw biczowano ich potem zaś ka-
mienowano lub strącano ze skały. Z biegiem czasu ofiary ludzkie za-
stępowane były ofiarami zwierzęcymi, by potem przyjąć coraz po-
wszechniej formę symboliczną. Samo jednak nawet pojęcie „ofiary", 
wskazuje na rodzaj obowiązku, powinności koniecznej do spełnienia, bę-
dącej rodzajem poświęcenia lub wyrzeczenia. Ten motyw nie Jest wy-
starczająco mocno podkreślony. 

Autor pracy o której piszemy, wskazuje, że w pewnych okresach hi-
storycznych. mamy do czynienia ze szczególnym rozwojem świąt na-
sycających kulturę w stopniu przekraczającym zwykłe ramy. Zupełnie 
szczególny rozkwit świąt, przedstawia prof. Zygulski na przykładzie 
starożytnego Rzymu. Dochodziło tu do sytuacji, że na każdy zwykły 
dzień przypadały po dwa dni świąteczne. Przykładem tej ekspansji 
świąt mogą służyć święta Bachusa. Początkowo kulminacją tego wyłącz-
nie kobiecego święta, było rozdzieranie i spożywanie krwawej ofiary 
przez podekscytowane bachantki. Później dopuszczono do nich męż-
czyzn. O ile pierwotnie święta te były obchodzone trzy razy do roku, 
później obchodzono je przez pięć dni w każdym miesiącu. Wiązały się 
one z gwałtami, zmuszaniem do brania udziału w orgiach i zbiorowych 
morderstwach. 

Z biegiem czasu również inne święta zaczęły nabierać coraz to bardziej 
seksualnego charakteru. Orgiastyczny, lesbijski, a nawet sodomistyczny 
charakter przybrały (...) śurięta ku czci bogini Bona Dea, wywodzące 
ńę z kultu greckiego bopini Demeter — pdsze Zygulski. Było to święto 
wyłącznie kobiece. Później w przebraniu kobiecym sprowadzano na 
nie także mężczyzn, przeważnie niewolników, dla udziału w orgiach. 
Święto odbywało się zazwyczaj w domu Jakiegoś wysokiego dostojnika 
rzymskiego i miało zamknięty charakter. Głośnym skandalem opisa-
nym przez Plutarcha a rzucającym nieco światła na to zjawisko, był 
fakt zdemaskowania Klodiusza Pulchera, bliskiego współpracownika Ce-
zara, który w przebraniu kobiecym wziął udział w święcie organizo-
wanym przez żonę Juliusza Cezara — Pompeję. W efekcie Cezar roz-
wiódł się z żoną zaś Klodiuszowi wytoczono sprawę sądową. Innym 
świętem, w którym element seksualny pozostawał na pierwszym pla-
nie, były Floralia poświęcone wiośnie, w których istotną funkcję peł-
niły rzymskie prostytutki. Intensywny proces rozwoju orgiastycznych 
świąt, znacznie ograniczony został przez reformę religijną Augusta, któ-
ry wprowadził święta państwowe wiążące się z kultem cesarza. 

Tego nadmiernego rozwoju świąt w Rzymie autor Święta l kultury 

• B. Malinowski, op. di., a. 30—31. 
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szerzej nie analizuje. Można jednak z bogatego materiału przedstawio-
nego w pracy wnioskować, że głównie trzy przyczyny zadecydowały 
o takim właśnie przebiegu wydarzeń. Pierwszą z nich było bogactwo 
Rzymian uwalniające nawet tych najuboższych od poważniejszych trosk 
materialnych. Drugą przyczyną był szeroki wpływ innych kultur i znacz-
ne nimi zainteresowanie. Szczególnie zaznaczyły się tu wpływy kultury 
greckiej i kultur wschodnich. Trzecią przyczyną był wpływ polityki na 
ten obszar życia kulturalnego. Święta w coraz większym stopniu prze-
istaczały się w instrument gry politycznej, podobnie zresztą jak całe 
systemy religijne, które wypróbowywano jako modele religii oficjalnej, 
państwowej. To zagadnienie omówimy jednak nieco później. 

Kolejnym zagadnieniem jest problem trwałości świąt. Jt«dną z zasad-
niczych tez książki Kazimierza Zygulskiego jest przekonanie, że święta 
stanowią niezwykle silne, odradzające się w kulturze źródło wszelkiej 
Inspiracji twórczej, stąd też pojawianie się ich i odradzanie Jest zwy-
kłym i koniecznym kulturowym procesem, bez względu na to jakie 
treści usiłuje się zawrzeć w świątecznych obchodach. Dlatego też nie-
zależnie od odmienności kultur, wszędzie obserwujemy ten rodzaj zbio-
rowej manifestacji, który wydaje się być trwałym elementem wszelkiej 
tradycji kulturowej, mimo że występuje w odmiennych formach. Na 
przykład niezwykle starożytne i niezwykle powszechne święto zmarłych, 
powoli odradza się w niektórych regionach Związku Radzieckiego w 
postaci świeckiej pod nazwą Dni Pamięci Zmarłych. Liczbę świąt re-
ligijnych w ZSRR znacznie ograniczono, za to liczba świąt świeckich 
jest ogromna. Poza świętami państwowymi, świętuje się np. z okazji 
Dnia Kobiet, dnia Górnika, Kolejarza, Budowniczego etc. W ostatnich 
latach bardzo upowszechniło się w naszym kraju — pisze D. M. Ugri-
nowicz — iwięto pożegnania rosyjskiej zimy, zapusty. Wszędzie także 
obchodzi się święto rosyjskiej brzozy, iwięto urodzaju i niektóre inne. 

W świecie zachodnim maleje z kolei znaczenie świąt państwowych, 
pozostałe zaś mają coraz bardziej charakter wydarzeń artystycznych, 
towarzyszą im festiwale sztuki, zabawy i Imprezy sportowe. Pojawiają 
się tam zupełnie nowe zjawiska, które można by zaliczyć do kategorii 
wydarzeń określanych mianem świąt, związane w istocie z przeobraże-
niami społecznymi idącymi w kierunku kultury masowej. Z drugiej 
strony następuje pewna pluralizacja i zamknięcie obchodów dotych-
czasowych tradycyjnych świąt w wąskich grupach społecznych, a na-
wet w rodzinie. Łączy się z tym pewne przesunięcie akcentów. Na 
przykład Świętom Bożego Narodzenia nie towarzyszy festiwal obżar-
stwa i opilstwa, lecz podkreśla sdę przede wszystkim moment rodzinny, 
lub inny element duchowej tradycji Wydaje się prawidłowością, że 
w kulturach biednych, święte są szczególnie bogate w zewnętrzne ma-
nifestacje wyrażane przeważnie współbiesiadowaniem. czy wręcz roz-
rzutnością. Dość wspomnieć gwinejskie święta związane z masowym 
biciem świń, wielonocne uczty związane ze świętem upolowanego nie-
dźwiedzia. zimowe święta rolników chińskich, w czasie których mar-
notrawi się całoroczny dorobek ich pracy a także zbliżony w rozrzut-
ności do nich indiański potlacz Kwakiutlów czy choćby współczesne 
święta biedniejszych krajów europejskich, w czasie których wiele osób 
trafia do szpitala z przejedzenia. 

W kulturach materialnie bogatszych, znacznie mniejszy wydaje się 
być nacisk na zewnętrzną stronę święta, mniejsza jest bowiem różnica 
pomiędzy pożywieniem dnia codziennego a Jedzeniem świątecznym. Na-
rody zazwyczaj głodne, wynagradzają sobie ten głód w święta, narody 
syte nie przywiązują Już takiej wagi do Ilości przygotowanych potraw, 
co raczej do ich jakości czy tradycyjnego znaczenia. Większego znacze-
nia nabiera tam symbol 1 przeżycie duchowe niż współbiesiadowanie 
Niemniej kultura masowa przeciwstawia się intymności przeżyć świą-
tecznych. które zresztą ex definltione mają charakter zbiorowy. Pa-
rady. marsze, bale, wspólne zabawy a nawet obrzędy religijne 1 te, 
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które wyrosły z pewnych ideowych tradycji, tracą w kulturze masowej 
swoją pierwotną zawartość. Funkcja, forma i treść stapiają się w jedno 
kulturowe wydarzenie mające charakter coraz bardziej ludyczny, speł-
niając tę istotną i jedną z podstawowych funkcji święta, jaką jest 
integracja danej grupy społecznej. 

O ile obydwie powyżej zarysowane tendencje znajdują pewien wy-
raz w książce prof. Żygulskiego, o tyle można żałować, że w tak skrom-
nym zakresie zostały poruszone. A jest to temat niezwykle ważny dla 
współczesnych badań nad kulturą dokonywanych choćby tylko z socjo-
logicznego punktu widzenia, zwlasz.-za wobec prezentowanej przez auto-
ra Święta i kultury tezy o kulturotwórczej roli świąt będących trwałym 
czynnikiem przemian zachodzących w kulturze a nawet miarą kulturo-
wego zaawansowania 

PAŃSTWO, POLITYKA I ŚWIĘTA 

Kazimierz Zygulski przy okazji omawiania świąt chińskich podkreśla, 
żc właśnie tam przypuszczalnie po raz pierwszy spotykamy się z opozy-
cją wobec pewnego typu świąt, wywodzącą się z kręgów intelektuali-
stów związanych z państwem. Wspomina tam też o Konfucjuszu, który 
docenił jednak potrzebę śurięta i potrafił je przedstawić jako dowód ro-
zumu politycznego grupy rządzącej. Jego metafora o napiętym łuku 
i zwolnionej cięciwie jest w rzeczywistości tezą o dwóch fazach życia 
społecznego: pierwsza to faza napięcia, ciężkiej pracy, druga to faza 
odprężenia, święta, radości. Pierwsza trioa, narzucona przez koniecz-
ność naturalną i społeczną, spersonifikowaną w osobie księcia, sto razy 
dłużej aniżeli druga; władza reguluje rytm życia, ustanawiając rytm 
pracy i świętowania. Związek pomiędzy władzą, przede wszystkim pań-
stwową — pisze Zygulski — i świętem będzie odtąd stale towarzyszył 
naszym rozważaniom, należy jednak pamiętać, iż święto — jako potrze-
ba i faza życia zbiorowego — powstało i rozwinęło się znacznie wcześ-
niej aniżeli najstarsze organizacje państwowe. Rzecz jasna Jest to zwią-
zek zróżnicowany. Pewne święta były w historii tępione przez władze 
państwowe inne zaś wręcz stwarzane dla celów politycznych, czego 
szczególnym przykładem stały się w starożytności święta rzymskie. 

Jak już pisaliśmy, reforma religijna Augusta znacznie ograniczała 
z jednej strony święta dotychczasowe, z drugiej zaś stwarzała święta 
państwowe powiązane z kultem władcy — cesarza. Ciekawe, że jedno-
cześnie August zarządził obchodzenie świąt wyłącznie w prowincjach 
w połączeniu z kultem bogini Romy w odrębnych świątyniach, w spec-
jalne dni, celebrowanych przez szczególnie do tego przygotowanych ka-
płanów. Raz w roku odbywały się wielkie zjazdy ludności połączone 
z igrzyskami, jako wyrazem manifestacji wierności prowincji dla gło-
wy państwa. Od tego czasu następuje ścisłe wiązanie się świąt z wła-
dzą polityczną: Święta — pisze Zygulski — na które cesarze wydają 
ogromne sumy, stają się także ważnym instrumentem politycznym w no-
wej formie rządu, w której lud rzymjfki został praktycznie odsunięty 
od władzy. Mógł on jej zagrozić jedynie wtedy, gdy niezadowolony 
wzniecał rozruchy. System niewolnictwa przerzucał główny ciężar na 
barki ludzi pozbaurionych praw i traktowanych jak rzeczy; dla wol-
nych obywateli, jeśli pracowali, czas pracy byl krótki, kończyła się ona 
wczesnym popołuilniem, a wielu w ogóle nie pracowało — otrzymywali 
od rządu regularne zapomogi w naturze, żywność, która umożliwiała 
im skromne utrzymanie, mogli też do woli uczestniczyć w widowiskach 
świątecznych, które stanowiły zarazem okazję do manifestowania kul tu 
osoby cesarza. Takich bezrobotnych było wtedy w milionowym Rzymie 
około ISO tysięcy. Motyw: władza państwowa a święta, jest jednym 
z najmocniej wybijających się wątków całej książki prof. Żygulskiego. 
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Niezależnie od analizy prowadzonej na przykładach historycznych 
dotyczących powyższego problemu zawartej w części pierwszej pt. 
Ogólne problemy święta i części drugiej pt. Święto i historia, po przy-
kładach z historii starożytnego Rzymu, Chin, Egiptu, Francji Itd., prze-
chodzimy do części trzeciej pt. Święta we współczesnym świecie. Głów-
nymi przykładami omawianymi w tej części są obchody świąteczne w 
Związku Radzieckim, na Zachodzie i w Polsce. 

Omawiając święta w Związku Radzieckim Kazimierz Zygulski pod-
kreśla, że mimo iż obserwuje się tam znaczne zmniejszenie świąt reli-
gijnych nie nikną one zupełnie prezentując bogaty wachlarz od świąt 
natury protestanckiej począwszy na świętach machometańskich l bud-
dyjskich skończywszy. Niemniej generalnie władze państwowe przykła-
dają najwyższą wagę do świąt państwowych, popieranych 1 inicjowa-
nych przez nie, których ostatecznym celem jest kulturowa integracja 
różnych przecież narodowości o odmiennych tradycjach kulturowych 
i religijnych. Stąd laicyzacja świąt wiąże się przeważnie z Ich upań-
stwowieniem, ze znacznym osłabieniem lokalnych czynników integracji 
na rzecz podkreślenia rangi nadrzędnego bytu państwowego. Są to świę-
ta o charakterze politycznym i ideologicznym skupione wokół podsta-
wowych wartości ustrojowych, posiadające swoje własne symbole 1 wy-
pracowane obrzędy a także posiadające szczególne miejsca mające cha-
rakter sanktuariów w czym wyraźnie nawiązują do tradycji sakralnej 
Święta te mogą mieć centralny i lokalny charakter. Przy świętach cen-
tralnych najważniejsza uroczystość świąteczna — pisze Żygulski — 
rozgrywa się zawsze w tym samym miejscu — w Moskwie na Placu 
Czerwonym, przed sanktuarium, które dla Kraju Rad stanowi Mauzo-
leum W. I. Lenina. Święta lokalne mają starannie opracowane scena-
riusze, w których uwzględnia się zazwyczaj tradycyjne obyczaje, jak 
i inicjację młodych adeptów nowegt. zawodu, elementy narodowe łączą 
się z państwowymi i ideowymi, wszystko tonie w powodzi orderów, 
wstąg, szarf, proporców, sztandarów, parad i pochodów. Obecni są 
przedstawiciele władz zwierzchnich, często przy takiej okazji dokonuje 
się otwarcia jakiegoś nowego obiektu, który ma upamiętnić świąteczne 
wydarzenie. Jak widać zatem święto takie ma charakter synkretyczny. 
lecz dominuje w nim idea manifestacji wierności obywateli ideom so-
cjalizmu i państwa. Wprawne oko socjologa czy antropologa dostrzeże tu 
łatwo często spotykany w historii motyw integracji politycznej grup 
społecznych, dokonywanej poprzez nasycenie treściami politycznie po-
żądanymi innych niż polityka form kultury, co może wywoływać pewne 
określone zmiany w świadomości i nastawieniach społecznych. Nie jest 
to jednak czynnik samodzielny a skuteczność jego stosowania wiąże się 
z powodzeniem w innych, mniej mistycznych formach działalności. 
Niemniej często zależność ta wydaje się być wręcz odwrotna, niepowo-
dzenia w innych sferach żyda społecznego mogą wywołać wzrost zain-
teresowania problemami manifestacji świątecznych, co potwierdzają po-
dane przez Żygulskiego przykłady z czasów rzymskich. W każdym ra-
zie święta i kulty państwowe niezależnie od tego w Jakiej formie się 
przejawiają, mają w zasadzie Jeden główny cel do spełnienia: integrację 
i mobilizację współobywateli do dokonywania znacznych wysiłków na 
rzecz utrwalenia podstawowych wartości związanych z bytem państwo-
wym. 

Zgodnie z referowanymi przez prof. Żygulskiego badaniami socjolo-
gicznymi, w kręgu kultur zachodnich znacznie maleje zainteresowanie 
świętami państwowymi. Jest ich znacznie mniej, nie przyciągają szerszej 
publiczności, stają się właściwie coraz bardziej formalnym przypomnie-
niem jakiejś ważnej historycznej daty, któremu nie towarzyszą większe 
demonstracje ludności. Wielkie święta państwowe nie mają w kulturze 
zachodniej większych perspektyw, bowiem państwo i jego instytucje 
są sprawą powszednią i przeważnie traktowane są instrumentalnie, ja-
ko Jeszcze Jeden zwykły mechanizm pełniący rolę służebną wobec in-
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nych celów społecznych. Jest to fragment ogólniejszego procesu zaniku 
szerszych form publicznego świętowania, na rzecz bardziej wewnętrzne-
go, lokalnego ich charakteru. Jak już wcześniej to podkreślaliśmy, pro-
ces ten związany jest z nowymi formami świętowania, jakie przynosi 
ze sobą kultura masowa i problemy znacznego zaawansowania ekono-
micznego tych krajów. Jest to także proces wynikający w znacznym 
stopniu z historii kultur zachodnich. Inaczej sprawa przedstawia się w 
tych kulturach, które dawniej pozbawione były w ogóle, lub przez dłuż-
szy czas, swojej państwowości. Na ogół występuje w nich zupełnie 
odmienny stosunek do państwowej tradycji i związanych z nią świąt. 

Święta stanowiąc eiement szerszej integracji grupowej, która w wy-
padku świąt państwowych ogarnia teoretycznie wszystkich obywateli, 
stały się zatem ze zrozumiałych politycznych względów przedmiotem za-
interesowania ideologów i polityków różnych czasów, od Konfucjusza. 
Cesarstwa Rzymskiego, starożytnego Egiptu czy nowożytnej Francji aż 
po dzień dzisiejszy. Nic więc dziwnego, że ten właśnie wątek jest w 
książce Kazimierza ŻyguUkiego szczególnie zaakcentowany. Wydaje się. 
że podjęcie szerszych badań w tym zakresie jest postulatem autora 
Święta i kultury. 

Poruszyliśmy w powyższym przeglądzie jedynie niektóre warstwy 
książki Kazimierza Żygulskiego. Pomimo pewnych zastrzeżeń jakie 
możno mieć do strony metodologicznej a także do niezbyt ścisłego po-
wiązania problematyki świąt z ogólną koncepcją kultury, należy pod-
kreślić, że praca profesora Żygulskiego stanowi ciekawy i bogaty prze-
gląd faktograficzny 1 jest jedną z pierwszych i nielicznych w naszej 
literaturze prób opracowania tego doniosłego z punktu widzenia antro-
pologii kulturowej tematu. Niemniej niektóre rozdziały jedynie zary-
sowują pewien kierunek poszukiwań, inne być może zbyt pohieżnie 
ujmują problematykę świąt na omawianych obszarach kulturowych. 
Np. rozdział Mechanizm ustana imania święta oparty głównie na bada-
niach i interpretacjach Bronisława Malinowskiego, liczący zaledwie sie-
dem stron, nie wyczerpuje nawet samych pomysłów Malinowskiego na 
ten temat Także dane faktograficzne zawarte w rozdziale pt Święto 
w rozwiniętych ekonomicznie i technologicznie krajach kapitalistycznych 
zachodu liczącym Jedynie pięć stron są zaledwie sygnalizacją tematu. 
Podobnie rozdział Święta w Polsce współczesnej liczący jedenaście stron 
jest głównie wyliczeniem i nie opiera się na głębszych naukowych ana-
lizach. Czytelnika uderzyć musi faktyczny brak analizy świąt chrześci-
jańskich, które legły u podstaw współczesnej kuRury europejskiej, ale 
stanowią one temat najlepiej do dziś opracowany i znajdują się w 
pewnym sensie poza zasięgiem wyznaczonego przez autora obszaru ba-
dań. 

Tak więc praca ogólnie bardzo interesująca, posiada pewne mniej 
rozwinięte fragmenty, w których autor rozbudzając ciekawość czytelnika 
pozostawia go z własnymi refleksjami, co może stanowić inspirację do 
dalszych samodzielnych poszukiwań. Jest to zresztą naturalne zjawisko 
przy opracowaniach zakreślających tak szerokie pole badawcze. Najwię-
cej materiału faktograficznego przynosi część druga książki pt Święto 
i historia, w którym omawiana jest tradycja świąt starożytnego Rzymu, 
Francji i Polski. Również wiele materiału połączonego z interpretacją 
socjologiczną zawiera część pierwsza pt. Ogólne problemy iwięta. Po-
nadto przystępność ujęcia, bogaty zestaw ilustracji, barwność przykła-
dów i fakt, że problematyka ta jest stosunkowo mało u nas znana i spo-
pularyzowana sprawia, że książka może cieszyć się szerszym zaintereso-
waniem wykraczającym poza wąskie grono specjalistów. 

Krzysztof Jarosław Brozi 
Kazimiera ZyguUld: Święto 1 kultura. Warszawa imi. 
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słowa i metody 

JERZY SWIĘCH 

„nienazwane niejasne" 

Ogłoszone przed laty szkice literackie Józefa Czechowicza „Wyobraź-
nia stwarzająca" są — jak pisze ich wydawca (i zarazem iwietny mo-
nografista poety) Tadeusz Kłak — świadectwem dużej samowiedzy 
artysty i jeszcze jednym dowodem na to ta epoka współczesna do-
wodów podobnych dostarcza mnóstwo), że tzw. spontaniczne akty twór-
cze, obywające się bez żadnej kontroli ze strony tego, kto im ulepa, 
należą do dziedziny obiegowych przesądów, tym troskliwiej pielęgno-
wanych, im bardziej wyobrażenie artysty czy poety odpowiada men-
talności człowieka pierwotnego czy dziecka, Leśmian, „poeta pierwotny", 
pisał wszakże arcyprzenikliwe rzeczy o Bergsonie, o „znaczeniu po-
średnictwa w metafizyce życia zbiorowego", o światopoglądowych uwa-
runkowaniach rytmu, które jeszcze dzisiaj wprawiają czytelnika w za-
chwyt precyzją sformułowań. Także i fu okazuje się, wbrew spodzte-
waniom, ii artysta, który we własnej twórczości praktykował wysoce 
zmetaforyzoioany styl mówienia, któremu tyle złej sławy przysporzyła 
nonszalancja, z jaką traktował rudymentarne zasady ortografii i inter-
punkcji („Czechowicz — odpowiadał na lekcji uczeń — to taki poeta, 
który nie używał wielkich liter, kropek i przecinków"), potrafił o spra-
wach własnej i cudze• poezji wypowiadać się w sposób także metafo-
ryczny, ale przecież w ostatecznym rachunku jasny i przystępny. Za-
dawał przez to kłam opinii bynajmniej nie zarzuconej i dzisiaj, że poeta 
jest ostatnim, który o własnej twórczości, tudzież o dziełach cwoich 
kolegów po piórze mógłby się wypoiciadać w sposób obiektywny i kom-
petentny. Tymczasem na pytanie, który Czechowicz jest prawdziwy: ten, 
którego znamy z jego wierszy, czy autor szkiców krytycznych, mani-
festów, recenzji, może być tylko jedna odpowiedź: w tym samym stop-
niu i jeden, i drugi — odmienne SĄ tylko strategie jego gry z czytel-
nikiem. 

Panuje zatem opinia, że pisarz, porzucając uprawę własnego ogródka, 
próbując okazjonalnie sil jako krytyk, recenzent, programotwórca. ba, 
teoretyk naioet (przykład poetów tzw. awangardy krakowskiej: Peipera, 
Przybosia, Brzękowskiego, z obcych — Eliota czy Valiry'ego jest tutaj 
najbardziej wymowny i znaczący) sytuuje się na jakichś bliżej nie-
nazwanych peryferiach twórczości i zaprzecza własnej suwerenności, 
którą z takim trudem jako poeta zdobył. Przestaje być Przybosiem, 
Czechowiczem, Ważykiem, Jastrunem, Miłoszem, Różewiczem, bowiem 
odsłaniając sekrety własnej twórczości, popularyzując swoje zdobycze, 
uprawiając podejrzaną z moralnego punktu widzenia propagandę swo-
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jej sztuki na użytek maluczkich, zniża się do naszego poziomu, staje się 
jednym z nas, mówiącym — o zgrozo! — w tym samym, co i my języku, 
drastycznie redukującym całą złożoność i wielowarstwowość swojej 
poezji przez zdrożną ambicję naginania się do potocznych wyobrażeń 
na jej temat. 

Przyznajmy, iż nieco wyjaskrawiliśmy ów pogląd, odbierający poecie 
prawo przemawiania w innym języku, w XX wieku próg wrażliwości 
czytelnika na to, co literaturą (poezją) jest, a tym, co nią być przestaje 
znacznie się obniżył. Ale i dzisiaj przecież, w naszym tak bardzo tole-
rancyjnym wieku, w którym wszystko wolno i nic nie jest naprawdę 
zabronione, możemy jeszcze wykryć określone zbiorowe przeświadcze-
nia i oceny względem tego, co konstytuuje jaume i niejawne wyobra-
żenie roli artysty. O wyobrażeniach takich przesądza zawsze cenzura 
społeczna, system kontroli, który orzeka, iż co „dobre" l „właściwe" 
w poezji zmienia się w swoje przeciwieństwo w krytyce i na odwrót. 
Ow system kontroli jest zmienny, cenzura prewencyjna intronizuje 
wciąż nowe zasady wyodrębniające typy i rodzaje wypouAedzi, stale 
ogranicza suwerenny obszar literatury dopuszczając do głosu jako ga-
tunki z nią pełnoprawne dzienniki, notaty, „zapiski bez daty", okazjo-
nalne krytyki, recenzje-. „Granica, która oddziela dzieło poetyckie od 
tego, co nim nie jest, jest bardziej labilna niż granica państwowego 
chińskiego rytuału", pisał w roku 1933 Roman Jakobson, bezsporny auto-
rytet takie i w dziedzinie poetyki. 

Łatwo zrozumieć powody, dla których poeta staje się krytykiem, re-
cenzentem, teoretykiem ,fid usum delphłni", z chwilą bowiem kiedy 
dzieło jego zostanie ogłoszone drukiem stając się przez to już nie jego 
lecz publiczną własnością, traci on nad nim kontrolę, nie ma prawa 
i możliwości decydowania o jego społecznym krążeniu, nie może tym 
procesem w sposób dla niego samego pożądany kierować, chociażby 
przez naturalny sprzeciw i dezaprobatę wobec niewłaściwych czy wręcz 
fałszywych odczytań swojego dzieła, wobec bezkarnego manipulowania 
jego własnymi tekstami, skazanymi na łaskę i niełaskę już nie poten-
cjalnych lecz rzeczywistych odbiorców. Co stracił jako twórca, pró-
buje — z różnym zresztą powodzeniem — odzyskać jako krytyk, insce-
nizuje przeto inną .sytuację nadawczo-odbiorczą", chce xoidzieć przed 
sobą inną publiczność podatną w większym stopniu niż dotąd na per-
swazje i argumenty jakie jej zamierza przedstaioić. Zrywa z anonimo-
wością mowy, której jako twórca musiał w zupełności się podporządko-
wać; artystą bywa przecież tym większym, im skrzętniej usunie wszel-
kie ślady swojej obecności w dziele; jako krytyk czy recenzent demon-
stracyjnie swą „osobowość" podkreśla, jest ona bowiem gwarantem 
nawiązania skuteczniejszego dialogu z czytelnikiem. Wszelako nie łudź-
my się i tu bowiem mamy do czynienia z autostylizacją, tym trud-
niejszą, że poeta w roli krytyka musi w odpowiedni sposób ustosunko-
wać się zarówno do obowiązujących standardów krytyki literackiej, jak 
i nie przekroczyć pewnego obowiązującego poziomu „naukowości" wy-
powiedzi, poziomu, który jest przez czytelnika nie tylko tolerowany 
ale wręcz wymagany, jako minimum fochowości piszącego w tej dzie-
dzinie. 

Położenie dyskursu krytycznego poety, który sąsiaduje z wypowie-
dzią krytyka — nazwijmy tak — zawodowego i badacza-teoretyka, nie-
zależnie od tego, czy sąsiedztwa takie są mu mile czy też nie, wiele 
mówi o współczesnej roli poety, o kompetencjach, jakie sobie przypi-
suje, ograniczeniach, których nie może wyminąć. Jiiedy o poezji mówi 
i pisze poeta, ma on po temu pewne szczególne kwalifikacje i równie 
specyficzne ograniczenia" (T. S. Eliot). Badania naukowe pretendują, 
jak wiadomo, do uogólnień odpowiadających wyspecjalizowanym aspi-
racjom poszczególnych dyscyplin (mniejsza w tej chwili o to, czy od-
krycia naukowe są dziełem systematycznego przyrostu, sumowania się 
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wiedzy, czy też gwałtownych rewolucji; tym ostatnim wiek nasz za-
wdzięcza zarówno swoje dobre samopoczucie, jak i przerażającą iwia-
domość pustki i kryzysu). Krytyka z kolei jest sztuką przysioajania 
publiczności dziel drogą znalezienia takiej perspektywy opisu i oceny, 
dzięki której zostałaby osiągnięta względna równowaga między tym, 
co w odczuciu odbiorcy jest nowe, niespodziane, tajemnicze a tym, 
co stare, ograne. Język krytyczny poety nie rości sobie wcale pretensji 
do specjalistycznej precyzji i jasności, obca mu jest troska o nad-
mierną, wręcz szkodliwą precyzję terminów, jego żywiołem jest metafo-
ra, najlepszy sposób, by uniknąć przykrego rozdźwięku między językiem 
opisu (metajęzykiem) a obiektem (językiem poety lub innego autora), 
który takiemu opisowi podlega. Jeśli określimy poetę jako podmiot czyn-
ności, którym z takim upodobaniem się oddaje, to obecnie ta jego rola 
sama staje się przedmiotem oglądu, krytyki, wyjaśnień itd. Jednocześ-
nie krytyka będąca dziełem poety staje się najlepszym okazem tzw. 
koła hermeneutycznego: rozumienie i interpretacje wracają do tego 
punktu, 2 którepo przed chwilą wyszły. 

Wypowiedzi poety, czym by one nie były: zapiskami bez daty, dzien-
nikiem poufnym artysty, recenzją książki są niczym więcej i niczym 
mniej, jak zakamuflowaną wypowiedzią o nim samym. Poeta prostą 
lub okrężną drogą zmierza zawsze do tego punktu, który stan owi cen-
trum jego poezji; Eliot pełen nieskrywanego podziwu dla poetów me-
tafizycznych, Miłosz pochylający się nad tekstami Swedenborga i Bla-
ke'a, Jastrun poświęcający tyle troskliwej uwagi poezji RUkepo, wszys-
cy utwierdzali się tą drogą jedynie w poczuciu ważności i słuszności 
własnych decyzji, podjętych znacznie wcześniej nim stali się krytykami 
l komentatorami cudzych dzieł. Poeta niezależnie od twego krytycznego 
przebrania, a czasem właśnie w niemałym stopniu dzięki niemu pisze 
zawsze jeden tekst, swój tołasny i nic go na tej drodze nie może za-
trzymać. „Sztuka jest synonimem bytu". „Dzieło sztuki — mikrokosmos 
odbijający epokę". Te sformułowania Czechowicza z jego „Tez do ma-
nifestu" są kolejną, inaczej tylko xoyrażoną definicją stanu, ku jakiemu 
zdaniem autora winna zmierzać każda prawdziwa poezja: sytuacji czło-
wieka wrzuconego w byt, oddanego na pastwę różnym „metafizyczno-
ściomSłowa ,symbol" i „mit", jedyne z przewodnich w szkicach Cze-
chowicza, odsłaniają tylko te znaczenia, jakie im nadał poeta w swoich 
wierszach. Poeta-krytyk pisze jakby z wnętrza literatury, o symbolach 
i mitach pisze tak, by związawszy się na stałe z mitotwórstwem i fan-
tazjotwórstwem nadać owemu językowi symboliczno-mitycznemu zna-
miona nieprzekladalności. doskonałej idiomatyczności. Tym, co wyróż-
nia poetę jest idiołekt, jego używanie jest bez analogii, został on po-
wierzony w wyłączne władanie tym, którzy nie tylko z niebywałą 
toprawą potrafią się nim posługiwać, ale jako krytycy — tylko oni — 
potrafią o nim mówić! 

Tylko poeta-krytyk a nie kto inny ma poczucie własnej przewagi 
nad uczonym i krytykiem „tout court", jasną świadomość nie wystar-
czalności czy wręcz zbędności kryteriów, jakimi zwykła krytyka się 
posługuje, „nie istnieją bowiem nazwy dla rzeczy, wśród których czło-
wiek jest tak bardzo sam" (P. Val6ry). Wedle tej tamej opinii krytycy 
w najlepszym razie powołani są po to, by „rozdzielać wśród innych to, 
czego sami nie posiadają". „Wszystko jest dla nich dobre, co nie jest 
poezją". Nie można jaśniej i w sposób bardziej stanowczy. 1 Valtry (Jak 
Jastrun, jak Czechowicz) ogłasza się zdecydowanym przeciwnikiem 
naukowych metod, zupełnie nieskutecznych, gdy idzie o odsłonięcie isto-
ty kunsztu poetyckiego: „pragnę tutaj wyzwolić w jakimś stopniu poez-
ję z zalewu prozy i ducha prozy, które ją przesłaniają procesami poz-
nawczymi zbędnymi dla poznania i pojęcia natury". A zatem tylko poe-
ta wie najlepiej. „Nikt nie może wiedzieć lepiej ode mnie. jak wiele 
zlej prozy pisze się pod pokrywką wolnego wiersza", stwierdza dość 
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autorytatywnie Eliot i ma z pewnością rację. Czyli twórczość poetycka 
i krytyczna tego samego autora stanowiłyby dwa układy wzajemnie się 
tłumaczące, niejako komplementarne wobec siebie: poezja w tym samym 
stopniu objaśnia krytykę, co krytyka — poezję. Czy jest to jednak rze-
czywiście stosunek w pełni odwracalny? Najoczyuńściej — nie! Twór-
czość poetów staje się porównywalna z ich wypowiedziami krytycz-
nymi jedynie w tym stopniu, w jakim zawartość ich utworów jest 
przekładalna na język pojęć wywiedzionych z filozofii, estetyki, psy-
chologii, socjologii, całkowicie zaś odrębna i samoswoja tam, gdzie nie-
wyjaśnialne i nieredtikowalne do tych pojęć zosta;e jej tajemnicze ją-
dro, nieporównywalne z niczym esse poety. Niewyjaśnialna pozostaje 
„muzyka", która — przypominamy tu słynną ,^Sztukę poetycką" Ver-
lame'a — stoi w opozycji do całej „reszty", jaką jest Jiteratura". 

Dźwięk strun lekko dotkniętych smyczkiem, jakaś broń przekładana 
z ramienia na ramię, czyjś uśmiech spoza uchylonej firanki, kuźnia, 
sygnalizująca twoje istnienie grzmotem, jaki wydobywa się z jej prze-
pastnych czeluści, tramwaj ospale znikający za rogiem ulicy, dym 
z parowego statku na rzece, pstra koza wśród drzew, wspomnienie mat-
ki — oto kalejdoskop obrazów, bardziej może w swym aluzyjnym, nie-
jasnym charakterze przybotiowskich „powidoków", ułożonych w prze-
dziwną i jedyną konfigurację plam, barw, światłocieni, brzmień jaka 
wyłania się nam z wiersza autora „nic więcej" „nienazwane niejasne". 
Czechowicz-krytyk, jak i jego liczni koledzy, penetruje tę sferę, wsze-
lako bez nadziei, iż owe atrybuty „nienazwane niejasne" przestaną w 
niej kiedykolwiek obowiązywać. 

JERZY SWIĘCH 

W artykule Urszuli M. Benki Savoir-vivre i nekrofagia drukowanym 
w „Akcencie" nr 2/8/1982 znalazła się (oprócz paru błędów literowych) 
błędnie przytoczona przez autorkę parafraza dwuwiersza J. Harasymo-
wicza dokonana przez Artura Sandauera w polemice z Andrzejem Ła-
mem. Harasymowicz napisał: „Jaki był w kobitach wic, jak im się 
kolebał cyc." A Sandauer w artykule Karty na stół („Polityka" nr 46 
z 1979 r.) pisze tylko: „Jaki był u Lama wici". Parafraza drugiego wer-
su jest Jul dziełem U. M. Benki. Nie sprawdziliśmy cytatu, Artura San-
dauera i Czytelników przepraszamy. Przy okazji przypomnieć warto, 
ie drukujemy nie tylko materiały prezentujące poglądy w pełni przez 
nas podzielane. 

(red.) 
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akcent nr 3(9) 1982 

TYMOTEUSZ KARPOWICZ: szlachtowanie gordia-
sza & JÓZEF CZECHOWICZ: Listy do księdza Ludwika 
Zalewskiego # STANISŁAW LEM: Wizja lokalna (frag-
ment) & ANDRZEJ STOFF: To, o czym się nie tuspomi-
na JERZY KUTNIK: Od Poe'a do Vonneguta # AN-
NA C.ORENIOWA: Wśród gwiazd o Ziemi # MARIAN 
A. ALEKSANDROWICZ: Drogi i bezdroża polskiego kos-
mosu # JERZY KRZYSZTOF MISIEC: Czego brakuje 
literaturze s-f? # STANISŁAW LEM: Czy odchodzę od 
science-fiction? JERZY KRZYSZTOF MISIEC: Wy-
znanie niewiary # ZOFIA ZIELIŃSKA: „Iwanow" w 
Teatrze im. Osterwy # KRZYSZTOF BROZI: Psycholo-
gia kryzysu & JÓZEF DĘBOWSKI: U źródeł fikcji prze-
trwania # JERZY SWIĘCH: S-f i Pan Cogito # KRZY-
SZTOF PYŻEWSKI: Drwina i potęga. 
Rysunki Andrzeja Czeczota. 

akcent nr 1(11) 1983 

ZBIGNIEW BAUER: Paradoksy „prozy nowych nazwisk" 
# STANISŁAW SADURSKI: wiersze # MAREK SOŁ-
TYSIK: Wielki spokój # PIOTR SZEWC: wiersze # 
SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK: „Z istoty to się 
istoczenie" # PIOTR GRAUMAN: wiersze JERZY 
SPRAWKA: Piąty dzień lata # LECH ISAKIEWICZ: 
wiersze # PAWEŁ BYTNIEWSKI, WŁODZIMIERZ SPA-
SIEWICZ: „Natura" i „kultura" — dwa paradygmaty fi-
lozofii języka # WOJCIECH KRAWCZYK: wiersze # 
JOHN BARTH: Listy # TADEUSZ CHRZANOWSKI: 
Sarmatyzm — mity dawne i mity współczesne & MA-
RIAN RAWINSKI: Oniryczny teatr uńzjonerski od Stńnd-
berga do Artauda IZABELA GAWARECKA: Jaka 
jesteś ludzka naturo? # ANTONI BEDNAREK: Synteza 
kultury polskiej # JERZY SWIĘCH: Kochaj albo rzuć1 
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WYDAWNICTWO LUBELSKIE ZAPOWIADA W 1983 R. 

ROMAN TOKARCZYK: Współczesne doktryny polityczne. 

u 
W Autor dokonuje analizy marksizmu, reformizmu, anarchizmu, troc-

kizmu, maoizmu i Nowej Lewicy amerykańskiej, omawia myśl kato-
licka, islam, „socjalizm" afrykański, gandyzm i poglądy Nehru, myśl 
latynoamerykańską (Castro, Guevara, Allende, Peron), wiele miejsca 
poświęca przedstawieniu liberalizmu, konserwatyzmu, rasizmu, nacjo-
nalizmu, faszyzmu, a takie ideom technokratyzmu, doktrynom konwer-
gencji i innym tendencjom futurologicznym we współczesnej myśli po-
litycznej. 
Wyd. 3, 25 ark. wyd. 

JADWIGA DACKIEWICZ: Faworyty władców Francji. 

R 
| > Zbiór szkiców o faworytach królów Francji poczynając od Karola 
W VII po Ludwika XV. Na szerokim barwnym tle obyczajowym, 

kulturalnym i politycznym rysuje autorka sylwetki najsłynniejszych ko-
biet Francji, m.in.: Agnes Sorel, Diana de Poitiers-Chateaubriand, Mada-
me de Pompadour. 

JAN POCEK: Poezje. Wybór, opracowanie i wstęp A. Ale-
ksandrowicz. 

IS 
W Tom wierszy najwybitniejszego współczesnego poety ludowego. 

Zawiera utwory publikowane w tomikach, antologiach i czasopismach 
oraz kilkadziesiąt dotychczas nie publikowanych, a pochodzących z róż-
nych okresów życia poety. Obszerny wstęp daje wszechstronny obraz 
drogi twórczej Pocka z uwypukleniem cech i wątków stanowiących o od-
rębności Jego wizji świata. 
Wyd. 2 poszerzone, 15 ark. wyd. 
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syłki za granicę jest drotsza od prenumeraty krajowe) o S0% dla zle-
ceniodawców Indywidualnych 1 o 100% dla zleceniodawców Instytucji 

1 z składów pracy. 

Wydawca: Wydawnictwo LubeKklc 
20-022 Lublin ul. Okopowa 7 

Druk: Lubelskie Zakłady Graficzne lm. PKWN 
Lublin, ul. Unicka «. 

Zam. 2302. Oddano do składania w maju 1M2 r. 
Druk ukończono w grudniu 1902 r. 
Nakład 3000 egz. Cena zł W,—. R-3. 


