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OD REDAKCJI

Temat drugiej części numeru 8(11):2018 rocznika „Prace Filologiczne. Lite-
raturoznawstwo” − BIBLIOTEKI − okazał się tak atrakcyjny, że otrzymaliśmy
kolejne prace z jego nowymi, interesującymi ujęciami. Dlatego zdecydowaliśmy się
na kontynuację w części drugiej numeru 9(12):2019 (część pierwsza, w języku
angielskim, ma temat Human Space and Ideology).

„Otóż jednym z nieporozumień, jakie dominują nad pojęciem biblioteki,
jest pogląd, że idzie się tam po książkę, którą się zna. Rzeczywiście, często
się zdarza, że idzie się do biblioteki, bo chce się książkę o znanym tytule,
ale główną funkcją biblioteki [...] jest odkrywanie książek, których istnienia się
nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne” − słowa
niedawno zmarłego humanisty i bibliofila, Umberto Eco, chcemy potrakto-
wać jako motto i wyzwanie badawcze. Zgadzamy się bowiem, że W PRACY
FILOLOGA BIBLIOTEKA OZNACZA PRZYGODĘ, a namysł nad nią to
próba rozwikłania zagadnień, które zdecydowanie wykraczają poza problem
konkretnej instytucji. Jedno z opowiadań Borgesa, zresztą wieloletniego biblio-
tekarza, rozpoczyna się od stwierdzenia: „Wszechświat (który inni nazywają
Biblioteką)...”.

Ta wieloznaczna przestrzeń realna i mentalna wciąż prowokuje do rozmai-
tych pytań. Biblioteka to niedostępny skarbiec czy otwarta przestrzeń publiczna?
Muzeum zabezpieczające eksponaty, a może użyteczna placówka badawcza?
Chaos słów czy katalog znaczeń? Peryferia czy centrum kultur dawnej, nowo-
czesnej, ponowoczesnej? Strefa intymna, a może obszar budowania wspólnoty?
Refleksja nad sposobami postrzegania biblioteki w obrębie rożnych kultur naro-
dowych i w określonym czasie to dobry punkt wyjścia do różnorodnych analiz
i interpretacji.

Chcemy też pomyśleć o bibliotece jako motywie literackim. Jest to przecież
miejsce akcji szczególne, rzadko przypadkowe, zwykle prowokujące do odczytań
metatekstowych, mówiące coś o stosunku pisarza do tradycji. Literatura pełna
jest bibliotek niezwykłych: przeklętych i labiryntowych, widmowych i wyobra-
żonych, bibliotek przyszłości i bibliotek pełnych staroci, instytucji tajemniczych
i niebezpiecznych, ale też miejsc, w których odnajduje się sens. Każda z nich
może się stać podstawą do ciekawego studium przypadku.
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Interesuje nas także biblioteka jako fenomen kulturowy i metafora kultury.
Czym innym były przecież biblioteki starożytne, jak biblioteka w Aleksandrii,
czym innym zaś benedyktyńskie księgozbiory albo kolekcje cymeliów gromadzone
przez nowożytnych humanistów. Dziś także obserwujemy zmiany w rozumieniu
tego, czym jest biblioteka. Kultura kserokopiarki i skanera, upowszechniające
się elektroniczne czytniki oraz lawinowo przyrastające zbiory internetowe stop-
niowo przeobrażają świat literatury i literaturoznawców, a także samo pojęcie
księgozbioru (biblioteki).

Namysłu wymagają biblioteki pisarzy i badaczy literatury. Prywatne księgo-
zbiory to kontekst, którego nie można pominąć, gdy analizuje się czyjąś twór-
czość, ale podobne dociekania wciąż skłaniają także do refleksji teoretycznej
i metodologicznej. Wypracowywanie różnych możliwości badań nad biblioteką
to wysiłek, który − jak sądzimy − warto podjąć.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze 9(12):2019 zostały nadesłane w terminie
określonym w „Informacjach dla Autorów” i ostatecznie zaakceptowane do druku dnia
30.01.2019.
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ALICJA BIELAK
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

IMPRESA: CALANDO POGGIANDO, KRÓTKOŚĆ ŻYWOTA
I NA TOŻ DANIELA NABOROWSKIEGO
JAKO PARAFRAZY TETRASTYCHÓW

PIERRE’A MATTHIEU I CLAUDE’A GUICHARDA

Słowa kluczowe: Daniel Naborowski, Fontainebleau, tetrastych, przekład, parafraza
Keywords: Daniel Naborowski, Fontainebleau, quatrain, translation, paraphrase

IMPRESA: CALANDO POGGIANDO, THE BREVITY OF LIFE AND ON THIS
BY DANIEL NABOROWSKI AS PARAPHRASES OF QUATRAINS

BY PIERRE MATTHIEU AND CLAUDE GUICHARD

S u m m a r y

Journeys of Daniel Naborowski to France (between 1605−1608), except for the tour of diplomatic
duty on behalf of Janusz Radziwiłł, were also an occasion for coming into contact with poets from
the court of Henry IV. One of the popular literary movements of that time was moral poetry also
called moral tetrastichs (established by Guy de Pibrac). Among the members of this current were
Pierre Matthieu and Claude Guichard, aulic poets and historians. The aim of this article is to show
resemblances and parallels between writings of the above mentioned poets and poems by Daniel
Naborowski (Impresa: Calando poggiando, The Brevity of Life) and pieces ascribed to him (On this,
Secular Alternation).

Wprowadzenie

Związki Daniela Naborowskiego z Francją rozpoczynają się wraz z podję-
ciem przez poetę studiów prawniczych na Uniwersytecie w Orleanie w 1595 roku.
Zakończywszy studencki etap życia, poeta związał się z rodziną Radziwiłłów
w październiku 1596 roku. Wiadomo, że Naborowski odwiedził Francję jeszcze
trzy razy. Kolejne wyjazdy poety do kraju Ronsarda wiązały się już z misjami dyplo-
matycznymi, podczas których towarzyszył Januszowi Radziwiłłowi jako nadworny
tłumacz. Książę marzył bowiem o zawarciu koalicji protestanckiej z Francuzami,

j:makieta 13-5-2019 p:13 c:1 black–text



14 Alicja Bielak

przeciwko frakcji katolickiej w Rzeczypospolitej1. Prawdopodobnie po raz pierw-
szy jako dyplomata Naborowski towarzyszył swemu preceptorowi w podróży
do Francji w latach 1603 i 1604, a następnie zimą na przełomie 1605 i 1606 roku.
Radziwiłłowi przyświecała zapewne myśli uformowania protestanckiej koalicji
przeciw frakcji katolickiej reprezentowanej w kraju przede wszystkim przez króla
Zygmunta III Wazę. Kolejna francuska podróż przypadła na rok 1608 po klęsce
rokoszu Zebrzydowskiego2. W 1609 roku książę złożył wizytę Henrykowi IV
w pałacu w Fontainebleau. Równolegle z księciem Radziwiłłem gościł tam jego
śmiertelny wróg spod Guzowa, marszałek Zygmunt z Mirowa Myszkowski i, jak
zaświadcza Jakub Sobieski, wśród dwornych uprzejmości, doszło do rozmów na
temat rebelii Radziwiłła, której Henryk IV nie pochwalał3.

W chwilach wolnych od dyplomatycznych obowiązków Naborowski prawdo-
podobnie zetknął się z poetami i intelektualistami przebywającymi na dworze
Henryka IV − znany Polakowi Isaak Casaubon opiekował się biblioteką króla od
1603 roku4; Jean Passerat, którego Naborowski tłumaczył5, był jednym z najwier-
niejszych panegirystów-rojalistów, którzy wspierali króla w burzliwej pierwszej
połowie lat dziewięćdziesiątych XVI wieku; Honorat de Porchères Laugier, autor
sławetnego sonetu Sur les yeux de la marquise de Monceaux, parafrazowanego
przez Polaka (Na oczy królewny angielskiej), wychwalał w nim piękno oczu metresy
Henryka IV, Gabrielle d’Estrées, czym prawdopodobnie zaskarbił sobie miejsce
w prestiżowym zbiorze najznamienitszych poetów królewskich Le Parnasse des
plus excellens poètes de ce temps (Paris 1607)6. Kontakt z Francuzami ułatwiały

1 Warto dodać, że Rafał Leszczyński, z którym Naborowski studiował i uczęszczał na lekcje
mechaniki do Galileusza w 1603 r., był pośrednikiem między Radziwiłłem a sławnym reformatorem
francuskim, Teodorem Bèzą, o czym świadczy jedyny dotychczas odnaleziony list Radziwiłła do
teologa napisany w Wiedniu między 22 listopada a 2 grudnia 1596 r., w którym szlachcic prosi Fran-
cuza o częstszą korespondencję i wspomina, że ostatni list od teologa otrzymał z rąk Leszczyńskiego.
Vide Bibliothèque nationale de France, ms. Dupuy 268, f. 218. Tranksrypcja: Correspondance
de Théodore de Bèze, ed. Hippolyte Aubert et al., vol. 37: (1596) (Genève: Librairie Droz, 2013),
no. 2479.

2 Jan Dürr-Durski, Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce
(Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966), 37–41, 54–70.

3 Relacja z tego pełnego kurtuazji spotkania: Dwie Podróże Jakóba Sobieskiego, ojca Króla
Jana III. odbyte po krajach w latach 1607–1613 i 1638, ed. Edward Raczyński (Poznań: Nowa
drukarnia Pompejusza i Spółki, 1833), 8–12.

4 Louis-Jules Nazelle, Isaac Casaubon: sa vie et son temps (1559–1614) (Paris: Librairie
Fischbacher, Société Anonyme 1897), 129.

5 Vide Alicja Bielak, Piotr Sadzik, „W nurcie pochwał Niczego: «Cień», «Róża», «Kur»,
«Kalendy styczniowe» Daniela Naborowskiego jako przekłady utworów Jeana Passerata”, Prace
Filologiczne, no. 5(8) (2015): 7–49.

6 Le Parnasse des plus excellens poètes de ce temps (Paris: Mathieu Guillemot, 1607), 61–63.
Vide Krzysztof Mrowcewicz, Małe folio. Historia jednego wiersza (Warszawa: Instytut Badań Lite-
rackich PAN, 2011), 23.

j:makieta 13-5-2019 p:14 c:1 black–text



15Impresa: Calando poggiando, Krótkość żywota i Na toż Daniela Naborowskiego...

z pewnością wybitne zdolności językowe poety, których poświadczeniem − poza
tłumaczeniami7 − są słowa ochmistrza księcia Janusza, który w liście do jego ojca
pisał o Naborowskim: „młodzieniec uczony, który był we Francyjej przez czas
niemały i mówi po francusku jako szczery Francuz”8.

Pierre Matthieu (1563–1621) był znanym i szanowanym we Francji poetą
i dramaturgiem. Splendoru dodało mu objęcie stanowiska nadwornego historio-
grafa króla Henryka IV. W 1594 roku został wytypowany przez władze Lyonu,
by poprzysiąc wierność królowi Henrykowi, co musiało być dla niego emocjonu-
jącym zadaniem. Przynależał bowiem do Ligi Świętej, a więc założonej przez ród
Gwizjuszów dwadzieścia dwa lata wcześniej frakcji zwalczającej hugenotów we
Francji, na których czele stał właśnie Henryk IV, wtedy jeszcze król Nawarry.
Gdy doszło jednak do spotkania pisarza i króla, ten drugi już od roku był po
konwersji na katolicyzm. Odtąd Matthieu zacieśniał swoje stosunki z królem,
by niebawem dorobić się specjalnej pozycji na dworze. Odpowiedzialny był za
ceremonie dworskie oraz dostąpił zaszczytu, jakim była możliwość prywatnych
spotkań z władcą. Objąwszy posadę królewskiego historiografa, swe zainteresowa-
nia skupił na współczesnych wojnach religijnych. Pisał także tragedie i romanse,
w których nie omieszkał pod przykrywką mitologicznych kostiumów komento-
wać bieżących wydarzeń. Przykładowo w tragedii La Guisiade (1589) otwarcie
atakował Henryka III Walezego i usprawiedliwiał rewolty Ligi Francuskiej,
której poświęcił rok wcześniej zachwalający traktat Stances sur l’heureuse publi-
cation de la paix et Saincte Union (1588). Dzieło opublikowano po raz pierwszy
1 maja 1589 roku, równo miesiąc przed tym, jak dominikanin i sympatyk Ligii
Świętej, Jacques Clément, zasztyletował króla Henryka Walezego. La Guisiade
doczekała się jeszcze dwóch wznowień.

Guillaume Colletet (1598–1659), członek Akademii Francuskiej i poeta,
w traktacie Art poëtique (1658) pochwalił pracę Matthieu jako historyka kró-
lewskiego oraz zaliczył go do najważniejszych i najsławniejszych francuskich
poetów swoich czasów, wspominając przy okazji o jego rozpoznawalności rów-
nież za granicą9. Jako literat Matthieu wsławił się, poza poezją okolicznościową
na cześć władcy, zbiorem Tablettes de la vie et de la mort (Lyon 1610). Zbiór
składa się z dwóch centurii wierszy i wpisuje się w nurt poezji gnomicznej o bu-
dowie tetrastychów rozwijany we Francji XVI i XVII wieku. Badacz gatunku,

7 Do wspomnianych francuskich poetów tłumaczonych przez Polaka należy jeszcze dodać
Guillaume’a du Bartasa, vide Wiktor Weintraub, „Naborowskiego przekłady z Petrarki i z Du
Bartasa”, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, no. 5 (1933); Daniel Naborowski, Tryumf
wiary, in idem, Poezje, ed. Jan Dürr-Durski (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961),
114–129.

8 Cit. per Jan Dürr-Durski, op. cit., 31.
9 Guillaume Colletet, Art poëtique (Paris: Antoine de Sommaville et Louis Chamhoudry,

1658).
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Éric Tourrette, upatruje w nim jeden z najważniejszych prądów literackich we
Francji ze względu na jego długotrwałe intelektualne i artystyczne oddziaływa-
nie na piśmiennictwo tego okresu (według badacza był on bezpośrednią inspi-
racją m.in. dla Maksym i rozważań moralnych François de La Rochefoucaulda).
Pierwszy raz gatunek tetrastychu moralnego opisany został w teoretycznej roz-
prawie Traitté de la poesie morale et sententieuse (1658) autorstwa wspomnia-
nego Colleteta. Teoretyk wymienił przeszło siedemdziesięciu twórców, których
określił mianem „poetów-tetrastychów”10, wskazując jednocześnie ojca założy-
ciela gatunku w osobie Guy de Pibraca (1529–1584), autora Quatrains11 (warto
wspomnieć, że poeta był także agentem króla francuskiego w Polsce)12. Pibrac
w podtytule pierwszego wydania swej poezji moralnej zdradził źródła swych
utworów, wymieniając greckich poetów Focylidesa i Epicharma. Jego zbiór za-
początkował modę literacką, w ramach której tworzyli w tym czasie we Francji
m.in. sam Guillaume Colletet, wspomniany Pierre Matthieu, Antoine Favre
i Claude Guichard.

Ostatni z wymienionych poetów posłużył Matthieu jako wzór dla rozpisania
własnych utworów, które plasują się na pograniczu plagiatu i literackiej emulacji.
W 1603 roku w Lyonie opublikowano anonimowo dzieło pt. Quatrains de la
vanité du monde13. Zbieżność ze zbiorem Matthieu jest tak ogromna, że przez
długi czas Quatrains przypisywano Matthieu14. Chętnie wydawano też wspomnia-
nych poetów w jednym klocku wydawniczym15. Claude Guichard (1545–1607)
był królewskim historykiem, sekretarzem stanu (Secrétaire d’État, odpowiednik
dzisiejszego ministra) i poetą. Jak poświadcza jego następca, nadworny historyk
Samuel Guichenon w 1655 roku, Guichard pozostawił większość swojej poezji
w rękopisach16, co może świadczyć o tym, że już przed ukazaniem się anonimo-
wego wydania z 1603 roku oraz potem krążyły w odpisach poszczególne strofy
Quatrains.

10 Colletet posłużył się formą mianownikową zamiast dopełniaczową i nazywał przedstawi-
cieli tego nurtu „poetami-tetrastychami”; vide Guillaume Colletet, Traitté de la poésie morale et
sententieuse, in idem, op. cit., 38.

11 Guy du Faur de Pibrac, Cinquante quatrains, contenant préceptes et enseignements utiles
pour la vie de l’homme (Paris: Gilles Gorbin), 1574. Drugie wydanie z 1583 r. zatytułowane zostało
już Les Quatrains i tak też było powielane.

12 Vide Nicolas Rapin, Œuvres, vol. I: Vers publiés après 1608 et inédits, ed. Jean Brunel
(Genève: Librairie Droz, 1982), 151.

13 Quatrains de la vanité du monde (Lyon: Pour Abraham Cloquemin), 1603.
14 Vide Quatrains moraux XVIe–XVIIe siècles: Guy du Faur de Pibrac, Antoine Favre, Claude

Guichard, Pierre Mathieu et Guillaume Colletet, ed. Éric Tourrette (Grenoble: Jérôme Millon),
2008.

15 Vide Les quatrains du sieur de Pybrac conseiller du Roy en son Conseil Privé (Genève: Jean
Antoine et Samuel de Tournes, 1661).

16 Samuel Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey (Lyon: Jean Antoine Huguetan, 1650), 36.
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Jeśli wierzyć ustaleniom atrybucyjnym Tourette’a i przyjąć, że anonimowo
wydany zbiór Quatrains de la vanité du monde z 1603 roku w istocie napisał
Guichard, to należy przyznać poecie, że niezwykle szybko doczekał się wiernego
naśladowcy, który na podstawie jego „kwartyn o marności świata” napisał uderza-
jąco podobne wiersze, zarówno pod względem formy, jak i treści. Co istotne,
zbiór Tablettes de la vie et de la mort Pierre’a Matthieu publikowany był także pod
inną nazwą: Quatrains moraux17.

Podobieństwo obydwu zbiorów skłaniało przez lata badaczy do przypisywa-
nia autorstwa zbioru Quatrains z 1603 roku Matthieu, któremu przyznaje się
także, że był obdarzony większym od Guicharda talentem. Największą zbież-
ność widać akurat w strofie, która okazuje się interesująca w kontekście Nabo-
rowskiego:

Le monde est une mer, la galère est la vie,
Le temps est le rocher, l’espérance − le port;
La fortune − le vent, les orages − l’envie;
Et l’homme le forçat qui n’a port que la mort18.

Przywołaną strofę nieznacznie w swej parafrazie odkształcił Matthieu:

Le monde est une mer, la galère − la vie,
Le temps est le nocher, l’esperance − le Nord,
La fortune − le vent, les orages − l’envie,
Et l’homme − le forcat qui n’a port que la mort19.

17 Vide Jean Paul Barbier-Mueller, Bibliothèque poétique, vol. IV, no. 4: Contemporains et
successeurs de Ronsard (Genève: Librairie Droz, 2005), 65–80.

18 Quatrains de la vanité du monde..., XCIV, 19. Filologiczne tłumaczenie utworu brzmi:
„Świat jest morzem, życie − okrętem, / Pogoda − skałami, nadzieja − portem, / Szczęście − wia-
trem, burze − zazdrością, / Człowiek − galernikiem, dla którego nie ma innego portu niż śmierć”
(tłum. moje − A.B.).

19 Pierre Matthieu, Tablettes ou Quatrains de la vie et de la mort, in Quatrains moraux
XVIe–XVIIe siècles..., I, 54, 173. „Świat jest morzem, życie − okrętem, / Sternikiem − pogoda,
nadzieja − północą, / Szczęście − wiatrem, burze − zazdrością, / A człowiek − galernikiem,
dla którego nie ma innego portu niż śmierć”. Niezwykle podobne − choć późniejsze − łacińsko-
języczne epitafium znajduje się w katedrze Salisbury na grobie Heleny Snakenborg i Thomasa
Gorgesa: „Mundus mare, vita navis / Quisque navigat: / Mors portus, Patria coelum, / Fidelis
intrat” (Monumenta Anglicana: Being Inscriptions on the Monuments of Several Eminent
Persons Deceased in Or Since the Year 1600 to the End of the Year 1649, London: Will[iam]
Bowyer, 1719, 26). Sugerować to może istnienie wcześniejszego źródła łacińskiego dla stron
Matthieu i Guicharda. Za wskazanie łacińskiego similium dziękuję Pani Profesor Elisabeth
Klecker.
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Tę samą kompozycję można zauważyć w pierwszym czterowierszu Impresy
Naborowskiego, w którym pojawiają się te same porównania:

Świat − morze, człowiek − okręt od burzy niesiony,
Przygody − skryte skały, szczęście − wiatr szalony.
Gdzie styr umysł stateczny, gdzie sam rozum rządzi,
Gdzie cnota Cynozura, takowy nie błądzi20.

Życie przyrównane do żeglugi to jeden z najczęstszych motywów, podej-
mowanych w literaturze europejskiej, sam więc związek tematyczny o niczym
nie przesądza21. Tym, co wskazywałoby na zależność polskiego utworu od fran-
cuskich wierszy, jest przede wszystkim obecność tych samych porównań oraz
delimitacja tekstu, zasadzająca się na dychotomicznych zestawieniach, które
odpowiadają nawet pod względem kolejności porównaniom obecnym w wierszu
Naborowskiego. Pierwsze przyrównanie świata do morza znajduje dokładne
odzwierciedlenie w inicjalnym wersie obydwu francuskich poetów:

Le monde est une mer Świat − morze

Drugie zasadza się na metonimicznym przesunięciu: u Naborowskiego bowiem
człowiek jest okrętem, z kolei u Guicharda i Matthieu − życie:

la galère − la vie człowiek − okręt od burzy niesiony

Szczęściem wszyscy trzej poeci mianują wiatr, który równie kapryśnie postę-
puje ze statkiem na morzu, co Fortuna z ludzkim losem:

la fortune − le vent szczęście − wiatr szalony

Na przestrzeni kolejnych wersów dochodzi do pierwszej zmiany zasadzają-
cej się na różnicy światopoglądowej poetów. Guichard wskazuje na nadzieję
jako jedyny pewny cel człowieczej żeglugi: „l’espérance − le port”, Matthieu
z kolei, zmieniając jedną głoskę w swej parafrazie, zamienia „port” na „pół-
noc” („le Nord”). Matthieu zależało na utrzymaniu podziału wersów na krót-
kie słowa, dlatego posłużył się synekdochą i zamiast pisać o Gwieździe Polar-
nej − a więc gwieździe umożliwiającej żeglarzom ustalenie kierunku bieguna
północnego − określił ją metonimicznie mianem azymutu, który ta wskazuje,
a więc „Północą”. Gwiazda Polarna zwana była z greckiego „psim ogonem”,

20 Daniel Naborowski, op. cit., 157.
21 Vide Ernst Robert Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, trans. et ed.

Andrzej Borowski (Kraków: Towarzystwo Wydawców i Autorów Prac Naukowych „Universitas”,
2009), 136–139.
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Cynozurą, którą odnajdujemy u Naborowskiego. Polski poeta, przekładając
Matthieu i Guicharda, nadaje tekstom wyjściowym własny rys filozoficzny,
po stoicku wskazując na cnotę jako przewodnika po burzliwym życiu obok stało-
ści rozumu: „Gdzie styr umysł stateczny, gdzie sam rozum rządzi, / Gdzie cnota
Cynozura, takowy nie błądzi”.

Jako amator twórczości Jana Kochanowskiego być może − w swoistym powi-
doku − zawarł zapamiętane słowa swego mistrza z pieśni Chcemy sobie być radzi,
gdzie poeta czarnoleski upatruje w stałości jedyne antidotum na burzliwe zmia-
ny, którym człowiek nie może zaradzić: „bezpiecznym sercem i pełen otuchy
− w równej fuście popłynę przez morskie rozruchy”22. Kochanowski tym samym
przeciwstawił samotnego stoickiego żeglarza dryfującego „na fuście” ludziom,
którzy pozostali na statku, by ratować obecne na nim bogactwa świata. Sterem
u Matthieu jest z kolei niestały żywioł − pogoda, która panuje nad statkiem
uosabiającym ludzki żywot („Le temps est le nocher”), co zupełnie wyklucza
sprawczość człowieka w jego losie. Ster pojawia się u Matthieu na początku
drugiego wersu, który u Guicharda znów różni się jedną głoską: zamiast nocher
występuje rocher, a więc ‘skała’ („Le temps est le rocher”), co ściśle odpowiada
inicjalnej części drugiego wersu u Naborowskiego: „Przygody − skryte skały”.
Francuscy poeci wanitatywni kreślą wizję człowieka, który bezbłędnie trafi jedy-
nie do portu, jakim jest śmierć, Naborowski zaś daje jeszcze na początku wiersza
nadzieję na to, że życie zgodne z etyką stoicką jest w stanie ustrzec człowieka
od błędu. W dalszej części utworu okazuje się jednak, że osiągnięcie zupełnej
równowagi jest niemożliwe, skoro cały świat:

To na dół, to do góry, to w bok wały porze,
Tak pogody zażywa, jako niesie morze.

Miotaną w górę i dół łódź Guichard przyrównuje do życia, w którym raz
człowieka spotyka powodzenie, innym razem upadek, taki to „światowy statek”:

Qui plus hault, qui plus bas dans la mondaine barque,
[...]
Tous sont mesme voyage et descendent en fin
Egalement traictez au grand lac de la Parque23.

Ani Quatrains, ani Tablettes nie były ilustrowane przed rokiem 1640, gdy
antologię z tetrastychami moralnymi Pibraca, Favre’a i Matthieu „wzbogacono”

22 Jan Kochanowski, Pieśni, ed. Ludwika Szczerbicka-Ślęk (Wrocław–Warszawa–Kraków:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2008), I 9, v. 39–40, 26.

23 Claude Guichard, Quatrains de la vanité du monde, in Quatrains moraux XVIe–XVIIe
siècles..., XXXIV, w. 1, 3–4, 127. „Któż jest wyżej, któż niżej na tej światowej łodzi / [...] Wszyscy
są tą samą podróżą i schodzą w końcu / Jednakowo znajdą się na jeziorze Parki”.
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kilkoma ilustracjami24. Impresa, jak wskazuje na to już sam tytuł, ma formę cha-
rakterystyczną dla gatunku emblematu. Mianem impresa określano we Włoszech
formy trójdzielne łączące herb, motto i wierszowany utwór, a więc przypomi-
nały one polskie stemmaty. „Calando poggiando” pomyślane jako motto imprezy
oznacza dosłownie „wznosząc się, opadając”, co Naborowski oddaje jako „to na
dół, to do góry”. Słowa te dotyczą unoszącego się na morzu „okrętu od burzy
niesionego”. Pomimo przejrzenia kilku zbiorów włoskich i francuskich imprez
oraz dewiz25 nie udało mi się odnaleźć herbu z taką inskrypcją. Zastanawia-
jąca jest jednak zbieżność włoskiego motta z łacińską inskrypcją herbu miasta
Paryża, ustanowionego w XIV wieku: „Fluctuat nec mergitur”, „mimo że jest
miotany przez fale, nie tonie”. Fluctuat oznacza ‘faluje’, ‘burzy się’, ‘kipi’, ‘jest
miotany przez fale’, ‘płynie’, ‘wędruje po morzu’, ale także ‘waha się’, ‘jest nie-
zdecydowany’. Czasownik mergere z kolei odnosi się do zanurzania się, tonięcia.
Herb ten nie tylko był umieszczany na fasadach kamienic i pałaców, ale także
był symbolem wybijanym na monetach w latach 1580, 1581, 1582, 1584, 1586
i 159826. Przypuszczać więc można, że mieszek Naborowskiego wypełniały monety
właśnie z wizerunkiem miotanego przez wiatr statku na morzu ze wspomnianą
łacińską inskrypcją.

Wciąż jednak nie stanowi to mocnego dowodu na to, że to właśnie dewiza
Paryża posłużyła poecie za ikon emblematu, gdyż poza motywem miotanego burzą
statku, podobnie brzmiącą inskrypcją i gatunkiem (impreza-dewiza) brak innych
poszlak. Możliwe, że zbiór Matthieu został przetłumaczony na włoski i emblemat
o takiej inskrypcji istnieje. Nie udało się odnaleźć włoskiego tłumaczenia Tablettes27,

24 Vide Les Quatrains des sieurs Pybprac, Favre et Mathieu avec les figures (Paris: Antoine
Robinot, 1640).

25 Przejrzane zbiory włoskie: Scipione Bargagli, Dell’imprese (Venetia: Francesco de’ Fran-
ceschi, 1594), Giulio Cesare Capaccio, Delle imprese trattato (Napoli: Horatii Salviani, 1592),
Giovanni Ferro, Ombre apparenti nel teatro d’imprese ([Venetia: Giacomo Sarzina] 1629),
Principio Fabrici, Delle allusioni, imprese et emblemi sopra la vita (Roma: Appresso Bartolomeo
Grassi, 1588), Paolo Giovio, Dialogo dell’Imprese (Vinegia: Gabriele Giolito de’ Ferrar, 1557),
Bartolomeo Taegio, Il Liceo de’ virtuosi (Melano: Pietro et Francesco Tini, 1571–1572: vol. I–II),
Emmanuele Tesauro, Il Cannochiale Aristotelico o sia Idea delle argutezze heroiche vulgarmente
chiamate imprese (Torino: Giovanni Sinibaldo, 1654); francuskie: Henri Estienne, L’Art de faire
les devises (Paris: Jean Paslé, 1645), Claude-François Ménestrier,L’art des emblèmes (Lyon: Benoı̂t
Coral, 1662), Pierre le Moyne, De l’art des devises (Paris: S. Cramoisy et S. Mabre Cramoisy, 1666);
a także współczesny leksykon: Alphonse Antoine Louis Chassant, Henri Tausin, Dictionnaire
des devises historiques et héraldiques (Hildesheim–New York: G. Olms, 1982).

26 Henri Tausin, Les devises des villes de France: leur origine, leur historique, avec les descrip-
tions des armoiries et quelques reproductions (Toronto: Francis Campbell, 1914), 128–129.

27 Dotychczas udało się jedynie zlokalizować dwujęzyczne wydanie zawierające tłumaczenie
autorstwa Louisa Lascocsa na łacinę: Les Tablettes de la vie et de la mort. Faites françoises par le
sieur Mathieu, historiographe du Roy et mises en langue latine par Louis Lascocs (Paris: Charles
Hulpeau), 1624.
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jednak wykazane podobieństwa między obrazowaniem Francuza i Polaka po-
zwalają przypuszczać, że we włoskiej recepcji Matthieu znajduje się tak sfor-
mułowana inskrypcja. Być może emblematyczne motto zaczerpnął Naborowski
z zupełnie innego utworu lub obrazu28.

Krótkość żywota i Na toż

Anonimowo wydany zbiór Quatrains de la vanité du monde z 1603 roku przy-
pisywany Guichardowi otwierają dwie strofy (analogiczne tetrastychy znajdują
się w zbiorze Matthieu):

I.
Tout passe, tout s’en va, rien ferme ne demeure,
Le temps, qui fauche tout, luy-mesme se destruict,
La nuict chasse le iour, le iour chasse la nuict,
Les saisons − les saisons, et l’heure chasse l’heure.

II.
La terre, l’onde, l’air, et le feu pesle-mesle
Des humains se ioüans, font, defont et refont
Les choses d’icy bas, et autre plaisir n’ont,
Que de changer de guise, et de forme nouvelle29.

Już pierwsza linijka wiersza znamionuje charakter całego zbioru − czytelnik
nie znajdzie w nim bowiem żadnego pocieszenia, niczego, co mogłoby przeciw-
stawić się Koheletowej konstatacji o marności świata. Wanitatywny charakter
utworów Guicharda miał na celu ukazanie znikomości człowieka, którym bawią
się żywioły i los. Te rzadkie sprawy zaś, które sprawiają przyjemność, zaraz i tak
przemijają, przemieniając się w coś nowego. Życie człowieka odliczają kolejne
godziny zbliżające go do śmierci. Tę gonitwę dni i godzin Naborowski opisuje
i performatyzuje za pomocą jednosylabowych słów przypominających tykanie
zegara (w. 5) w Krótkości żywota:

28 Być może stanowi on reminiscencję biblijnego wersetu: „oritur sol et occidit, et ad locum
suum revertitur ibique renascens” (Koh 1,5), w którym to słońce byłoby tym, co wznosi się i opada
za horyzont, zgodnie z dobowym rytmem, przypominając o przemijalności.

29 Quatrains de la vanité du monde (Lyon: Abraham Cloqvemin, 1603), 5; analogicznie:
Pierre Matthieu, Les Quatrains de la vanite du monde (Paris: Jean Baptiste Loyson, 1667), 47.
„Wszystko przemija, wszystko odchodzi, nic nie pozostaje i nie czeka, / Czas, który wszystko ścina,
sam siebie niszczy, / Noc goni dzień, a dzień noc goni, / Pory roku gonią pory roku i godzina
godzinę goni. / Ziemia, woda, powietrze i ogień razem / Człowiekiem bawią się; czynią, niszczą,
odbudowują / rzeczy tu na dole i nie mają innej przyjemności / niż zmiana sposobu (istnienia)
i przeobrażania w nową formę”.
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Godzina za godziną niepojęcie chodzi:
Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.
Krótka rozprawa: jutro − coś dziś jest, nie będziesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;
Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt − żywot ludzki słynie.
Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie,
Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi,
Z którego spadł niejeden, co na starość godzi30.

Naborowski w wypadku tej parafrazy stosuje podobne zabiegi jak przy okazji
emulacyjnego tłumaczenia, jakim było Na oczy królewny angielskiej − zamienia
kolejność wersów, zachowując jednak dominanty stylistyczne i składniowe31.
Podobnie jak z Porchèresa postanowił wydobyć figurę correctio, hiperbolizując
piękno oczu królewny, tak za Guichardem i Matthieu rozpisał ciągi synonimiczne
(congregatio), które Francuzi uczynili w swych tetrastychach najczęściej wystę-
pującą figurą słów.

Emulacyjne podejście do przekładu nie nakazywało Naborowskiemu zacho-
wywania kolejności obrazów poetyckich obecnych w naśladowanym utworze.
Pierwszy wers polskiego utworu znajduje odzwierciedlenie w ostatnim wersie
pierwszej strofy francuskiego wiersza:

l’heure chasse l’heure Godzina za godziną niepojęcie chodzi

U Guicharda nie tylko godzina godzinę goni, lecz także dzień − noc, pora
roku − kolejną: „La nuict chasse le iour, le iour chasse la nuict, / Les saisons,
les saisons”. W Żywocie ludzkim godziny jeszcze „chodzą”, w utworze Na toż
dni już „gonią”, podobnie jak u Francuza:

Dzień jeden drugi goni i potem zostawa
Tam, skąd wiek wszytkokrotny odwrotu nie dawa32.

Zapożyczony z Kochanowskiego epitet „wiek wszytkokrotny” oznacza, że czas
skraca wszystko i uniemożliwia powrót tego, co minęło33. Czas skraca się więc
sam, podobnie jak w przywołanym utworze Guicharda:

Le temps, qui fauche tout, luy-mesme se destruict,
La nuict chasse le iour, le iour chasse la nuict [...]34.

30 Daniel Naborowski, op. cit., 158.
31 Krzysztof Mrowcewicz, Małe folio..., 166–172.
32 Daniel Naborowski, op. cit., 158.
33 Vide Krzysztof Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm − senty-

mentalizm − barok (Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2005), 154.
34 „Czas, który wszystko ścina, sam siebie niszczy, / Noc goni dzień, dzień noc goni”.
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Pierwsze (anonimowe) wydanie dzieł Guicharda liczy siedemdziesiąt cztery
strofy, drugie już sto pięćdziesiąt sześć, parafrazujący go zbiór Matthieu z kolei
łącznie dwieście tetrastychów podzielonych na dwie centurie. Zapożyczenia z tych
poetów u Naborowskiego pochodzą często z odległych od siebie fragmentów.
Pozostałe similia najłatwiej ukazać poprzez zestawienie konkretnych wersów:

Krótka rozprawa: jutro − coś dziś jest, nie będziesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;

Le passé, le futur et le present volage
Ne se peut r’appeler, prometre, retenir35.

Naborowski kontaminuje obecną u Matthieu wizję przemijającego czasu i to,
co Francuz wyraził poprzez ciąg rzeczowników (przeszłość − przyszłość − teraź-
niejszość), zastępuje czasownikiem ‘być’, co jeszcze lepiej oddaje konieczność
przemijania: jutro − coś dziś jest, nie będziesz, / A żeś był.

Podobne do obecnego w Imprezie wyliczenie, pojawia się w Krótkości żywota
w piątym wersie:

Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt.

Także w piątym wersie u Guicharda mamy do czynienia z dynamicznym wyli-
czeniem:

La terre, l’onde, l’air, et le feu pesle-mesle.

Naborowski zachował melodyczność asyndetonicznych wersów Matthieu,
posługując się jednosylabowymi słowami. Wymienił zjawiska ulotne (dźwięk,
cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt), którymi „żywot ludzki słynie”, z kolei
Guichard tworzy enumerację żywiołów (ziemia, fala, powietrze), które przy innej
okazji utożsamia z symptomami nieustającego rozkładu i śmierci. U Guicharda
zmieszane żywioły bawią się człowiekiem i „stwarzają” go, „odnawiają” i „niszczą”:
„Des humains se ioüans, font, defont et refont”, podobnie jak u Naborowskiego,
godziny pożerają człowieka:

Żaden dzień i godzina bez szkody nie bywa
Człowieku, który za dniem zarówno upływa.
Karmia byt nasz godziny, która leci snadnie36.

35 Claude Guichard, Les Quatrains de la vanité du monde, in Quatrains moraux XVIe–XVIIe
siècles..., XCVI, 137. „Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość lecą, / Nie można ich przywołać,
obiecać, zatrzymać”.

36 Daniel Naborowski, op. cit., 158–159.
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Dalsze wersy Żywota ludzkiego pobrzmiewają echem fraz obecnych u Mat-
thieu w różnych strofach jego zbioru tetrastychów. U Francuza Słońce także
wstaje innego dnia odmienne: „Le Soleil tous les iours se resveille plus beau”
(Słońce każdego dnia wschodzi piękniejsze). Zwrot do człowieka, który nie zdaje
sobie sprawy z przemijania w każdej chwili („Wtenczas, kiedy ty myślisz, jużeś
był, nieboże”), znajduje swój odpowiednik w pouczeniu Matthieu:

Tu ne veux pas mourir et tu ne scais pas vivre,
Ignorant que la vie est une vie de mort37.

W utworze Na toż mowa o tym, że jedynie ten żyje, kto wie, że umiera:

Dwakroć żyje, kto żyjąc umrzeć się gotuje;
Umiera dwakroć, kto się śmiertelnym nie czuje.

Niczym na tarczy zegara wskazówki, a wokół wskaźnika zegara słonecznego
− cień, godziny krążą po okręgu, podobnie jak planety po sferach niebieskich,
które przecież wpływają na ziemski podział czasu, dzieląc go na lata, pory roku,
godziny i minuty:

Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi,
Z którego spadł niejeden, co na starość godzi38.

Tym kołem wszytko płynie z wyroku wiecznego,
Tenże jest wyrok sprawcą staniku mojego39.

Ten sam porządek kosmosu, który oddziałuje na niebiańskie sfery, dotyka
również człowieka, który, w myśl utworów Naborowskiego, sam jest zegarem
jako mikrokosmos („Godzina za godziną niepojęcie chodzi: / Był przodek, byłeś
ty sam, potomek się rodzi”). Matthieu splata mikro- i makrokosmos również
za pomocą figury koła:

L’homme n’est pas heureux pour longtemps vivre au monde
La quantité des jours ne fait pas le bonheur.
La grandeur forme-t-elle une sphère plus ronde?
Et le cercle petit a-t-il moins de rondeur?40.

37 Pierre Matthieu, Tablettes ou Quatrains..., I, 7, 158. „Nie wiesz, jak umierać, nie wiesz,
jak żyć, / Nie wiesz, że życie to jedynie martwe życie”.

38 Daniel Naborowski, op. cit., 158.
39 Idem, Respons Daniela Naborowskiego, cit. per Krzysztof Mrowcewicz, Trivium poetów...,

150.
40 Pierre Matthieu, Tablettes ou Quatrains..., I, 64, 173. „Człowiek nie jest szczęśliwy tak długo,

jak żyje na świecie, / Liczba dni nie przynosi już szczęścia. / Czy wielkość czyni sferę niebieską
okrąglejszą? / Czy mały krąg ma mniej krągłości?”.
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Matthieu posłużył się w niezwykle kunsztowny sposób paronomazją, kodu-
jąc w wyrażeniach heureux i bonheur godziny (heur). Wiersz można by więc
przełożyć w ten sposób, że „człowiek nie jest godzinowy / szczęśliwy ze względu
na to, że żyje długo na świecie / Ilość dni przeżytych nie czyni ich dobrymi go-
dzinami / szczęściem”. Następnie okazuje się, że „i nieba swą odmianę mają”,
gdyż podobnie jak czas ludzki odmierza zegar, tak czas kosmiczny odliczają
ruchy sfer niebieskich. Obydwa plany łączy symbol upływu czasu, jakim jest
okrąg: jedyna różnica polega na tym, że kosmiczna sfera jest większym okrę-
giem („grandeur [...] sphère”), po której biegną planety. Mimo tego, że sfera
jest większa, nie różni się w swej krągłości (ronde) od małego kręgu-człowieka
(„le cercle petit [...] rondeur”), który jest równie krągły (ergo: efemeryczny),
jak ona.

W Odmianie świeckiej przypisywanej Naborowskiemu w jedno zlewają się
lata, miesiące, dnie, godziny i minuty:

Wszystki coraz wiek laty, lata miesiącami,
Miesiące dniami, a dnie zasię godzinami,
Godziny minutami liczą się [...]41.

W strofie ósmej zbioru Quatrains de la vanité du monde:

Les ans et les saisons, les mois, le iour et l’heure,
Se forment d’un instant et c’est instant n’est rien42.

Naborowski mimo na swój sposób optymistycznej stoickiej konstatacji na
temat stateczności, którą może zapewnić cnota z początku Impresy, współdzieli
wanitatywne przekonanie o przemijalności z Guichardem i Matthieu (oraz sze-
regiem antycznych oraz współczesnych poetów), o czym najdobitniej świadczy
zamykająca utwór kwartyna:

Nic stałego na świecie, ponieważ i wdzięczna
Pochodnia Tytanowa, błędna twarz miesięczna
Za niebieskim obrotem zachodzą i wstają −
Cóż człowiek, jeśli nieba swą odmianę mają!43.

41 Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki
baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, ed. Krzysztof
Mrowcewicz (Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2010), 104.

42 Quatrains de la vanité du monde..., VIII, 6. „Lata, pory roku, miesiące, dzień, godzina, /
tworzą się chwilę i ta chwila jest niczym”.

43 Daniel Naborowski, op. cit., 157. Oczywiście na poziomie leksykalnym dostrzegalne są
zapożyczenia z Jana Kochanowskiego („błędna twarz miesięczna”), co stanowi normę w poetyce
Naborowskiego (vide Jan Dürr-Durski, op. cit., 208–224).
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Podsumowanie

W wanitatywnych utworach Naborowskiego dźwięczą echa poezji Guicharda
i Matthieu, którzy sami repetytywnie podchodzili do własnych wizji poetyckich.
Często na przestrzeni jednego wersu Naborowski kontaminuje dystych, tercynę
czy cały tetrastych obecny u Francuzów. Nie wspomniano o wszystkich podo-
bieństwach między Naborowskim a „poetami-tetrastychami”. Dokładność wska-
zania konkretnej podstawy tekstu utrudnia też fakt zapożyczania się poetów
u siebie wzajemnie oraz to, że Guichard większość swojej poezji pozostawił w wielu
rękopisach. Największe podobieństwo wykazuje Impresa z tetrastychem XVI
Matthieu oraz pierwsze dwie strofy rozpoczynające zbiór Guicharda − z Krótko-
ścią żywota i pokrewnym mu utworem Na toż. Widoczne jest także oddziały-
wanie Francuzów na polskiego poetę na poziomie wyborów stylistycznych i reto-
rycznych. Za hipotezą o oddziaływaniu francuskich poetów na Naborowskiego
świadczą jego wybory stylistyczne i retoryczne, a więc posługiwanie się podob-
nym obrazowaniem i motywami, przy użyciu tych samych figur retorycznych.
Należy jednak odnotować, że na poziomie wersyfikacyjnym oraz rymowym nie
widać u Naborowskiego wpływu Guicharda i Matthieu, którzy komponowali
strofy w czterowersy o rymach okalających, podczas gdy Naborowski pozostał
przy rymach parzystych.

Zarówno Claude Guichard, Pierre Matthieu, jak i pozostali tłumaczeni przez
polskiego poetę twórcy, tacy jak Jean Passerat i Honorat de Porchères, przy-
należeli do grona poetów związanych z królewskim dworem Henryka IV oraz
doczekali się nadzwyczajnego traktowania na dworze władcy już wtedy, gdy wraz
z Radziwiłłem Naborowski odwiedzał Paryż i Fontainebleau.

Bibliografia
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cesseurs de Ronsard. Genève: Librairie Droz, 2005.

Bibliotheque nationale de France, ms. Dupuy 268.
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Fabrici, Principio. Delle allusioni, imprese et emblemi sopra la vita. Roma: Appresso

Bartolomeo Grassi, 1588.
Ferro, Giovanni. Ombre apparenti nel teatro d’imprese. [Venetia: Giacomo Sarzina], 1629.
Giovio, Paolo. Dialogo dell’Imprese. Vinegia: Gabriele Giolito de’ Ferrar, 1557.
Kochanowski, Jan. Pieśni, ed. Ludwika Szczerbicka-Ślęk. Wrocław–Warszawa–Kraków:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2008.
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RUSKA MIŁOŚĆ W CZASACH AUTONOMII GALICYJSKIEJ,
CZYLI O ROMANSACH W BIBLIOTEKACH

GRECKOKATOLICKIEGO DUCHOWIEŃSTWA1

Słowa kluczowe: Galicja, Starorusini, rusofile, romans, architektura wyboru
Keywords: Galicia, Old Ruthenians, russophiles, romance novel, architecture of choice

RUTHENIAN LOVE IN THE TIME OF GALICIAN AUTONOMY:
ROMANCES IN THE LIBRARIES OF THE GREEK CATHOLIC CLERGY

S u m m a r y

The article presents how the libraries of Greek Catholic priests in the Galician clergy houses
of the second half of the 19th century shaped and managed the horizon of the matrimonial
expectations of Ruthenian readers i.e. daughters of the priests. I interpret romance novels by Ivan
Havryshkovych (1827–1907) and Fylymon Kalytovsky (1841–1912) which were addressed to them
and printed in a literary supplement to the conservative Ruthenian magazine “Slovo”. The issue
under consideration has not been the subject of literary studies so far.

I treat these literary texts as an artistic representation of the Galician social structure. The over-
arching aim of the research is to interpret, using the sociological theory of Eva Illouz, the ecology
and architecture of romantic choices of the Ruthenian elite. More specifically, I look at the socially
shaped matrimonial conditions reflected in the romances and conventions that accompany them,
as well as at the relationship of romantic choices with social transgression of the protagonists.

Moreover, I attempt to show what political factors formed and disciplined the literary repre-
sentations of erotic love and what these representations can tell us about the socio-national order
in Galicia designed by conservative Ruthenian writers.

Biblioteczka popadianki albo galicyjskie marginalia

Plebanie greckokatolickie w Galicji drugiej połowy XIX wieku, wyposażone
przez księży w księgozbiory wzorowane − tylko formalnie − na tych z dworów
szlacheckich, pełniły rolę lokalnych centrów ruskiej kultury duchownej i świeckiej.

1 Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2016/20/S/HS2/00584 finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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„Atenami Ruskimi” nazywano plebanię księdza Iwana Ozarkiewicza (1826–1903)
z Bolechowa. Biblioteka duchownego ukształtowała nowoczesny światopogląd
jego córki − Natalii Kobryńskiej (1855–1920). Lektury przyszłej emancypantki,
pisarki i społeczniczki mogły jednak stanowić wyjątek od reguły, bowiem księża
i ich rodziny reprezentowali w większości poglądy zachowawcze. Odzwierciedlało
to charakter galicyjskiego ruchu ruskiego w latach 60.–80. XIX wieku, zdomi-
nowanego przez Rusinów-konserwatystów (głównie elitę duchowną). Stąd córki
księżowskie, popadianki, zadowalały swe gusta czytelnicze przeważnie literaturą
religijną lub beletrystyką romansową.

Tę ostatnią uważam za obiecujący materiał badawczy. Nieobecne we współ-
czesnej historii literatury ukraińskiej romanse konserwatystów traktuję bowiem
jako reprezentację normatywnych w latach 60.–80. dyskursów na temat relacji
społecznych, które kształtowały i zarządzały horyzontem oczekiwań matrymo-
nialnych czytelniczek. Lokalizacja tej twórczości poza sferą zainteresowań litera-
turoznawców wynika z marginalnej pozycji gatunków romansowych w dziejach
piśmiennictwa oraz wyłączenia spuścizny prozaików związanych z ówczesnymi
konserwatystami ruskimi z historii literatury ukraińskiej do dziś przedstawia-
jącej jedynie narracje narodowców-ukrainofilów. Rekonstrukcja biblioteczek
popadianek, córek ruskich tradycjonalistów, może zatem przybrać formę − para-
frazując bell hooks − „miejsca radykalnego otwarcia”1, czyli zainicjować taki
proces interpretacyjny, który stworzy alternatywny punkt widzenia na literaturę,
obyczajowość i społeczeństwo galicyjskie.

Przyczynkiem do powyższego będzie interpretacja wybranych powieści pub-
likowanych w 1867 roku na łamach dodatku beletrystycznego do lwowskiego
czasopisma „Słowo” („�����”)2. Skoncentruję się na podstawowych kompo-
nentach wątków fabularnych prozy romansowej: miłości, erotyce i wyborach
matrymonialnych3 oraz ich uwikłaniu w postulowany przez autorów ład kul-
turowy. Ograniczenie czasowe wynika nie tylko z faktu, że właśnie w 1867 roku
ujrzał światło dzienne pierwszy numer „Galicjanina. Dodatku naukowo-beletry-
stycznego do «Słowa»” („������	�	
.�����������������	�� ������� ��
«�����»”, 1867–1870). Inicjatywy wydawnicze stanowiły bowiem wynik fermentu
wewnątrz nieukrainofilskiej elity ruskiej, na którą składały się dwie zachowaw-
cze pod względem społecznym, kulturowym i obyczajowym frakcje: staroruska

1 Vide bell hooks, „Margines jako miejsce radykalnego otwarcia”, trans. Ewa Domańska,
Literatura na Świecie, no. 1–2 (2008): 108–117.

2 Jedno z najważniejszych i opiniotwórczych czasopism ruskich o charakterze społeczno-poli-
tyczno-literackim, wychodziło w latach 1861–1872 we Lwowie, od 1866 r. uznawane za główny
organ prasowy rusofilów galicyjskich. Vide �������� ����	�, ����� ������, ���������	

����� ������ 1848–1939, vol. 1 1848–1900 (�����: ����, 2001), 183–196.

3 Vide Anna Martuszewska, Architektonika literackiego romansu (Gdańsk: słowo/obraz tery-
toria, 2014), passim.
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i rusofilska4. Przyczyny fermentu leżały w zagrożeniu spowodowanym ówczesną
ugodą między Wiedniem a szlachtą polską oraz powstaniem autonomii polskiej
w Galicji. Z tego powodu w polemikach prasowych pojawiły się argumenty ruso-
filskie5. Elita rusofilska, wychodząc z założenia, że istnieje wspólna dla Słowian
wschodnich panruska przestrzeń kulturowa, postulowała uznanie przynależności
do niej Rusinów galicyjskich. Deklaracja ta oznaczała odejście od dominują-
cego wśród Starorusinów konceptu rozwoju narodu ruskiego ograniczonego do
Galicji. Otwierała bowiem możliwość utożsamienia się z wysoką kulturą rosyjską
− rozumianą jako wspólna i reprezentatywna dla całego świata wschodnio-
słowiańskiego. Identyfikacja ta miała bronić Rusinów przed polonizacją i latyni-
zacją, czego − zdaniem rusofilów − nie była w stanie zagwarantować kultura ruska
w samej monarchii habsburskiej6. Ponadto część Rusinów, wyobrażając sobie
swój udział w wysokiej kulturze rosyjskiej/panruskiej, utwierdzała tym samym
dystynkcje wewnątrz własnej społeczności galicyjskiej, polegające na wyakcen-
towaniu różnic między elitą a chłopstwem.

W sferze literatury poglądy konserwatywne autorów polegały między inny-
mi na wierności zasadzie decorum − używaniu ruskiego języka książkowego
w tekstach skierowanych do wyższych warstw Rusinów galicyjskich. Opierał się
on na etymologiczno-historycznych regułach pisowni oraz w dużej mierze na
języku cerkiewnosłowiańskim, a nie na dialektach ruskich (to w swym demokra-
tycznym projekcie narodowym postulowali już wtedy ukrainofile)7. Analogiczną

4 Starorusini byli lokalnymi patriotami ruskimi, lojalnymi wobec Wiednia, traktującymi szlachtę
polską jako największe zagrożenie (od 1848 r. konsekwentnie domagali się podziału Galicji na
część ruską i polską), a Cerkiew greckokatolicką jako fundament swej tożsamości. Rusofilów
różnił od Starorusinów postulat jedności Rusinów habsburskich z istniejącą według nich ogólno-
ruską wspólnotą kulturową. Vide Paul Robert Magocsi, „Old Rythenianism and Russophilism:
A New Conceptual Framework for Analyzing National Ideologies in Late 19th Century Eastern
Galicia”, in American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, ed. Paul
Debreczny, vol. 2 Literature, Poetics, History (Kiev: Slavica, 1983), 305–324; Filip Świstun, „Spory
austryackich Rusinów o kwestyę narodowości”, Świat Słowiański, no. 71 (1910): 250–276;  ��	�
!����, ���"�	 �����#, „����$������� � ������	� � ������	� XIX − 	� ������ XX ��.
��	�%�, ����� ��%����, ���������”, �	��� ���	������� ��	��������. ���	� 	����
��, no.
34 (1999): 231–268;!		� &���	�� &�	���	�, �����	� ���
�. ���������	 �����������
�	� �����	�� �� ���	��, 1848–1915, trans. '�����	� ��%������ (�����: �������, 2015);
 ���� ������, „��( ���)	�$�������� � ��	�����%���: *� ������) %��	 	�+��	���	�)
���	���	���� ����+�������, ������ � 60-, ���, XIX ��. (������ ����������$��	���
������(�		�)”, Journal of Ukrainian Studies, no. 35–36 (2011–2010): 103–119.

5 Jako jeden z pierwszych dobitnie przedstawił je duchowny greckokatolicki Iwan Naumowicz
(1826–1891) w artykule Pogląd na przyszłość. Vide ��	
 ���	��
 �	���,
 [Iwan Naumowicz],
„-�����
 �
 �����	����”, �����, no. 59 (27.07.1866): 1–2.

6 Vide  ��	� !����, ���"�	 �����#, op. cit., 258–259.
7 Vide ��,���� ��%��, „«.%���/» − �����������	 � ���)	����� ����%	������”, trans.

�����# &����	�, in idem,  �
�� !� 	����	� ����������� ���, ed. �����# &����	�
('����: -�����, 2009), 641–666.
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jednorodność stylistyczną zachowywali publikujący na łamach „Galicjanina”
zupełnie dziś zapomniani prozaicy: Iwan Hawryszkowicz (1827–1907) i Fyłymon
Kałytowski (1841–1912). Obecna w ich romansach zasada odpowiedniości nie
dotyczyła jedynie warstwy językowej, bowiem kreowany przez autorów roman-
sowy świat przedstawiony urządzony został zgodnie z decorum matrymonial-
nym, pod którym rozumiem zgodność lokowania uczuć przez protagonistów z ich
pozycją społeczną, kulturową i narodową oraz przystawalność podejmowanych
działań do ich intencji i panujących konwenansów.

Swoistość owego decorum romansu ruskiego można ukazać pełniej, jeśli
wziąć pod uwagę siły instytucjonalne mające wpływ na jego formowanie − Cer-
kiew i kler greckokatolicki, który stanowił większość wśród ówczesnej konser-
watywnej elity ruskiej (na przykład wspomniany prozaik Hawryszkowicz był
proboszczem, a sędzia i pisarz Kałytowski pochodził z rodziny księżowskiej).
To zasady moralne i obyczajowość greckokatolicka, w tym brak celibatu, wywie-
rały wpływ na wyobrażenia elit ruskich o miłości, erotyce, zalotach, ślubie,
małżeństwie i rodzinie. Dominacja rodzin duchownych w społeczności ruskiej
przyczyniła się do szczególnej pozycji samej instytucji rodzinnej, którą trak-
towano jako swego rodzaju axis mundi − sakralny punkt odniesienia dla
tożsamości i fundament ładu moralnego. Ożenek księdza stał się synekdochą
odrębności kultury ruskiej od polskiej, a szerzej: kultury wschodniej od kultury
łacińskiej. Trwanie przy nim było argumentem na korzyść wyższości własnych
tradycyjnych wartości, takich jak: rodzina, moralność publiczna i osobista, życie
dla wspólnoty, przeciwstawianych cechom uznawanym jako właściwe dla pol-
skiej kultury rzymskokatolickiej, czyli: celibatowi, amoralności, karierowiczostwu
i egocentryzmowi8.

Powyższe komponenty konserwatyzmu ruskiego stanowią, jak powiedziałaby
socjolożka Eva Illouz, ekologię i architekturę wyborów miłosnych XIX-wiecz-
nej elity ruskiej w Galicji. Pod pojęciem ekologii badaczka rozumie warunki
społeczne wpływające na wybór matrymonialny, natomiast architektury − usank-
cjonowane przez grupę społeczną praktyki towarzyszące dokonywaniu owych
wyborów9. Kategorie te posłużą mi jako klucz interpretacyjny ruskiej ekologii
i architektury wyboru miłosnego. Ponieważ kształtowały się one w etnicznie
różnorodnej Galicji, w orbitę ich analizy wchodzi miłość oraz seksualność własna
− parafialna i ruska, jak również inna − szlachecka i polska.

8 Vide !	���# 0���	�, „��+����	� ������ ����� � ������� ���������+����
��,���	���� ������	� �����) ������	� XIX ��������”, ������� "�!����, no. 4–5 (2000):
50–80.

9 Eva Illouz, Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, trans. Michał Filipczuk (Warszawa:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016), 46, passim.
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Seksualność ujarzmiona

W interesującym mnie czasie i przestrzeni kategorie narodowościowe i reli-
gijne zaczynały pełnić rolę odróżniania siebie od innych, choć nadal polaryzacje
społeczne odgrywały istotną rolę w konstruowaniu tożsamości10. I to one stano-
wiły również rdzeń ekologii wyborów miłosnych bohaterów romansu łotrzy-
kowskiego Iwana Hawryszkowicza Pan. Pusta opowieść z życia uczniowskiego
( ��#.  ���$% ��&���&# &# '���������� ����). Prozaik nakreślił na tle
XIX-wiecznego Lwowa i jego przedmieść humorystyczny obraz społeczeństwa:
od arystokracji, przez mieszczan i przedmieszczan. Z perspektywy dzisiejszego
odbiorcy kontekst narodowy powieści nie jest określony explicite, ale dla znają-
cych ówczesne realia czytelniczek, kultura mieszczańska miała charakter głównie
polski. Właśnie polską strukturę Lwowa autor Pana wykorzystał jako kostium
literacki skrywający ruskie wzorce kulturowe oraz projekty społeczno-narodowe.

Konwencja romansu łotrzykowskiego nie służyła deprecjonowaniu przez
prozaika hierarchii społecznej. Utwór nie jest bowiem groteskową rewolucją,
która w ujęciu Bachtinowskim miałaby obrócić na nice pozornie wieczne struk-
tury. Dlatego nawet tymczasowe zawieszenie praw i karnawalizacja rzeczywistości
lwowskiej stwarza nastrój dziwności, ale i immanentnego niepokoju oraz oczeki-
wania, kiedy wszystko wróci na swe miejsce.

Hawryszkowicz eksperymenty z transgresjami społecznymi przeprowadza na
głównym bohaterze powieści − Porfiriuszu de Chapturze Hołojuszce. Ten mode-
lowy romansowy łotrzyk wciela się w rolę amanta, oczarowującego panny i wdowy,
arystokratki i mieszczanki. Wedle gimnazjalnej braci Porfiriusz to lwowskie
wcielenie Falstaffa, Don Kichota i Don Juana w jednym − szlachcic chodaczko-
wy, wieczny student bez grosza przy duszy, oszust-megaloman, który w intrat-
nym małżeństwie widzi ratunek przed wierzycielami. Gimnazjaliści, nie kryjąc
uśmiechu politowania, nazywali go panem, choć był jedynie „[...] ���	���, �	��
�����
, �������� ��	�, lacus a non lucendo [...]”11.

Hołojuszka − wbrew panującym konwenansom − ma zdolność ciągłej zmiany
swego środowiska społecznego. Rozkochuje w sobie i kradnie pocałunki ubogiej
Nastunci Sołowijskiej z lwowskiego przedmieścia oraz arystokratce Harminie
Chmarołomskiej z centrum miasta. Nieokrzesany erotyzm protagonisty nie jest
funkcją ciała bohatera − raczej uzewnętrznia jego niejednoznaczną pozycję

10 Vide Bernadetta Wójtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie
w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867–1918) (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2008), 83.

11 1��	
 ����������
, „-�	
. -���2# ��%��%
 %
 ��������� (����”, ���
���#.
(������*�������
��� ������ !� „�����”, no. 20 (1867), 313: „[...] ironią, antypodą,
parodią pana, lacus a non lucendo [...]”. Jeśli nie zaznaczam inaczej, tłumaczenia są mojego
autorstwa − K.G.
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społeczno-ekonomiczną. Ten szlachcic z kiesą żebraka wyłamuje się zarówno
z porządku ciała, jak i klasy. Nie wymyka się jednak dyskursywizacji, w ramach
której Hawryszkowicz współtworzy dla czytelniczek ruskich „prawdę” o zacho-
waniach nienormatywnych, aby móc włączyć je (zachowania i czytelniczki) w sieć
społecznej kontroli sprawowanej przez elitę greckokatolicką (m.in. przy pomocy
„niewinnego” księgozbioru na plebanii).

Niekonwencjonalne zachowanie erotyczne oraz nierespektowanie swego miej-
sca w hierarchii społeczno-ekonomicznej budują komiczną postać Hołojuszki.
Wśród czytelniczek ruskich miał on wzbudzać śmiech politowania, ale i śmiech
obronny przed seksualnością szlacheckiego protagonisty. Ponadto miłosna nie-
stabilność bohatera świadczy o jego braku charakteru w ówczesnym rozumieniu
tego słowa. Jak dowodzi Illouz, lektura XIX-wiecznych powieści uzmysławia, że
w czasach przednowoczesnych charakter nie był rozumiany jako zbiór cech orygi-
nalnych jednostki, polegał bowiem na „harmonii pragnienia oraz celu moral-
nego. Charakter jest zatem pewnego rodzaju zobiektywizowaną i uzewnętrznioną
wersją wartości wyznawanych przez daną grupę społeczną”12. Stąd nieposiadający
zdolności internalizacji norm społecznych Porfiriusz wprowadza dysharmonię
w ruską przestrzeń pragnień, rytuałów i ról społecznych.

Zgodnie ze schematem romansu protagonista niestosujący się do ówczesnej
ekologii i architektury wyboru prędzej czy później doznaje upokorzeń, bowiem
sukces matrymonialny osiągają tyko ci, którzy szanują konwenanse i swój stan13.
Hołojuszka musi zatem skończyć z intrygami i dokonać upokarzającej ekspiacji
w obecności swych niedoszłych narzeczonych. Wyznanie to jest równoznaczne
z akceptacją przez wszystkie postaci obowiązujących norm moralnych, ujarzmie-
niem seksualności i powrotem ciała na swe miejsce w strukturze społecznej14. Akt
ten pośrednio dotyczy również bohaterek − Nastunci i Harminy. Zachowanie
głównych aktorek w sztuce miłosnej Porfiriusza zdradza bowiem niejednoznacz-
ność ich pozycji pod względem moralnym i społecznym. Dotyczy ona zamiłowania
obydwu panien do wcielania się w inne role, dzięki czemu przekraczają wyzna-
czone swej płci granice obyczajowe. Maskarada ta obdarza bohaterki siłą spraw-
czą − to one w pewnym momencie przejmują inicjatywę w grze miłosnej.

Zdaje się, że przyczyną tych relacji à rebours jest łączące te trzy postaci pół-
lub pełne sieroctwo. Skoro w rodzinie odbywają się pierwsze procesy kontro-
lowania cielesności, to w powieści Hawryszkowicza bohaterowie nie do końca

12 Eva Illouz, op. cit., 44.
13 Ibidem, 57.
14 Nawiązuję do opisywanej przez Foucaulta tradycji wyznawania w kulturze Zachodu własnej

seksualności, które ma za zadanie rozszerzyć wiedzę i kontrolę nad cielesnością i działalnością
jednostki, aby ta nie przekroczyła swej społecznej użyteczności. Vide Michel Foucault, Historia
seksualności, trans. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, Tadeusz Komendant (Warszawa:
Czytelnik, 1995), 71–117.
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zostali im poddani. Brak reprezentującego wzorce patriarchalne ojca i ucieleś-
niającej chrześcijańską moralność matki nie stworzyły ram zabezpieczających
ich przed „groźną” seksualnością. Ponadto zaburzone relacje rodzinne spowo-
dowały, że podmiotowość graczy miłosnych przestała podlegać „ochronie i kura-
teli osób trzecich [...], które pełniły rolę arbitrów wymuszających respektowanie
norm moralnych i obyczajowych”15.

Według konwencji gatunkowej ktoś jednak musi przyjąć funkcję owego
arbitra, aby romans mógł zakończyć się pogodzeniem bohaterów i przywróce-
niem ładu w ekologii i architekturze wyboru miłosnego. Zostaje nią panna
Chmarołomska, która na mocy swej wysokiej pozycji społecznej urządza relacje
między postaciami. Zatem Hołojuszka ma zostać domowym marszałkiem pana
Fujarowskiego i wziąć za żonę pannę Sołowijską. Ponieważ w schemacie fabu-
larnym romansu ceni się pochodzenie, „pan” Porfiriusz nie powinien trafić pod
strzechę Nastunci. Może natomiast spełnić marzenie awansu społecznego dziew-
czyny, poślubiając ją już jako zabezpieczony finansowo pan marszałek. Harmina
tymczasem przyjmuje oświadczyny wysoko urodzonego pana Fujarowskiego.

Ujarzmienie seksualności bohaterów wiąże się z odzyskaniem przez nich
charakteru, czyli z uwewnętrznieniem tradycyjnych norm i wartości społecznych.
Co istotne, odbywa się ono za pomocą ruskiego kodu językowego i kulturowe-
go, który jest narzędziem porządkującym literackie relacje społeczno-erotyczne.
Biorąc pod uwagę fakt, że ówczesne odbiorczynie romansów ruskich − popa-
dianki − w plebanii wiejskiej były wychowywane zgodnie z normami panującymi
wśród mieszczańskiej klasy średniej16, romans Hawryszkowicza mógł służyć
jako opowieść dydaktyczna kontrolująca panny, które aspirują do miejskiego
awansu. Jednocześnie męska narracja w Panu urządza seksualność lwowską tak,
aby nie była ona zagrożeniem dla cnoty przyszłej mieszczanki ruskiej. Prozaik
zatem poprzez językową rutenizację polskiej kultury miasta dokonuje jej sym-
bolicznej kolonizacji i tworzy przestrzeń wyobrażoną dla powstającej właśnie
ruskiej klasy mieszczańskiej.

Miłość jako transgresja społeczna

Powieść Fyłymona Kałytowskiego Zamiana (+�� �#) zbudowana jest na
fabularnym schemacie romansowym urozmaiconym sensacyjno-melodrama-
tycznym motywem związanym z tytułową zamianą tożsamości bohaterów oraz
elementami analizy historycznej, społecznej i obyczajowej. Czasoprzestrzeń utworu
tworzy galicyjska wieś Biłobrody, dwór szlachecki i plebania greckokatolicka

15 Eva Illouz, op. cit., 49.
16 !	���# 0���	�, op. cit., 72–74.
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na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku. Losy osobiste bohaterów zostały uwikłane
w szerszy kontekst polityczny powstania listopadowego oraz poprzedzającej go
agitacji wśród mieszkańców Galicji. Okres ten jest punktem odniesienia dla
wyborów tożsamościowych postaci, bowiem decyzja przyłączenia się lub nie do
powstańców wiąże się z określeniem swej przynależności do grona gente Rutheni,
natione Poloni lub ruskiej wspólnoty narodowej.

Wybory te są podporządkowane głównemu wątkowi romansowemu: miłości
panny Stefanii − córki nieżyjącego greckokatolickiego proboszcza Biłobrodów
oraz Artura − syna właściciela wsi, polskiego barona Bonapartego. „3������
�2��� ����� ������� ��� �����	��� (����”17 − wyznaje Stefania z pełną
świadomością, że uczucie, które połączyło ją i Artura nie ma racji bytu w obli-
czu dzielącej ich różnicy społecznej oraz kulturowej. Dlatego bohaterka, będąca
ostoją cnotliwości, jest powściągliwa w okazywaniu emocji. Właśnie wysoki
status moralny Stefanii rekompensuje jej społeczno-ekonomiczne podporząd-
kowanie18.

Zamiana to nie tylko opowieść o dowartościowaniu kobiety w galicyjskim
systemie patriarchalnym, ale również ukazanie wysokiej pozycji ruskich, grecko-
katolickich wartości, które uosabia Stefania. Bezinteresowna miłość szlachcica
Artura do półsieroty bez posagu jest jego obietnicą podwyższenia statusu spo-
łecznego popadianki, ale także potwierdzeniem możliwości poprawy sytuacji
ekonomicznej elity ruskiej w Galicji. Rzecz jasna, pociągnęłoby to za sobą na-
stępstwa polityczne w stosunku do dzierżącej władzę szlachty polskiej. Jednak
zanim do tego dojdzie, Stefania musi pokonać drogę pełną cierpień, by wzmoc-
nić i jeszcze bardziej uszlachetnić siebie oraz swoją miłość; musi również utracić
cały swój skromny dobytek, by emocje związane z możliwym awansem były
jeszcze bardziej intensywne19.

Przyczyną cierpień protagonistki, ale i wszelkiego zła, które spotyka innych
bohaterów, jest szwarccharakter romansu − baron Bonaparte, który nie przebiera

17 4.1. [4�����	
] 5��������#, „0�� 	
”, ���
���#. (������*�������
���
������ !� „�����”, no. 10 (1867), 156: „Uczucie często bywa śmiertelne w obliczu realnego
życia”.

18 Notabene podobne miejsce kobiety w romansie tłumaczy popularność gatunku wśród
XIX-wiecznych czytelniczek. Zdaniem Illouz „[...] miłość była tak nieodparcie atrakcyjna, ponie-
waż zarówno przesłaniała, jak i rekompensowała głębokie nierówności kryjące się w samym
sercu relacji genderowych” − Eva Illouz, op. cit. Cf. Agnieszka Setecka, „Romans − przejaw
zwycięstwa czy klęski kobiet? O romansie dawniej i dziś”, in Krytyka feministyczna. Siostra teorii
i historii literatury, ed. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska (Warszawa: Instytut Badań Lite-
rackich PAN. Wydawnictwo, 2000), 187–192.

19 Jak podkreśla Illouz, w XIX-wiecznych powieściach traktujących o miłości romantycznej
interesowność nie była sprzeczna z miłością i planami matrymonialnymi, wręcz stawała się jej
katalizatorem, małżeństwo miało bowiem zasadnicze znaczenie dla bytu ekonomicznego. Vide Eva
Illouz, op. cit., 56.
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w środkach, aby przeszkodzić w mezaliansie syna. Ten właściciel Biłobrodów,
przebiegły i bezlitosny, jest przykładem na to, że „[...] ��(	� ���� ���,�+
��� 	� ����� , 	� �
 ����+� 	� ���� ���,��	2�
 	� 	� ������	�”20.
Dyskredytacja Bonapartego służy przede wszystkim uargumentowaniu poglądu,
że on i jemu podobna szlachta nie posiada legitymacji moralnej do sprawo-
wania władzy w Galicji. Dlatego zgodnie z zasadą sprawiedliwości literackiej
dosięga go kara. Rolę powieściowej Nemezis odgrywa ruska chłopka Marta,
w przeszłości ofiara gwałtu barona. W tym samym czasie, gdy żona Bonapar-
tego powiła Artura, Marta urodziła Matwija − także syna barona. Wezwano ją
wówczas do dworu jako mamkę. Powodowana pragnieniem polepszenia losu
własnego dziecka, podmieniła chłopców i od tej pory syna szlacheckiego wy-
chowała jak swego, natomiast dziecko jej i barona rosło we dworze jako Artur.
Bohaterka pozbawiła Bonapartego możliwości przekazania majątku i władzy
w ręce potomka z prawowitego łoża. Ponadto wychowany przez nią Matwij,
nieświadom swej prawdziwej tożsamości, zabija barona, własnego ojca, pragnąc
pomścić w ten sposób wyrządzone przez niego zło wśród biłobrodzkiej społecz-
ności ruskiej.

Tu Kałytowski na krótko przenosi akcję do Królestwa Polskiego, gdzie Artur
jako szlachcic polski przygotowuje powstanie przeciw Imperium Rosyjskiemu.
Dzięki temu autor wprowadza narrację powieści w nurt galicyjskiego dyskursu
rusofilskiego. Reprezentuje go napotkany przez Artura kapitan wojsk rosyjskich,
z pochodzenia Małorusin, który zwraca się do gotowej do zrywu powstańczego
szlachty polskiej słowami:

[...] 	� ����	�#�� ������, 6� �	� 	� ���
 �����	�����, 6� �	� �̂������� ���
 (����
�������	�, − �2 ���2 ���� %������!... 0����#��, �
 �� ����� ���� ������� �����
� �����2# ����
 	����� 	� �����	�� (���� �� %�������� ��2��� ��� 	� �������2
%� ���	�+��. 0����#��, 6� �� ���� �2 ���� %� ���� �
 	�������������! 0����#��
���� �	�	��, ��	�	��, ���#���� + ���� 	����� %� ��� ��	� ��	�, 6� �̂	
 �2�
 � �2
���������	�#! 0	�6��� �2 	��
 	��� 	�#����� �
 �����	6�	 %���� − � ���
 	�
��	�� %� �� ��� 7�(�...21

20 4.1. [4�����	
] 5��������#, „0�� 	
”, ���
���#. (������*�������
���
������ !� „�����”, no. 11 (1867): 170: „[...] można mieć szlachectwo na papierze, ale w sercu
nie być szlachetnym ni na krztynę”.

21 4.1. [4�����	
] 5��������#, „0�� 	
”, ���
���#. (������*�������
���
������ !� „�����”, no. 13 (1867): 204: „[...] nie obwiniajcie Rosji, że wobec was zawiniła, że
odebrała wam życie polityczne − sami byliście dla siebie zgubą...! Przypomnijcie sobie, jak przod-
kowie wasi tracili majątki i krwawy trud ludu na rozkoszne życie wedle zamorskich zwyczajów
albo na rozpustę za granicą. Przypomnijcie sobie, co pradziadowie wasi zrobili z naszą Mało-
rusią! Przypomnijcie ucisk, prześladowania, zabójstwo całego narodu za tę jedną winę, że był wiary
prawosławnej! Zniszczyliście nam naszą najpiękniejszą na Słowiańszczyźnie ziemię i nie omija
was za to kara Boża...”.

j:makieta 13-5-2019 p:37 c:1 black–text



38 Katarzyna Glinianowicz

W warstwie ideologicznej utworu Rzeczpospolita zostaje przeciwstawiona
sprawiedliwemu Imperium Rosyjskiemu, gdzie ruski lud prawosławny znalazł
swe szczęście. Wartością naczelną porządku rosyjskiego był jakże atrakcyjny dla
rusofilów konserwatyzm i taka pozycja duchowieństwa w Rosji, która gwaranto-
wała mu pełne bezpieczeństwo. W obronie tego postulowanego także dla Galicji
stanu na karatach Zamiany Rusini z Cesarstwa Austrii oraz Małorusini z Impe-
rium Rosyjskiego jednoczą się i jako żołnierze rosyjscy biorą udział w tłumie-
niu powstania listopadowego. Przyłącza się do tego dzieła również Matwij, który
w ten sposób chce odpokutować grzech ojcobójstwa oraz pomścić krzywdy
zadane ludowi przez szlachtę. Na tym dziejowym tle dochodzi do spotkania
„janusowych” braci z Biłobrodów, którzy stanęli po przeciwnych stronach bary-
kady. Spotkanie to dla powstańca Artura jest konfrontacją z jego ruską tożsa-
mością, którą odnajduje w twarzy swego wychowanego przez Rusinkę polskiego
brata. Po bitwie wraca do Galicji, ale już jako ruski panicz.

Artur z mlekiem swej mamki/matki wyssał pragnienie sprawiedliwości i nie
chce przejmować majątku ojca, który „czerwienieje od krwi ludu”. Jednak w kon-
serwatywnej narracji romansowej pozytywnej postaci nie może spotkać degradacja
społeczno-ekonomiczna. Na jakim kapitale mógłby zatem budować swą pozycję
społeczną w Galicji bohater gente Rutheni? Odpowiedzi należy szukać ponow-
nie poza granicami monarchii habsburskiej. Artur dziedziczy bowiem olbrzymi
majątek po bezdzietnej ciotce Leokadii − mieszkającej w Warszawie wdowie
po pułkowniku rosyjskim. Zatem to kapitał rosyjski, a nie polski daje bohatero-
wi niezależność finansową i matrymonialną. Dzięki temu władza i miłość trafia
w ręce Rusinów: Artura i Stefanii. „[...] �2 ������ ������ ��
 ��� ����,

��̂���	2,
, ����2 	��
 ����� ���� ������ ����	�!”22 − tymi słowami
Marta, Rusinka i chłopka, ostatecznie wypełnia swój plan i symbolicznie mianuje
syna na prawowitego ruskiego rządcę niezmiennie pańszczyźnianej wsi.

Konserwatyści ruscy „[...] z upodobaniem wspominali czasy, kiedy to Ruś
miała swoich bojarów, kniaziów, pod względem zaś politycznym skłonni byli do
popierania wszelkiego absolutyzmu”23 − pisał na początku XX wieku historyk
ruski Fyłyp Swystun (1844–1916). Przedstawiony przez Kałytowskiego literacki
awans Stefanii i Artura w pańszczyźnianych ramach można uznać za fikcyjne
spełnienie przywołanych przez Swystuna pragnień konserwatystów. „Janusowe”
oblicze Artura/Matwija może posłużyć jako metafora tej wspólnoty pragnień pol-
skich/ruskich konserwatystów. Różnica między nimi polegała natomiast na kapi-
tale kulturowym i ekonomicznym, który w wyobrażonej przez rusofilów wspól-
nocie panruskiej miała zapewnić im jedyna niezależna państwowość słowiańska

22 4.1. [4�����	
] 5��������#, „0�� 	
”, ���
���#. (������*�������
���
������ !� „�����”, no. 19 (1867): 299: „[...] będziesz dobrodziejem dla swych poddanych, którzy
nad sobą mieli okrutnego tyrana!”.

23 Filip Świstun, op. cit., 261.
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− Imperium Rosyjskie. Ponadto Kałytowski jako sędzia wywodzący się z rodziny
księżowskiej odzwierciedlił w swej powieści tendencje wśród XIX-wiecznej inte-
ligencji ruskiej polegające na budowaniu na gruncie duchowieństwa nowego
pokolenia − elity świeckiej, która miała wchodzić jako niezależna siła do zmono-
polizowanej dotąd przez Polaków przestrzeni władzy galicyjskiej.

Księgi endogamii

W XIX-wiecznych romansach Rusinów-konserwatystów wątek miłości wią-
zał się z motywem transgresji społecznej. Podstawowe pytania obecne w narra-
cjach Iwana Hawryszkowicza i Fyłymona Kałytowskiego brzmiały: „w jakich
okolicznościach (jeśli w ogóle) miłość zdolna jest pokonać bariery społeczne
i na odwrót − czy przynależność do tej samej sfery socjoekonomicznej powinna
stanowić konieczny warunek spełnienia miłości?”24.

W świecie przedstawionym interesujących mnie utworów miłość jest transgre-
syjna jedynie wtedy, gdy wiąże się z możliwością wkroczenia elity ruskiej w struk-
tury władzy. Reprezentacje te dotyczą jej realnych dążeń pod koniec XIX wieku,
gdy chcąc utrzymać swą pozycję, elita musiała wyjść poza sekularną kastowość
i rozpocząć budowę własnej inteligencji świeckiej, konkurującej z dominującą
w autonomii galicyjskiej szlachtą polską. Dlatego przynależność do sfery socjoeko-
nomicznej nie stanowi warunku koniecznego w wyborze miłosnym protagonistów,
oczywiście jeśli ten wybór jest na korzyść ruskich postaci. Stanowi go natomiast
przynależność do wspólnoty narodowej (rusko-galicyjskiej lub ogólnoruskiej), co
jest zrozumiałe w obliczu realnych zagrożeń polonizacji, których częstą przyczyną
były małżeństwa mieszane. Romanse konserwatystów projektują zatem umacniają-
cą kulturową i etniczną odrębność ruskiej elity endogamię, która pozwalała podjąć
skuteczną rywalizację o sprawowanie władzy nie tylko duchowej, ale i świeckiej
w Galicji wkraczającej w XX wiek wraz ze swoimi parafialnymi bibliotekami.
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LITERACKIE ŻYWE BIBLIOTEKI
A ICH RZECZYWISTE ODPOWIEDNIKI.
ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

Słowa kluczowe: biblioteka, topos, żywa biblioteka, żywa księga
Keywords: library, topos, human library, human book

HUMAN LIBRARIES IN LITERATURE AND REALITY.
ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES

S u m m a r y

The text focuses on the subject of human library. The first part of the article analyses literary
realisations of this motif in the works of such writers as: Ray Bradbury, Jorge Luis Borges,
Thomas Wharton, and Walter Moers. Next, the author focuses on human libraries existing in our
reality. Finally, those two aspects of the discussed phenomenon are confronted with each other
to show how capacious the terms ‘book’ and ‘library’ have become.

Wstęp

Krystyna Bednarska-Ruszajowa, badając motyw biblioteki w literaturze pol-
skiej, odnalazła trzysta dwadzieścia pięć utworów, w których pełni on mniej lub
bardziej istotną rolę1. W zebranym przez nią materiale odnaleźć możemy stwo-
rzone przez stu pięćdziesięciu ośmiu pisarzy ujęcia księgozbiorów prywatnych
i instytucjonalnych. Autorka oprócz opisania funkcji, jakie pełnią w danych dzie-
łach, przedstawiła je także w ujęciu metaforyczno-symbolicznym, jako „wzorcowe,
modne, nielegalne, unicestwione i inne”2. W jej przeglądzie nie zabrakło i wzmia-
nek dotyczących wizerunku bibliotekarza. Tak szerokie spojrzenie na omawiany

1 Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Biblioteki w literaturze polskiej (Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006).

2 Ibidem, 16.

j:makieta 13-5-2019 p:43 c:1 black–text



44 Paweł Bernacki

problem sprawia, że zgromadzony przez Bednarską-Ruszajową zbiór jawi się
jako kompletny. Gdzieś obok ścisłych zainteresowań badaczki dryfuje jednak
jeszcze jeden, niezwykle specyficzny typ księgozbioru, o którym ta nie wspomina
− złożony z żywych ksiąg. Bazując na poczynionych przez autorkę ustaleniach
na temat rodzimych prac nad omawianym tematem oraz stworzonej przez nią
bibliografii Światowych badań nad opisami bibliotek w utworach literackich3,
można stwierdzić, że motyw żywego księgozbioru nie przyciąga uwagi naukow-
ców zajmujących się toposem biblioteki, a rzadkie wzmianki na jego temat to
raczej zauważenie problemu niż jego analiza4. W tym miejscu tworzy się więc
pewna luka, którą warto wypełnić, szczególnie że wątek human library jest nie
tylko literackim tworem, ale posiada także swoje realne odbicie. I to właśnie owe
rzeczywiste realizacje − w konfrontacji z wybranymi pomysłami pisarzy − stano-
wią przedmiot analizy niniejszego szkicu.

Żywe biblioteki jako temat literacki

Mówienie o każdej bibliotece (a więc także żywej) wedle tezy zawartej
w jednym z esejów Umberto Eco, powinno się zaczynać od lektury Księgi,
pisanej wielką literą, świętej5. Czynność ta ma celu pomoc w osiągnięciu odpo-
wiedniego stanu ducha, wejściu we właściwy, podniosły nastrój. Za ów sakralny
tekst włoski erudyta uważał słynne opowiadanie Jorge Luisa Borgesa zaczy-
nające się powszechnie znanym cytatem porównującym wszechświat do księgo-
zbioru6. Ogrom stworzonej przez argentyńskiego pisarza wizji może przytłaczać.
Biblioteka Babel jest nie tylko wielka, ale również tajemnicza, w dużej mierze
zakryta. Stanowi nieprzeniknioną kombinację ścieżek, pomieszczeń, schodów,
ale także języków, szyfrów i oczywiście książek. Żaden z jej pracowników nie jest
w stanie nad nią zapanować, skatalogować jej. I to w żadnym stopniu nie po-
winno dziwić − jej zbiory są nieprzebrane, nie ma wśród nich takich samych
egzemplarzy, dwóch identycznych dzieł. Księgi składają się z podobnych elemen-
tów, ale się nie powtarzają:

3 Eadem, Światowe badania nad opisami bibliotek w utworach literackich, in Biblioteki i książki
w literaturze, ed. Krystyna Bednarska-Ruszajowa (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, 1998), 9–54.

4 Wzmianka o żywym księgozbiorze pojawia się m.in. w artykułach: Marzeny Kowalskiej
i Jerzego Kałążnego. Marzena Kowalska, Kształtowanie wizerunku biblioteki w literaturze pięknej,
in Kształtowanie wizerunku biblioteki, ed. Maria Czyżewska (Białystok: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2007), 105–132; Jerzy Kałążny, „Motyw biblioteki w litera-
turze”, Biblioteka, no. 2 (1998): 5–14.

5 Umberto Eco, O bibliotece, trans. Adam Szymanowski (Warszawa: Świat Książki, 2007), 5.
6 Jorge Luis Borges, Biblioteka Babel, in Fikcje, trans. Kazimierz Piekarec, Andrzej Sobol-

-Juszczykowski (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972), 65.
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Biblioteka jest totalna. Jej szafy rejestrują wszelkie możliwe kombinacje tych dwudziestu kilku
symboli ortograficznych (liczba ich, choć niezwykle wysoka, nie jest nieskończona), to jest
wszystko to, co można wyrazić: we wszystkich językach. Wszystko: drobiazgową historię przy-
szłości, autobiografie archaniołów, wierny katalog Biblioteki, całe tysiące fałszywych katalogów,
wykazanie fałszywości tych katalogów, wykazanie fałszywości katalogu prawdziwego, gnostyczną
ewangelię Bazylidesa, komentarz do tej ewangelii, prawdziwą relację twojej śmierci, przekłady
wszystkich książek na wszystkie języki, interpolacje z każdej książki we wszystkich książkach7.

Biblioteka jest wszystkim, zawiera w sobie wszystko, każdą książkę, jaką może
sobie wyobrazić człowiek, a zapewne znacznie więcej. W cytowanym opowiada-
niu Borges − będący niezrównanym mistrzem w tworzeniu oryginalnych, fanta-
zyjnych pomysłów na woluminy (by wspomnieć tu tylko o pozbawionej początku
i końca Księdze Piasku) − przedstawia ideę człowieka-księgi. Wielkiego biblio-
tekarza, któremu, jako jedynemu, udało się przeczytać tajemnicze dzieło, będące
esencją wszystkich innych. Uzyskane w ten sposób wiedza i moc sprawiły, że
doczekał się własnego kultu i urósł do rangi boga:

W pewnej szafie pewnego sześcioboku (rozumowali ludzie) musi istnieć jakaś księga, która
jest doskonałą esencją i kompendium wszystkich pozostałych: jakiś bibliotekarz przeczytał ją
i podobny jest bogu. W języku tej okolicy przetrwały jeszcze pozostałości kultu tego odległego
urzędnika. Wielu ludzi odbywało pielgrzymki w Jego poszukiwaniu. W ciągu stulecia nużyli
daremnie najprzeróżniejsze kierunki8.

Akt lektury był dlań przynajmniej częściowym przeistoczeniem się w księgę,
który to proces − na wzór ukutej przez Sebastiana Kotułę „książkowatości”9

− pozwolę sobie nazwać „uksiążkowieniem”. O ile pierwszy z tych terminów
stanowi zespół cech, jakie musi mieć przedmiot, by móc stać się książką, o tyle
drugi proponuję rozumieć jako nabieranie tychże wartości. W przypadku tekstu
Borgesa ów akt nosi znamiona deifikacji, urośnięcia do rangi wyższych bytów
− bóstw. Treść potężnej księgi zawładnęła jestestwem czytającego, wyniosła je
na niespotykane dotąd poziomy. Dla człowieka złaknionego wiedzy − a takim
musiał być wspomniany w cytacie bibliotekarz − to wydarzenie, posiadające rysy
epifanii, stało się błogosławieństwem, być może osiągnięciem wymarzonego celu.
Uksiążkowiony człowiek pojmowany jako potencjalne bóstwo to jednak stosun-
kowo rzadkie ujęcie motywu ludzkiej księgi. Na kartach powieści częściej można
spotkać się z sytuacją, gdy akt przeistoczenia się w książkę okazuje się koniecz-
nością. Stworzone przez literatów żywe biblioteki to raczej przykłady walki
o ocalenie od zapomnienia niż poszukiwań mocy.

7 Ibidem, 68–69.
8 Ibidem, 71.
9 Sebastian Kotuła, Komunikacja Bibliologiczna wobec World Wide Web, rozprawa doktorska

(Warszawa 2012), http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/189/Komunikacja%20bibliologiczna
%20wobec%20World%20Wide%20Web.pdf?sequence=1 (acc. 05.01.2018).
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Najsłynniejszą realizację omawianego motywu możemy odnaleźć w dystopii
Raya Bradbury’ego 451 stopni Fahrenheita. W świecie, gdzie czytanie książek
jest surowo zabronione, a straż pożarna zajmuje się paleniem lektur, po bez-
drożach snują się tajemnicze grupki banitów, których życiowym celem jest
uczenie się na pamięć tekstów dzieł literackich i filozoficznych. Gdy spotka ich
główny bohater powieści − Montag − przedstawiają się następująco:

Poznaj także Jonathana Swifta, autora nikczemnej politycznej powieści Podróże Guliwera!
A ten facet obok to Charles Darwin. To Schopenhauer, to Einstein, a ten koło mnie to pan
Albert Schweitzer, nad wyraz życzliwy filozof. Jesteśmy tu wszyscy Montag: Arystofanes
i Mahatma Gandhi, Gautama Budda i Konfucjusz, Thomas Love Peacock i Thomas Jefferson,
a także pan Lincoln, do usług. Jesteśmy też Mateuszem, Markiem, Łukaszem i Janem.
[...] Tysiące. Na drogach, wzdłuż opuszczonych torów, włóczędzy na zewnątrz, biblioteki
wewnątrz. Początkowo nie planowaliśmy tego. Każdy miał jakąś książkę, którą chciał
zapamiętać i udało mu się. Potem przez jakieś dwadzieścia lat spotykaliśmy się w drodze,
stworzyliśmy luźną siatkę i obmyśliliśmy plan. Najważniejsze, co musieliśmy sobie wbić do
głów, to że nie jesteśmy ważni, że nie możemy być pedantyczni, nie wolno nam wywyższać się
ponad nikogo innego. Jesteśmy tylko obwolutami książek; poza tym nic nie znaczymy10.

Przywołani powyżej wędrowcy zatracają swoją osobowość na rzecz tekstów
literackich. Grupa ludzi stopniowo przeistacza się w zbiór chodzących ksiąg − żywą
bibliotekę. Nie zwracają się do siebie prawdziwymi imionami i nazwiskami, lecz
tytułami dzieł bądź personaliami ich autorów. Ich cechy dystynktywne, osobowe,
indywidualne są wypierane przez treść lektur, którymi się stają. Sami nazywają się
obwolutami, stwierdzają, że nic poza tym nie znaczą − ich ciała to pojemniki na
teksty. Moglibyśmy powiedzieć, że są czymś na wzór chodzących i oddychających
audiobooków. Co wydaje się interesujące, swoje przeistoczenie członkowie opisy-
wanej organizacji nazywają „zmartwychwstaniem”. „Witamy po zmartwychwsta-
niu” − właśnie tak zwracają się do Montaga, gdy przyjmują go w swoje szeregi.
W ich przypadku nie mamy jednak do czynienia z powrotem do życia, a raczej
z całkowitą zmianą własnej egzystencji i wyrzeczeniem się samego siebie. Uksiąż-
kowienie polega tutaj nie na deifikacji, lecz zrzeczeniu się tożsamości, rezygnacji
z własnego ja i staniu się pojemnikiem na tekst literacki, który w mrocznym świecie
powieści Bradbury’ego okazuje się wyższą wartością niż jednostkowa egzystencja.

Celem tej specyficznej biblioteki jest ocalanie od zapomnienia, ratowanie
dziedzictwa ludzkości zapisanego w książkach. Jej członkowie będą przechowy-
wać teksty w sobie, dopóki nie nadejdą lepsze czasy i nie będą mogli ponownie
zwrócić ich papierowi. Można w tym momencie postawić pytanie, jaki los spotka
wtedy członków omawianej organizacji? Czy będą w stanie wrócić do swoich
tożsamości? A może na zawsze pozostaną owymi obwolutami książek, tym razem

10 Ray Bradbury, 451 stopni Fahrenheita, trans. Iwona Michałowska-Gabrych (Warszawa:
Solaris, 2008), 193–194.
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jednak pozbawionymi nadającej sens ich istnieniu ochronnej funkcji? Abstrahując
jednak od tych niedających się rozstrzygnąć kwestii, należy zauważyć, że żywa
biblioteka z powieści Bradbury’ego jest w jakiś sposób ułomna. Mimo świetnej
organizacji, pozwalającej jej przetrwać w nieprzyjaznym świecie, zbiory, które
gromadzi, są, delikatnie mówiąc, niekompletne. Rządzi nimi raczej chaos niż
ład. Kolejne tytuły pochodzą z najróżniejszych epok, nie są właściwie dobrane,
opisane, skatalogowane. O dołączeniu nowych tekstów do kolekcji decyduje
przypadek − to, kogo akurat spotka się na trakcie i czy ta osoba będzie znała
na odpowiednim poziomie jakieś dzieło literackie, czy będzie gotowa się w nie
przeistoczyć. Co więcej, sama treść kolejnych żywych książek w zbiorze zależy
od ludzkiej pamięci, a więc jest w jakiś sposób niepewna i niemal niemożliwa
do zweryfikowania, narażona na zapominanie, a co się z tym wiąże całkowite
zniknięcie. Tytuły znajdujące się w tym specyficznym księgozbiorze to często tylko
wyimki, fragmenty, ułomki − niewielki skrawek tego, co pozostało po ogrom-
nym literackim dziedzictwie ludzkości. Książki zniknęły w kolejnych pożarach.
To, co po nich pozostało, to właśnie owi snujący się po gościnach banici, ceniący
wyżej niż własne życie misję przechowania dla przyszłych pokoleń choćby skraw-
ków dawnej chwały. Uksiążkowanie jest dla nich koniecznością, ideą nadającą
sens życiu. Przeistaczają się w kolejne książki, bo akt ten daje im nadzieję na
lepsze jutro. Wolą istnieć jako niepełny, wybrakowany egzemplarz, na przykład,
Podroży Guliwera, niż pozwolić temu dziełu bezpowrotnie przepaść.

W nieco inny sposób do problemu żywej biblioteki podszedł Walter Moers
w swoim Mieście Śniących Książek − powieści, w której niemal wszystko wiąże się
z księgami i szeroko rozumianym życiem literackim. Camonia − świat, w jakim
toczy się przedstawiona historia − to kraina, gdzie dosłownie każdy mieszkaniec
nałogowo czyta. Spotkania autorskie przyciągają rzesze ludzi, księgarnie pękają
w szwach, pisanie to najlepsze z możliwych zajęć, a trudno dostępne egzemplarze
niektórych dzieł osiągają na aukcjach niebotyczne wręcz ceny. Co więcej, w powie-
ści pojawia się ogrom niezwykle oryginalnych pomysłów na książki. W barwnym
korowodzie wymyślanych przez Moersa ksiąg pojawia się również motyw żywej
biblioteki. Stanowią ją członkowie tajemniczej rasy buchlingów. Jej przedstawiciele
od najmłodszych lat uczą się na pamięć twórczości danego pisarza, by w final-
nym rozrachunku stać się czymś na wzór żywego wydania jego dzieł zebranych.
Sensem życia tych stworów jest więc nieustanna nauka na pamięć poematów
i powieści, całkowite poświęcenie studiowaniu dorobku danego autora.

Każdy buchling uczy się na pamięć dorobku wielkiego pisarza − mówi jeden z nich. − Taki jest
cel naszego życia. Ja jestem w trakcie zapamiętywania dzieł zebranych Gofida Letterkerla.
On nadal pisze, więc jestem, że tak powiem, niedokończony11.

11 Walter Moers, Miasto Śniących Książek, trans. Katarzyna Bena (Wrocław: Wydawnictwo
Dolnośląskie, 2004), 208.
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Inny natomiast dodaje:

Ja jestem kompletny. Ojahnn Golgo von Fontheweg umarł dziewięćset lat temu. A napisał
siedemdziesiąt dwie powieści, ponad trzy tysiące wierszy, czterysta pięćdziesiąt sztuk teatral-
nych, a w wielu innych dyscyplinach literackich pozostawił wartościowe rzeczy. Muszę stale
odświeżać swoją pamięć12.

Buchlingi mówią o sobie jak o książkach. One również przeistaczają się
w dzieła danego autora. W przeciwieństwie jednak do ludzi z powieści Brad-
bury’ego robią to z czystej pasji. Nauka tekstów literackich to ich marzenie,
życiowa misja. Ta trudna, katorżnicza praca jest jednak świadomym wyborem.
Buchnlingi nie muszą ocalać niczego od zapomnienia, bronić dorobku literac-
kiego Camonii. Uksiążkowienie odbywa się tutaj niejako na ich własną prośbę.
Ich księgozbiór nie jest w żaden sposób wybrakowany czy niekompletny, prze-
ciwnie − istoty te posiadają jedną z najbogatszych bibliotek tamtego świata.
Nieustannie mogą z niej korzystać, by się doszkalać, i oczywiście to czynią. Nie
znajdują się jednak pod żadną zewnętrzną presją. Uksiążkawiają się, bo tego
chcą − w ten sposób mogą poczuć się spełnione.

Buchlingi nie są jedynymi przykładami żywych książek, jakie w swojej po-
wieści tworzy Moers. Na kartach Miasta Śniących Książek pojawia się bowiem
jeszcze niejaki Król Cieni − niegdyś wybitny literat, największy z wielkich talen-
tów poetyckich, który pod wpływem czarnej magii został przemieniony w żywą
księgę. Ta transformacja była jednak całkowicie różna od odpisywanych powyżej.
W tym wypadku bowiem przeistoczeniu ulega fizyczność postaci. Ciało Króla
Cieni zostaje poddane takim zabiegom, jakim w średniowieczu poddawano mate-
riały, z których tworzono kodeksy: oczyszczono je i obgotowano, pokryto róż-
nego rodzaju smarowidłami, a finalnie także papierem. Efekt tych starań Moers
opisuje następująco:

Stało tam stworzenie od stóp do głów składające się z papieru. Jedyną rzeczą przypominają-
cą w nim człowieka był kształt jego ciała. Ręce, nogi, głowa, korpus, nawet twarz − wszystko
to było na swoim miejscu, jednak składało się z niezliczonych warstw prastarego pożółkłego
papieru. Z tysięcy skrawków pokrytych tymi samymi dziwacznymi runami, których śladem
podążałem w labiryncie. A to, co w półmroku wziąłem za zęby korony, było obdartymi
końcówkami papierowych skrawków, z których uformowano tę istotę. Gdyby nawet rzeźba
z kamienia lub brązu ożyła, nie przeraziłaby mnie tak, jak ten olbrzymi twór z papieru, który
powoli zmierzał w moją stronę13.

To jeszcze jeden interesujący aspekt motywu żywej księgi. Ktoś, kto zacho-
wał swoją tożsamość i pamięć, ale stracił fizyczność − zmienił się w potwora
zbudowanego z kleju, papieru i run. Uksiążkowienie stało się dla Króla Cieni

12 Ibidem.
13 Ibidem, 346.
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przekleństwem. To nie książka zaklęta w ludzką postać, ale odwrotnie − człowiek
wtłoczony w formę księgi. Kolejna wariacja na temat motywu żywego księgo-
zbioru.

Wątek fizycznego przeistoczenia się w wolumin − choć w nie tak drastycz-
nym stopniu jak w Mieście Śniących Książek − pojawia się również w powie-
ści Thomasa Whartona Salamandra. Dzieło opowiada o przygodach Nicholasa
Flooda − wybitnego drukarza − który próbuje podołać zadaniu stworzenia
nieskończonej książki. Podczas swoich podróży, w Aleksandrii, natrafia on na
Legendę o Seszat, a w niej na motyw żywego księgozbioru. Oto gdy Wielkiej
Bibliotece w Aleksandrii groziło zniszczenie wszystkich zbiorów, jeden z jej
sędziwych pracowników wpadł na pomysł ocalenia przynajmniej treści przecho-
wywanych dzieł:

Bibliotekarz zwołał wszystkich asystentów, wszystkich skrybów, kopistów i introligato-
rów. Sprowadziwszy specjalistów od tatuaży wyposażonych w kole jeżówki i farbę z olejku
akacji, bibliotekarz rozkazał, by tekst każdej książki wytatuowano na ciałach mężczyzn.
Tylko te części ciała, których nie zakrywało odzienie, pozostały nietknięte. Dyktowanie
i przepisywanie zabrało wiele dni. Jednorazowo można było skopiować tylko mały fragment,
gdyż ból był straszny i sprawiał, że mężczyźni skręcali się i trzęśli, niwecząc delikatną pracę
artystów14.

Niestety cały ów trud poszedł na marne. Po wykryciu spisku kolejnych wyta-
tuowanych bibliotekarzy wyłapywano i zabijano, a ich skóry rzucano w ogień.
Z rzezi udało się ujść tylko Seszat, na której ciele przepisano traktat Hermesa
o sztuce nieumierania. Przed jej śmiercią tekst przeniesiono na jednego z jej
uczniów. Od tego czasu miał on być przekazywany w ten sposób z pokolenia na
pokolenie.

W Salamandrze więc materiałem, na jaki kopiuje się księgi, nie są ludzkie
umysły, lecz skóry. Uksiążkowieniu podlegają tutaj wyłącznie ciała i choć wiąże
się to z ogromnym fizycznym bólem, tożsamość jednostki, która przeistacza się
w księgę, wydaje się niezagrożona. W tym wypadku istotna okazuje się jej ze-
wnętrzna powłoka. Od bibliotekarzy nie wymagano uczenia się niczego na pamięć.
Wybrano sposób pozornie pewniejszy, gwarantujący, że żadne wersy nie zostaną
zapomniane, żaden tekst nie przepadnie w odmętach ułomnej pamięci. Słowo
w pewien przewrotny sposób przeistoczyło się w ciało. Aleksandryjscy biblio-
tekarze zdecydowali się na nośnik materialny. Niestety okazał się on zawodny,
a wytatuowane na skórze litery pozwoliły bez większych kłopotów wyłapać i uni-
cestwić żywe księgi. Z ogromnych zbiorów Wielkiej Biblioteki, wedle legendy,
ostało się tylko jedno dzieło.

14 Thomas Wharton, Salamandra, trans. Jerzy Kozłowski (Poznań: Dom Wydawniczy Rebis,
2002), 166.
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Rzeczywiste żywe biblioteki

Choć wszystkie przytoczone w powyższych akapitach przykłady wydają się
abstrakcyjne, żywa biblioteka nie jest wyłącznie owocem pisarskiej wyobraźni.
Posiada także swoje rzeczywiste realizacje, które w dużym stopniu różnią się od
literackich pomysłów. Echa tego motywu możemy odnaleźć choćby w zorganizo-
wanej w 2012 roku podczas Warszawskich Targów Dobrej Książki akcji Reading
is a fashion. Jej celem było połączenie odrębnych sfer − czytania i mody. Wydarze-
nie składało się z dwóch części − wystawy fotografii Anny Powierży pod tytułem
Parfume zainspirowanej słynną powieścią Süskinda − oraz konkursu dla młodych
projektantów. Jego uczestnicy mieli za zadanie przygotować kreacje nie tylko na-
wiązujące do dzieł literackich, ale także wykonane z materiałów wykorzystywanych
w księgarstwie i introligatorstwie − przede wszystkim papieru.Wśród wyróżnionych
projektów znajdziemy stroje czerpiące z takich utworów jak Piękna i bestia, Car-
men, Królowa Śniegu, Nie kończąca się historia, Tańcząca Żmija... Przykładowo,
ostatnia z wymienionych pozycji, odwołująca się do wiersza Charles’a Baudelaire’a,
była grafitową krótką sukienką o długich rękawach „uszytą” z połyskującego
papieru. Tworzyły ją nachodzące na siebie, ostro zakończone płytki − przypomina-
jące tyleż łuski, co ostrza − które sprawiały, że kreacja mogła wywoływać skojarze-
nia ze zbroją łuskową. Ze stroju aż bił złowrogi, kuszący erotyzm, tak charaktery-
styczny dla twórczości francuskiego poety. Autorce − Nicol Grochowskiej − za
pomocą stosunkowo prostych środków udało się więc nawiązać i do tytułowej żmii
(lśniącej, czarnej, zmysłowej, o włosach odurzających jak las), i do atmosfery całego
tomiku, w którym liryk się znajdował: przypominające ostro zakończone płatki
kwiatów zdobienia, mroczna stylistyka, wzbudzająca tyleż zachwyt, co lęk.

Na podobnych konceptach opierały się także inne, biorące udział w konkursie,
projekty. Ich autorzy za pomocą dostępnych środków próbowali fizycznie upodob-
nić je do książek i jednocześnie nawiązać do dzieł literackich, do których się
odwołują. Suknia zainspirowana opowiadaniem Ja, robot Izaaka Astimova jest
kanciasta i ma metaliczną barwę. Kreacje czerpiące z Królowej Śniegu są białe,
a zdobią je wycięte z papieru płatki śniegu. Carmen to krwistoczerwona mini
opasana papierowymi różami... Każdy z tych projektów w jakiś sposób łączy ze
sobą światy mody i czytelnictwa. Książki stają kreacjami, a kreacje książkami.
W kontekście żywych bibliotek warto jednak zauważyć, że, noszące opisywane
suknie modelki w czasie pokazu przemieniają się w przedmioty do czytania. Może
nie składa się tutaj liter, a rozszyfrowuje ukryte w strojach subtelne symbole, lecz to
również stanowi akt lektury. Powstałe w ramach opisywanego konkursu projekty,
założone na ciała modelek, moglibyśmy więc uznać za pewien specyficzny rodzaj
żywej biblioteki, w której choć na kilka chwil człowiek zmienia się w księgę.

Inną, znacznie bardziej rozbudowaną, realizacją motywu żywej biblioteki jest
projekt Human Library. Stanowi on pokłosie działalności duńskiej organizacji
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Stop przemocy, która w 2000 roku jako pierwsza powołała do życia ludzki księgo-
zbiór. Pomysł trafił na bardzo podatny grunt i przez ostatnie kilkanaście lat idea
ta rozprzestrzeniała się stosunkowo szybko: obecnie jest realizowana w czter-
dziestu pięciu krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Tak duża popularność
zaowocowała stworzeniem wspomnianej Human Library, a więc międzynarodo-
wej organizacji zrzeszającej żywe biblioteki z całego świata. Jej celem nie jest
jednak promocja czytelnictwa czy ratowanie dziedzictwa literackiego ludzkości,
a szeroko rozumiana walka z wykluczeniami i dyskryminacją oraz ochrona praw
człowieka. Woluminami w tym specyficznym księgozbiorze są ludzie, wyróż-
niający się w jakiś sposób na tle zbiorowości, której są częścią − przez swoje
pochodzenie, kolor skóry, orientację seksualną, przeszłość. Przykładowo w kata-
logu wrocławskiej żywej biblioteki możemy odnaleźć takie pozycje, jak lesbijka,
trzeźwiejący alkoholik, niesłyszący, były więzień czy schizofrenik. Użycie słowa
„katalog” w tym kontekście jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ członkowie
tego oryginalnego księgozbioru zostali skatalogowani, a każdy z nich opatrzony
jest krótką informacyjną notatką, zachęcającą do wypożyczenia. Na przykład
w opisie muzułmanina możemy przeczytać:

Jestem jak klocki Lego − każda część mojej kultury, historii składa się na to, kim jestem.
A jestem jednocześnie Tunezyjczykiem i Polakiem, muzułmaninem i imigrantem. Piękne
jest to, że wszystkie te części mojej tożsamości wzajemnie się przenikają, bo z każdą z nich
wiele mnie łączy. Bardzo podziwiam ludzi, którzy potrafią określić się jednym słowem, tak
jednoznacznie, bez wątpliwości i sprzeczności, powiedzieć kim są, dla mnie to niemożliwe15.

Członków żywej biblioteki upodabnia się więc do prawdziwych książek. Mają
swój tytuł, opis, ich zbiór podczas danej edycji wydarzenia nazywa się półką.
Uczestnicy, chcąc się z nimi zapoznać, muszą się zarejestrować, a więc założyć
kartę biblioteczną. Gdy istnieje duża szansa, że temat danej książki będzie cieszył
się popularnością, tworzy się jego drugi egzemplarz, czyli zaprasza do ludzkiej
biblioteki kolejną osobę o podobnych doświadczeniach. Udzielający się w wy-
darzeniu wolontariusze to bibliotekarze, a osoby pomagające przełamać bariery
językowe − tłumacze... Co jednak najważniejsze − żywe księgi można wypoży-
czyć i czytać16. Z tym że po raz kolejny lektura nie opiera się tutaj na składaniu
liter w słowa, a słów w zdania, lecz na szczerej, otwartej rozmowie. Jak możemy
przeczytać na stronie internetowej wrocławskiej instytucji:

Książka w Żywej Bibliotece ma szczególne zadanie: jej rola polega przede wszystkim na
szczerej rozmowie z czytelnikiem, który zdecydował się na jej wypożyczenie. To spotkanie
ma pomóc uczestnikowi w przełamaniu stereotypu i uprzedzeń względem grupy, którą

15 Muzułmanin, http://zywabiblioteka.pl/?page–id=130 (acc. 19.01.2018).
16 Dorota Mołodyńska-Küntzel, Podręcznik dla osób organizujących Żywą Bibliotekę (Wrocław:

Żywa Biblioteka Polska, 2016).
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książka reprezentuje. [...] Rolą książki nie jest narzucanie swojego stylu życia, światopoglądu
czy sposobu myślenia. Rozmowa z czytelnikiem opiera się o dialog i wzajemnie zrozumienie,
przyczyniając się jednocześnie do walki z uprzedzeniami i dyskryminacją17.

Wypożyczane żywe książki mają poprzez dialog uczyć tolerancji i zrozumienia
dla inności, przyczyniać się do jej akceptacji. Pełnią taką samą funkcję, jak książki
tradycyjne − poszerzają horyzonty, przekazują wiedzę, oswajają z innością,
prezentują rożne światopoglądy. Oczywiście, nie możemy obchodzić się z nimi
jak ze zwyczajnymi woluminami: wziąć ich w dłonie, usiąść w fotelu, delektować się
kolejnymi rozdziałami, a po lekturze odłożyć na półkę. Jeśli jednak zgodzimy się,
że czytanie to dialog, niewątpliwie w jakimś sensie je przeczytamy. Obędzie się to
jednak w zupełnie inny sposób niż podczas spotkania z buchlingami bądź ludzkimi
księgami z powieści Bradbury’ego. Tam mieliśmy do czynienia z czymś na wzór
chodzących i oddychających nośników danych, na których zapisano dzieła literac-
kie. Tutaj treścią książki staje się jednostkowa biografia. Indywidualne przeżycia,
wspomnienia, przemyślenia i poglądy przemieniają się w historię do opowiedzenia.
Podmiotowość nie jest w tym wypadku zawłaszczana przez utwór, ale sama się
nim staje. Owszem, ludzkie ciało stanowi obwolutę, jest okładką księgi, ale wypeł-
nia ją już nie powieść czy poemat, lecz osobista biografia. W przypadku przytacza-
nych powyżej literackich pomysłów żywe książki zrzekały się swojej osobowości
na rzecz tożsamości danego autora. Członkowie ludzkich księgozbiorów zrzeszo-
nych w organizacji Human Library zachowują swoją podmiotowość i to z niej
czynią treść książki. Sami są sobie autorami, redaktorami, korektorami, zecerami,
introligatorami... Nieustannie pracują nad opowiadaną przez siebie historią, która
przecież podczas każdego wypożyczenia musi być nieco inna. Jej kształt zależy
wszak od humoru, fizycznej i psychicznej kondycji czy dyspozycji dnia danej żywej
książki. W końcu ich głównym celem nie jest przechowywanie zagrożonych tek-
stów, ocalanie ich od zapomnienia. One nie ratują żadnych publikacji od tragicz-
nego końca w płomieniach, nie próbują też poskładać w jakąś całość spopielonej
biblioteki, kolekcjonować szczątków dawnego dziedzictwa. Same w sobie są orygi-
nalnymi, pełnymi dziełami. Ich najważniejszym celem jest dialog, przełamywanie
granic i budowanie płaszczyzn porozumienia pomiędzy różniącymi się ludźmi.

Uksiążkowienie polega tu więc nie na nauczeniu się jakiegoś tekstu na pamięć
bądź przeistoczeniu się w istniejące już dzieło literackie, ale na potraktowa-
niu własnego życia jako wkładu książki − jej wnętrza, treści. Zamienieniu
go na opowieść i dzieleniu się nią z tymi, których zainteresowała. To sytuacja
zupełnie odwrotna niż w przypadku pisarskich pomysłów. W tym miejscu poja-
wia się pytanie, czy możemy tu jeszcze mówić o księgach. Wydaje się, że tylko
w pewnym bardzo ogólnym sensie. O ile bohaterów powieści Bradbury’ego czy
Moersa moglibyśmy jeszcze scharakteryzować jako bardzo specyficzne audiobooki,

17 Żywe książki, http://zywabiblioteka.pl/?page–id=54 (acc. 19.01.2018).
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o tyle członkowie rzeczywistych żywych księgozbiorów to raczej luźna wariacja
na temat samej idei księgi, gra z jej konwencją i narosłą wokół niej tradycją.

Warto zwrócić uwagę także na kwestię organizacji kolejnych edycji żywej
biblioteki. Pomysłodawcy stawiają tutaj na różnorodność i zdecydowanie sprze-
ciwiają się gromadzeniu tematycznych księgozbiorów, w których widzą duże pole
do nadużyć:

Tematem Żywej Biblioteki jest jednak różnorodność i każdy, kto doświadcza konsekwencji
stereotypów i uprzedzeń w danej społeczności, powinien mieć możliwość zostania Żywą
Książką. Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej − jeśli używamy jej tema-
tycznie, nie konfrontujemy czytelników z tym, co jest dla nich trudne i spotkanie zamienia się
w wymianę poglądów18.

Zbiór żywych książek jest więc nie tylko różnorodny, ale także otwarty, na swój
sposób płynny. Jego kształt zależy w dużej mierze od stereotypów, jakie obecne są
w danej społeczności, w danym okresie. O ile, przykładowo, kilka lat temu duża
liczba wypożyczeń była udziałem osób homoseksualnych, o tyle obecnie dziś znacz-
nie większą popularnością wśród czytelników cieszą się muzułmanie oraz uchodź-
cy, którzy dziś niezwykle często padają ofiarami stereotypizacji. Ów otwarty cha-
rakter nie oznacza jednak, że ludzką książką może być każdy. Kryteria ich doboru
są ściśle określone i zależą nie tylko od miejsca, w którym zostanie zorganizowana
żywa biblioteka (możliwości lokalowe, stereotypy, z jakimi zmaga się dana społecz-
ność), ale także indywidualnych cech danej osoby. Tytułem w tym księgozbiorze
nie może zostać osoba, której działalność ma charakter misyjny, niezgodny z pra-
wem, komercyjny, polityczny czy niebezpieczny dla zdrowia. Ludzką księgą może
być wyłącznie ktoś pełnoletni i świadomy swojej inności, kto zamknął w swoim
życiu pewien epizod i jest w stanie opowiadać o nim swobodnie oraz z właściwym
dystansem, bez nadmiernych emocji. Należy przy tym pamiętać, że żywa biblioteka
nie stanowi dla nikogo swoistej psychoterapii. Jej celem jest walka z uprzedzenia-
mi i stereotypami. Jest to spora różnica w stosunku do powieści Bradbury’ego
czy Moersa, w których członkiem ludzkiego księgozbioru mógł zostać każdy, kto
miał taką wolę, a w przypadku 451 stopni także odrobinę koniecznej odwagi.

Spoglądając na kwestie organizacyjne Human Library od strony praktycznej,
należy wspomnieć, że minimalna, gwarantująca różnorodność liczba żywych
książek wchodzących w skład katalogu podczas danego wydarzenia wynosi pięć.
Kolejne edycje żywych bibliotek mogą trwać od jednego do kilku dni i być
zlokalizowane w najróżniejszych przestrzeniach: szkołach, otwartych plenerach,
instytucjach państwowych, lokalach prywatnych (pubach, kawiarniach), na festi-
walach, a nawet w środkach transportu publicznego. Zależnie od tego, czy liczba
czytelników jest ograniczona czy nie, możemy wyróżnić otwarte i zamknięte
(dedykowane) żywe biblioteki.

18 Dorota Mołodyńska-Küntzel, op. cit., 13.
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Zakończenie

Powyższy przegląd pokazuje, że ludzki księgozbiór jest nie tylko ciekawym lite-
rackim motywem, ale także posiada swoje rzeczywiste realizacje. Oba te aspekty
jego funkcjonowania mogą stanowić obiekt zainteresowania literaturoznawców
i bibliologów, ale także socjologów czy filozofów. Omawiane zagadnienie obra-
zuje jednocześnie, jak szeroko i nieszablonowo jest obecnie rozumiane pojęcie
biblioteki i przede wszystkim książki. Ta przestaje być postrzegana wyłącznie
jako zszyty blok kartek. Co jakiś czas odsłania swoje kolejne formy takie jak,
między innymi, ludzka księga. Wydaje się, że jej naukowa, wieloaspektowa analiza
pozwoli spojrzeć pod innym kątem nie tylko na sam termin „książka”, ale rów-
nież na funkcje, jakie może pełnić w dzisiejszym świecie biblioteka oraz wyzwania,
które przed nią stoją. Te zdają się wybiegać daleko poza stereotypowe groma-
dzenie, katalogowanie i udostępnianie lektur.
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ALTERNATIVE LIBRARIES IN THE PUBLIC SPACE OF MODERN WORLD CITIES
(FROM NATURE TO CULTURE)

S u m m a r y

Around the world, creative exponents of various disciplines (artists, architects, designers), social
activists and members of local communities have challenged stereotypes in thinking and acting,
by proposing and implementing experimental ideas of alternative libraries in place of traditional
ones closed inside a building or contemporary, open and modernised libraries. In their concepts
and artistic executions (installations, actions), they have referred to various traditions of public art.
Untypical locations of the libraries within natural scenery, on beaches, in parks, etc. and in public
and social spaces of modern cities have redefined the notion of a library, changed its form and
content, and given it a new meaning and function. Alternative libraries have specific i.e. artistic,
educational, social, ecological or intervention programmes, their main idea being the openness
to new experiences and to people. They also follow certain rules: they operate by action and inter-
action, based on the process of interchange, they are self-service, free-of-charge libraries. Shelves
of books, freed from the walls of buildings, or various artistic small architecture projects which serve
the idea of borrowing and reading books in publicly accessible places, have transformed those places
into intellectually inspiring areas. Selected alternative library models have been analysed with regard
to the following interpretive factors: A library in natural space, Libraries on beaches, An open public
library as an example of radical democracy, A library as ‘a sculpture of knowledge’, Street libraries
(the idea and practice of bookcrossing, small free libraries), A library as an object of modern art.

Wprowadzenie

Na całym świecie toczą się dyskusje na temat aktualnej idei biblioteki.
Przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin badawczych (socjologii, antropologii,
kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, bibliologii, estetyki, animacji i edukacji
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kultury, semiotyki kultury, filozofii, psychologii, pedagogiki itd.) stawiają pytania,
jakie funkcje powinna pełnić biblioteka jako instytucja kultury, jakie formy dzia-
łalności prowadzić, w jaki sposób przekształcić swoją zewnętrzną i wewnętrzną
przestrzeń, żeby zachęcić czytelników do efektywnego korzystania z jej zbiorów.
Tradycyjny model biblioteki zamkniętej w ścianach budynku (o klasycznym
wyglądzie, z trójpodziałem na przestrzeń dla czytelników, bibliotekarzy i zbiorów),
która pełni nadrzędną rolę wobec jej użytkowników, ogranicza się do wyzna-
czonych zadań i funkcji (stan, historia, ochrona, dostępność zbiorów, transfer
informacji) jest obecnie poddawana redefinicji i krytyce. Proponuje się nowy
model „otwartej biblioteki”, który tworzą: nowoczesna architektura1, przyjazne
fizyczno-duchowe otoczenie2, idea biblioteki jako „trzeciego miejsca” − prze-
strzeni, w której spędza się wolny czas wspólnie z innymi3, dostęp do wszystkich
zbiorów i najnowszych systemów informacyjnych4, bibliotekarz jako animator
kultury5, dialog z czytelnikami. W myśl fenomenologicznej zasady, iż horyzonty
poznania powinny być zawsze otwarte, współczesna biblioteka ma rozwijać zdol-
ności do twórczego myślenia i kreatywnego działania.

W opozycji do tradycyjnego, uznanego modelu biblioteki zinstytucjonali-
zowanej (także tej unowocześnionej) powstaje oparty na koncepcji kreatywno-
ści zbiór przedstawień jeszcze bardziej otwartego modelu biblioteki, która,
parafrazując refleksję Maurice’a Merleau-Ponty’ego z Fenomenologii percepcji,

1 Lidia Szczygłowska, „Architektura bibliotek”, in Fizyczna przestrzeń biblioteki, ed. Maja
Wojciechowska (Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2013), 22–39;  ���� *���	�	�,
,*������ � ������������ ������������ ����!�: ��-�������  !&�%�. .� ���'����
� *�!�/��� (�����: 7��������, 2014).

2 Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecno-
ści instytucji (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012); �����
�����	�, ,*����
��� ������������: ���*������$% �*��&  ���������� (�����:
7��������, 2015).

3 Harry Faulkner-Brown, Some thoughts on the design of major library buildings, http://archive.
ifla.org/VII/s20/intlib.1.pdf (acc. 12.03.2018).

4 Jacek Nowiński, „Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach”, in Kultura miejska
w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, ed. Wojciech Józef Burszta,
Mirosław Duchowski, Barbara Fatyga, Albert Hupa, Piotr Majewski, Jacek Nowiński, Mirosław
Pęczak, Elżbieta Anna Sekuła, Tomasz Szlendak (Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2010),
145–149, 170–172.

5 Polscy bibliotekarze animatorzy, wychodząc z założenia, iż powodów do czytania jest tyle,
ile dobrych książek, promowali biblioteki i czytelnictwo, organizując cykliczną imprezę „Noc
w Bibliotece”, podczas której wielu czytelników odwiedzało bibliotekę o nietypowej porze.
Każda edycja była organizowana pod innym hasłem przewodnim, związanym ze światem książek,
np. „W krainie baśni Dalekiego Wschodu”, „Popołudniowe spotkania z polską bajką i legendą”.
Coroczne akcje stały się okazją do pokazania wielowymiarowej, wielofunkcyjnej biblioteki, która
zapraszała do czytania w niekonwencjonalny sposób, do korzystania z jej ludycznej (zabawowej)
funkcji (nocne konkursy, bibliofantoloteryjka itp.).
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jest otwarta, ale obiecuje, że zobaczymy jeszcze coś innego6. Na całym świe-
cie przedstawiciele sztuk plastycznych (artyści, performerzy, plastycy amatorzy,
architekci, designerzy, projektanci przemysłowi itd.), a także współpracujący
z nimi społeczni aktywiści, członkowie lokalnych społeczności oraz obrońcy
zachowania książki drukowanej w czasach powszechnego panowania światowych
sieci komputerowych, przełamując stereotypy myślenia i działania, proponowali
i realizowali eksperymentalne biblioteki alternatywne, usytuowane w niety-
powych przestrzeniach i miejscach. W ich konceptualizacji i realizacji (projekty,
indywidualne koncepty, instalacje, akcje i inne) twórcy odwoływali się do róż-
nych tradycji sztuki publicznej, m.in.: community art („sztuki dialogowej”,
„zaangażowanej społecznie”, „sztuki opartej na społeczności”), sztuki party-
cypacyjnej, zwanej także sztuką wspólnoty (rodzaje współudziału − dydaktycz-
ny, zabawowy itd.). Nietypowe usytuowanie bibliotecznych obiektów w natu-
ralnym krajobrazie, na plażach, w parkach itp. oraz w miejscach publicznej
i społecznej przestrzeni współczesnych miast redefiniowały pojęcie biblioteki,
zmieniały jej formę i treść, nadawały nowe znaczenia i funkcje. Alternatywne
biblioteki miały określony kontekst i program (artystyczny, edukacyjny, społecz-
ny, ekologiczny, interwencyjny), były ukierunkowane na otwartość zdobywania
nowych doświadczeń i otwartość na innych. Kierowały się również własnymi
regułami: działały na zasadzie akcji i interakcji, w oparciu o proces wymiany,
były samoobsługowe i bezpłatne. Uwolnione ze ścian gmachu półki z książka-
mi (stały komponent wewnętrznej bibliotecznej przestrzeni), czy też rozmaite
projekty małej architektury o artystycznych walorach, które służyły wypoży-
czaniu i czytaniu książek w miejscach publicznie dostępnych, przekształcały
każdą przestrzeń w inspirujące intelektualnie, znaczące miejsca. Uwzględnie-
nie wszystkich konceptów i artystycznych konkretyzacji bibliotek alternatyw-
nych nie jest możliwe w ramach artykułu, ograniczonego liczbą stron wydawni-
czych. Odwołując się do paradoksu starożytnego poety i filozofa Empedoklesa
(ok. 494–434 p.n.e.), według którego doskonałość dzieł polega na ich „niedo-
skonałości”, czyli na zawartej w nich przestrzeni dla współtwórczej aktywności
tych, którzy się z nimi wciąż spotykają: doskonałe jest to, co można rozwijać
i uzupełniać − propozycją badawczą jest analiza wybranych reprezentacji
alternatywnych bibliotek (biblioteka w przestrzeni natury; biblioteki na plaży;
otwarta publiczna biblioteka jako przykład radykalnej demokracji; biblioteka
jako „rzeźba wiedzy”; biblioteki uliczne (idea i praktyka bookcrossingu, małe
darmowe biblioteki); biblioteka jako obiekt sztuki współczesnej), oparta na
problemowych wyznacznikach interpretacyjnych, podporządkowanych formule
„Od natury do kultury”.

6 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji (Phenomenologie de la perception),
trans. Małgorzata Kowalska et Jacek Migasiński (Warszawa: Aletheia, 2001).
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Biblioteka w przestrzeni natury

Amerykański artysta David Harper w Parku Sztuki w Nowym Jorku ze zwalo-
nych drzew i książek stworzył instalację Regały. Zamysłem autora było skon-
struowanie funkcjonalnych bibliotecznych mebli prowokujących do myślenia.
Dzieło oparte na logice metonimii symbolizowało potęgę twórczości i wiedzy.
Regały ukazywały proces ewolucji od natury do kultury, przemianę żywego
drzewa w bibliotekę − miejsce do zdobywania wiedzy. Jeden regał tworzyła kłoda
z uschniętego drzewa, która przekształcała się w chwiejącą się półkę, ta z kolei
w solidny regał z ułożonymi na nim książkami. Znaczenie relacji między po-
szczególnymi elementami instalacji kształtował literacko-ekologiczny kontekst.
Jej temat − „Te drzewa będą moimi książkami”, Harper zaczerpnął ze sztuki
Williama Shakespeare’a Jak wam się podoba. Jednakże sens jego działań wycho-
dził poza ramy pragnień Orlando, by uwiecznić na drzewach w formie wierszy
miłość do Rozalindy. Harper chciał uwiecznić w dziele sztuki miłość do wiedzy
oraz złożyć hołd żywym tworom natury, które człowiek wykorzystuje dla inte-
lektualnego rozwoju. Instalacja zachęcała do rozszerzania horyzontów myślo-
wych poprzez czytanie, namysłu nad pochodzeniem przedmiotów, przypominała
o ochronie przyrody7. Autorem niekonwencjonalnej biblioteki, zaaranżowanej
w winnicy średniowiecznego opactwa świętego Piotra w Ghent (Belgia), był włoski
artysta Massimo Bartolini. Instalacja Plac książek (2012), w której w artystycz-
nym geście zostały połączone dwa wydawałoby się niekompatybilne pojęcia
− winnica i biblioteka, wpisywała się w kontekst tradycji narodowej Belgów,
dla których uprawa winorośli stanowi integralną część historii, kultury, podmiej-
skiego krajobrazu, jest turystyczną „wizytówką” kraju. Biblioteka pod gołym
niebem promowała czytanie książek na łonie natury. Dwanaście regałów, których
zielona barwa harmonizowała z otoczeniem, a ich usytuowanie i kształt prze-
dłużały linię winorośli, uzasadniało sens działań artystycznych: książki − podob-
nie jak wino, rozjaśniają umysł. Biblioteka-winnica była publicznie dostępna.
Z księgozbioru można było korzystać na zasadzie wymiany lub drobnych dat-
ków8. Partycypacyjny, społeczno-artystyczny projekt otwartej biblioteki w Parku
Levinsky’ego (2009, Tel Awiw) opierał się na myśli izraelskiego prozaika SY
Agnona (Samuel/Szmuel Josef Agnon, 1887–1970), który uważał, że gdy świat
wypełnia się ciemnością, ludzie powinni czytać książki, by zobaczyć inny świat,
oraz założeniu, iż dostęp do książek jest podstawowym prawem człowieka.
Efektowny od strony architektonicznej i funkcjonalnej obiekt bez ścian i drzwi,

7 Oliwia Gissing, The David Harper Stacks Installation is Evolutionary, https://www.trenthunter.
com/trends/David-harper-stacks (acc. 10.03.2018).

8 Leon Kaye, Massimo Bartolini’s Bookyard is an Outdoor Library in a Belgian, https://
inhabitat.com/massimo-bartolini’s-bookyard-brings-together-a-belgian-vineyard-and-an-outdoor-
library (acc. 21.02.2018).
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z przezroczystymi, podświetlonymi półkami, składał się z trzech tysięcy książek
w szesnastu językach9. Był także ciekawą propozycją rozwiązań przestrzen-
nych opartych na kategorii otwartości, która znosiła granice między kulturą
(biblioteka) a naturą (park), uczestniczyła w budowaniu relacji międzyludzkich,
kulturalnych, społecznych. Biblioteka jako centrum kulturalno-społeczne była
miejscem integracji mieszkańców izraelskiej dzielnicy i osób o statusie niele-
galnego emigranta. Ciekawie zaaranżowane wnętrze, zapewniające imigrantom
bezstresowe korzystanie ze zbiorów, było miejscem fizycznego i psychicznego
azylu. Zewnętrzna i wewnętrzna przestrzeń obiektu niosła pozytywne przesłanie:
„czytanie książek może zmienić ciebie i twoje otoczenie”. Innowacją biblioteki,
interpretowanej jako mały, równoległy świat, w którym książki wędrują między
półkami, jak ich czytelnicy po świecie, niosąc ze sobą emocjonalną historię,
był unikalny system indeksujący i katalogujący reakcje emocjonalne czytelników
po lekturze. System zmieniał układ księgozbioru, tworzył mapę przemieszcza-
nia się książek, która pokazywała aktualny stan opinii i preferencji czytelników,
odzwierciedlała ducha biblioteki oraz losy jej użytkowników10.

Biblioteki na plaży

W wielu miastach świata rozpowszechnił się trend organizowania sezono-
wych bibliotek na pobliskich plażach. Namiastka kultury promująca czytelnictwo
w miejscu, w którym zazwyczaj dominują aktywne, hałaśliwe formy rozrywki, poza
wymiarem edukacyjnym i relaksacyjnym, często była ciekawą realizacją o walo-
rach estetycznych. Nie odbiegając od stylistyki plażowej, improwizowane biblio-
teki na piasku miały rozmaity kształt, design i kolorystykę. Plenerowe czytelnie
działały na zasadzie akcji i interakcji, były samoobsługowe i bezpłatne, oferowały
formę wypoczynku, który łączył wysiłek intelektualny i fizyczną bierność.

Jedna z pierwszych bibliotek, zaaranżowana w przyczepie pomalowanej w roz-
maite wzory w jaskrawych barwach, powstała w portowym mieście IJmuiden
w Holandii. W ten sposób lokalne władze wdrażały projekt walki z wszech-
panującymi czytelniami elektronicznymi. Dużą plażową bibliotekę w Bułgarii
(projekt niemieckiego architekta Hermana Kompernasa) uruchomiono w tury-
stycznej miejscowości Albena, której nazwa pochodzi od imienia tytułowej boha-
terki sztuki (1930) Jordana Jowkowa (1880–1937). Na ustawionych w półkole

9 W bibliotece znajdowały się książki w języku: mandaryńskim, tigrickim, amharskim, tajskim
(syjamskim), tagalog, arabskim, hebrajskim, francuskim, hiszpańskim, nepalskim, bengalskim,
hinduskim, tureckim, rumuńskim, rosyjskim, angielskim.

10 W Izraelu, w którym uchodźcom i pracownikom migrującym nie przyznano pełnych praw,
innowacyjny system katalogowania był gestem symbolicznym, który włączał ich jednostkowe inter-
pretacje w kreowanie ogólnodostępnych bibliotecznych zbiorów.
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białych regałach do dyspozycji turystów oddano tysiące książek w kilkunastu
językach, m.in. bułgarskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim. Celem działań
było rozpowszechnienie czytania, które sprzyja międzykulturowej komunikacji.
Dostęp do książek, które uporządkowano według krajów, z których pocho-
dziły, był swobodny. Ważną rolę odegrały: wizualny aspekt obiektu, darmowy
dostęp do publikacji oraz zasada międzykulturowej wymiany jako sposób
wchodzenia w przestrzeń drugiej kultury11. Ciekawą formę mobilnej biblioteki
w indywidualnym stylu zaprezentowała na plaży Romaniquette (Istres, Francja)
projektantka przemysłowa Matali Crasset. Podstawę księgozbioru stanowiły jej
ulubione książki: powieść Georges’a Pereca Rzeczy. Historia z lat sześćdziesią-
tych (1965), Poetyka przestrzeni (1957) Gastona Bachelarda, Wszystko dla pań
(1883) Emila Zoli, Duma i uprzedzenie (1813) Jane Austen, nowela Zjedzcie
mnie (2006) Agnès Desarthe. Do korzystania z literatury zachęcała wizualnie
dyskretna forma zewnętrzna (w zacienionych dużymi markizami miejscach
można było zagłębić się w lekturze) i niebanalnie urządzone wnętrze (książki
były częściowo chronione przed wzrokiem czytelników i jednocześnie przykuwały
ich uwagę). Plażowa biblioteka w prosty sposób rozbudzała zainteresowania
czytelnicze, pozwalała czerpać przyjemność z lektury. Równocześnie odzwier-
ciedlała osobowość Crasset, ukształtowaną czytaniem odpowiednio dobranej
literatury, zmieniającej jej miłośników w tych, którymi ostatecznie się stają.
Zatem, parafrazując myśl filozofa Gilles’a Deleuze’a: by poznać kogoś, warto
zapoznać się z jego biblioteką.

Projekty alternatywnej biblioteki, stawiając pytanie o nowe miejsca dla niej,
poruszały temat specyfiki przestrzeni miejskiej. Było to widoczne w instalacjach
amerykańskiego artysty-performera Malika Shaheryara. W autorskim projek-
cie Czytanie, który był dziełem sztuki i procesem wymiany, artysta propono-
wał redefinicję prezentacji opatrzonych przedstawień miejsc w Nowym Jorku
„wrzucanych” w postaci fotografii autoportretowej (ang. selfie) do Internetu.
W zaludnionych przestrzeniach (Central Park, Broadway, Most Brookliński)
lub miejscach mniej atrakcyjnych, Shaheryar ustawiał stosy z przeczytanych
książek ze swojej prywatnej biblioteki. Do niekonwencjonalnych konstrukcji
dołączał instrukcję: „Weź książkę, przeczytaj ją i podziel się swoimi myślami
z artystą drogą elektroniczną”. Wymiana realnego przedmiotu na myśli i emocje,
odwołujące się do określonego systemu wartości, tożsamości, „ja” artysty i poten-
cjalnych czytelników, komplikowała prostą z założenia sytuację. Wybór ksią-
żek, odzwierciedlających szeroki krąg czytelniczych zainteresowań performera,
przeniesienie ich z prywatnej przestrzeni w publiczną tworzyły nowe konteksty
i znaczenia. Dla Shaheryara był to sposób, by podzielić się swoim czytelniczym

11 Albena’s Ingenious Beach Library − Travel Away, https://travelaway.me/beach-library-albena/
(acc. 5.03.2018).
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doświadczeniem z miastem, które rzadko zatrzymuje się, by wziąć udział w real-
nym świecie komunikacji. Niekonwencjonalna biblioteka uświadamiała, iż wcho-
dzenie w kontakt z realną rzeczywistością daje większą szansę na relacje z innymi
niż rzeczywistość wirtualna12.

Otwarta publiczna biblioteka jako przykład radykalnej demokracji

Współpracujący ze sobą artyści fotograficy − pochodzący z Dublina Michael
Clegg i urodzony w Jerozolimie Yair Martin Guttmann − jeszcze pod koniec
XX wieku urzeczywistnili w przestrzeniach publicznych projekty biblioteki, których
warunkiem realizacji i decydującym kryterium był aktywny udział lokalnej spo-
łeczności. Model otwartej publicznej biblioteki (1987) polegał na tym, że artyści
stawiali półki z książkami w różnych punktach stanu New Jersey13. Podstawę
teoretyczną projektów odwołujących się do sfery sztuki stanowiło specyficzne
odczytanie Teorii awangardy (1974) Petera Bürgera. Artyści przyjęli opisany
przez niego zamysł awangardy historycznej połączenia sztuki z praktyką życiową,
ale zignorowali historyzację tego zamierzenia14. Projekty odwoływały się także
do idei „społecznej rzeźby” w rozumieniu niemieckiego artysty, teoretyka sztuki
Josepha Beuysa (1921–1986), której intensywność i konkretny kierunek kon-
stytuuje określone dzieło, dodając mu tę lub inną funkcję. W opublikowanym
w czasopiśmie „Durch” tekście Plan biblioteki pod otwartym niebem (1990),
Clegg i Guttmann sformułowali podstawowe idee swojej koncepcji: „Biblioteka
bez bibliotekarzy i nadzoru, której zbiór tworzony jest przy pomocy systemu
wymiany przez samych czytelników, zgodnie z którą każdą wziętą książkę
powinna zmienić inna. Biblioteka jako instytucja tego typu mogłaby przyczy-
niać się do samookreślenia się społeczności stając się jej portretem”15. Projekty
charakteryzował wysoki stopień konceptualizacji i staranność w ich wykonaniu.
Ich celem było zawieszenie podstawowych właściwości instytucji biblioteki spo-
łecznej. Otwarta biblioteka (1991, Graz, Austria) − trzy rozmieszczone w prze-
strzeni miasta niezabezpieczone regały z książkami, które można było brać bez
nadzoru, ograniczeń i komplikacji administracyjnych, ujawniła komunikatywne

12 Tajemnicze stosy książek w Nowym Jorku, czyli jak pewien artysta podzielił się z obcymi
ludźmi swoją biblioteczką, http://booklips.pl/newsy/tajemnicze-stosy-ksiazek-w-nowym-jorku-czyli-
jak-pewien-artysta-podzielil-sie-z-obcymi-ludzmi-swoja-biblioteczka/ (acc. 29.03.2018).

13 Półki, które były usytuowane w mało zaludnionych miejscach, np. na cmentarzu żydowskim
w Krems, miały surrealistyczny charakter i robiły na odbiorcach duże wrażenie.

14 Seria Otwarta biblioteka wskazywała na możliwość częściowej reorganizacji żądań awangardy
historycznej, np. „zniesienia przeciwieństwa między twórcą a odbiorcą”. Peter Bürger, Theorie
der Avantgarde (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1981), 72.

15 Claus Friede, „Interview mit Clegg & Guttmann”, in Clegg & Guttmann, Die Offene Biblio-
thek, ed. by Achim Könneke (Hamburg/Ostfildern: Cantz, 1994), 18.
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możliwości instalacji, umocniła międzyludzką solidarność bazującą na wymianie
książek. Otwarta biblioteka (1993, Hamburg) była bardziej dojrzałą realizacją.
W trzech demograficznie zróżnicowanych dzielnicach artyści przekształcili
w ogólnodostępne biblioteki rozdzielnice elektryczne, które zaopatrzyli w półki
i szklane drzwi. Książki ofiarowali rezydenci dzielnic. Przed biblioteką znajdo-
wała się jedna zasada korzystania z niej: „Proszę, bierzcie książki do wyboru i zwra-
cajcie je po upływie rozsądnego czasu. Uzupełnienie zbioru jest mile widziane”.
Brak dalszych wskazówek i instancji nadzoru przenosiło odpowiedzialność za
funkcjonowanie i los biblioteki na jej użytkowników. Stopień udziału mieszkań-
ców w projekcie był zróżnicowany. Jednakże sytuacje komunikacyjne i ukształto-
wane w czasie eksperymentu społeczne współzależności wskazywały, iż tego typu
demokratyczna forma korzystania z książek jest potrzebna.

Biblioteka jako „rzeźba wiedzy”

Clegg i Guttmann byli także autorami bibliotek, tzw. „rzeźb wiedzy”, które
konstruowali w wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni. Biblioteki funkcjonowały
w formie konceptualnie konstruowanych półek na książki, jako portret grupowy
lub symbol pamięci zbiorowej. Instalacja Fałszywa perspektywa (2001) zmieniała
postrzeganie przestrzeni za pomocą szeregu urządzeń inspirowanych zasadami
iluzji perspektywy. Seria trójwymiarowych trompe l’oeil półek z książkami róż-
nych dziedzin: geometrii, architektury, psychologii, lingwistyki, teorii politycznej,
religii odtwarzała sekcje regałów z bibliotek w Mediolanie, Nowym Jorku i Ber-
linie. Optyczny efekt powiększania przestrzeni tworzyły regały skonstruowane na
zasadzie projektowania sceny teatralnej. Termin „rzeźba wiedzy”, nadany przez
artystów półce z książkami, ilustrował różnicę między widzialną rzeczywistością
a tym, co jest pod nią ukryte. Alegoryczne znaczenie biblioteki jako miejsca
pamięci było tematem instalacji Sha’at’nez. Wysiedlona/przeniesiona biblioteka
(2004, Wiedeń). Kolaż z różnych półek dawał tymczasowe schronienie rozproszo-
nemu księgozbiorowi Sigmunda Freuda. Artystów interesowało fizyczne przenie-
sienie książek i freudowskie pojęcie zastąpienia lub substytucji. Główną ideą
projektu był ustawiony w sklepie koło Muzeum Freuda tymczasowy Aneks do
biblioteki, który składał się z kolekcji książek o tematyce przemieszczenia, w zna-
czeniu psychoanalitycznym tego terminu. W zamyśle artystów miał to być przewod-
nik po projektowaniu regałów bibliotecznych, metodach selekcji książek, zasa-
dach korzystania z księgozbioru. Aneks został zaprojektowany jako przestrzeń
przemieszczenia i repozytorium (miejsce przechowywania). Była to rzeźba spo-
łeczna, która odzwierciedlała instytucjonalne aranżacje budowli, konstrukcje
intelektualne i stosunki społeczne. W myśl zasady, iż biblioteka, jako jeden
z przejawów demokracji, powinna być zorientowana na użytkownika jej zasobów
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oraz na spacerującego po mieście mieszkańca, instalacja została zaprojekto-
wana dla odbiorców wewnętrznych (czytelnicy) i zewnętrznych (przechodnie),
którzy pozostawali względem siebie w relacji przesunięcia. Podział uczestników
miał wywołać refleksję na temat przesiedleń i związanych z nimi problemów,
a także zwrócić uwagę na różnice między przedmiotami i instytucjami, obserwa-
cją i doświadczeniem, perspektywami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Sha’at’nez
to termin biblijny (Księga Kapłańska 19:19), który oznacza kombinacje pozba-
wione organicznej jedności, będącej wynikiem połączenia obcych sobie rzeczy.
Wyparte z kontekstu oryginału elementy sha’at’nez (wszyscy wysiedleni), które
same w sobie były formą przemieszczenia, zostały wkomponowane w nową
heterogeniczną strukturę. Zbiór książek o tematyce związanej z przesiedleniem
został skompletowany z reprodukowanych fragmentów bibliotek: replik półek
oryginalnej biblioteki Freuda, jego Muzeum w Londynie, Instytutu Psychiatrycz-
nego w Nowym Jorku i regałów z mieszkania. Książki zostały podzielone na orygi-
nalne wydania z kolekcji psychoanalityka, ich faksymile, atrapy i inne książki.
Los Freuda jako „osoby wysiedlonej” został upamiętniony w postaci hybrydowej
krzywej wieży tymczasowo łączącej jego rozproszoną kolekcję. Podzielona na
regały Biblioteka Moebiusa (2005) odwoływała się do dwuwymiarowej struktury
typologii Jacques’a Lacana, w której nie ma rozróżnienia między górą i dołem,
wewnętrznym i zewnętrznym. Instalacja komentowała arbitralność aktu zbiera-
nia i porządkowania książek. Podążanie za krzywą powodowało powrót do tego
samego punktu, ale w przeciwnym kierunku. Biblioteka piramida (2007) nawiązy-
wała do modelu włoskiego studiolo epoki renesansu − małego pokoju poświęco-
nego czytaniu, studiowaniu i pisaniu. Konstruktywnym narzędziem modelowania
percepcji eksperymentalnych realizacji Clegga i Guttmanna była otwartość16.

Biblioteki uliczne

Inną narracją i formą działania posługiwali się twórcy, którzy na potrzeby
alternatywnej biblioteki adaptowali i przekształcali funkcjonujące w przestrzeni
miast obiekty (budki i automaty telefoniczne, przystanki komunikacji miejskiej,
środki transportu itp.) lub, odwołując się do znanego sądu malarza i rzeźbiarza
Marcela Duchampa (1887–1968), że „wszystko jest sztuką”, przenosili z prywatnej
przestrzeni w przestrzeń publiczną przedmioty użytkowe (telewizory, lodówki
itp.). Inni pomysłodawcy tworzyli nowe miejsca i obiekty (szafy, półki, gabloty,
stoliki, ławki, transformery, gogol-moduły17). Reakcje odbiorców na podejmowane

16 Materiał został opracowany na podstawie wielu źródeł pochodzących z Internetu.
17 Gogol-moduł − transformer w kształcie tunelu wyposażony w półki na książki, ławki, stolik.

Jego nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiego pisarza Nikołaja Gogola (1809–1852). Jest to rodzaj
małej biblioteki, czytelni, który od 2012 roku funkcjonuje w moskiewskich parkach.
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działania w większości były pozytywne, miały charakter interaktywny lub party-
cypacyjny. Na całym świecie rozpowszechniła się idea bookcrossingu (wymiana
książek, książko-krążenie, książka w podróży) czy też book sparingu (dzielenie
się), którą w 2001 roku zaproponował amerykański specjalista od technologii
Internetu Ron Hornbaker. W narracjach działań bookcrossingowych wyraźnie
zaznaczyła się problematyka odwołująca się do samej książki, problemu czytania
oraz niekonwencjonalnego sposobu ich popularyzowania. Bookcrossing jako
idea i praktyka nieodpłatnego przekazywania książek przez pozostawianie ich
w miejscach publicznych (często nietypowych: na ławkach, schodach, na murkach,
pod drzewem, niekiedy artystycznie opakowanych) lub specjalnie do tego celu
stworzonych, w taki sposób, by inni je znaleźli, przeczytali i postąpili podobnie,
pozwalała poszerzyć granice czytania i poszukiwania informacji, upowszech-
nić czytanie, zjednoczyć czytelników różnych narodowości, w różnym wieku,
o odmiennych upodobaniach czytelniczych. Bookcrossing jako nowy kreatywny
ruch społeczny zwracał książce jej odwieczny sens, wartość samą w sobie, którą
posiadała od czasów Gutenberga. Uliczna biblioteka stała się także ciekawym
elementem miejskiego designu. Innowacyjną formą była próba powiązania lite-
ratury ze sztuką. Projekt małej, darmowej biblioteki (Little Free Library), który
powstał w USA, rozpowszechnił się na całym świecie. Małe biblioteki cieszyły się
powodzeniem w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Coraz więcej zwolenników zyski-
wały także w Polsce. Mimo wariantowości form i wzornictwa, wszystkie obiekty
funkcjonowały na zasadzie bookcrossingu. Na jednej z ulic Berlina designe-
rzy wykonali bezpłatną wypożyczalnię Las książek z pni drzew, które tworzyły
klaster drzewny. Umieścili w nim półki z książkami i ochronili małymi oknami.
Biblioteka funkcjonowała w kontekście ekologicznym (przerabianie drewna
na papier, następnie na książkę) i edukacyjnym (zachęcanie do czytania poza
murami biblioteki instytucjonalnej). W Tarnowie w ramach projektu „Mobilne
biblioteczki” powstała półka bookcrossingowa W głowie się zmieści, półkowe
myśli (2017) autorstwa lokalnego plastyka Jacka Adamczyka. Ludzka głowa
wypełniona książkami została zainspirowana postacią tarnowskiego wynalazcy
Jana Szczepanika (1872–1926) zwanego „polskim (austriackim) Edisonem”,
„Leonardem da Vinci z Galicji”. W Ostrowcu Świętokrzyskim powstała mini-
biblioteka społeczna Książkodzielnia (2014). Jej oryginalna nazwa, składająca się
ze słów „książka”, „dzielić się” i „dzielnia” (w slangu młodzieżowym − dzielnica,
ulica, na której się mieszka) odzwierciedlała istotę i funkcje obiektu. Na bocz-
nej ściance znajdował się cytat Wisławy Szymborskiej − „Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”18. Na zabawie i nauce

18 Kamil Stelmasik, Barbara Maria Morawiec, Książkodzielnia − czyli jak dzielić się książkami
z innymi, http://lustrobiblioteki.pl/2017/07/ksiazkodzielnia-czyli-jak-dzielic-sie-ksiazkami-z-innymi/
(acc. 29.03.2018).
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opierały się działania kreatywnej młodzieży w Oświęcimiu, która w ramach pro-
jektu „Nieruchomość Literacka” w różnych punktach miasta ustawiła ciekawe
obiekty małej architektury z wykreowanymi indywidualną wyobraźnią postacia-
mi Mikołajka, Małego Księcia, Harry’ego Pottera, Kubusia Puchatka, Koziołka
Matołka i innych.

Biblioteka jako obiekt sztuki współczesnej

Na przestrzeni wieków literatura była podstawą rozwoju kultury, nauki
i społeczeństwa. W świecie funkcjonowania cyfrowych technologii drukowanym
książkom coraz trudniej znaleźć swoje miejsce, pełnić wyznaczoną od wieków
rolę. Niepotrzebne, zużyte wydania podlegają utylizacji, są palone, przeznacza-
ne na makulaturę. Aby przedłużyć egzystencję książek w przestrzeni publicznej
(otwartej − street art, murale lub zamkniętej), twórcy całego świata podejmowali
rozmaite działania, w których zmieniali je w obiekt sztuki19. W tej roli książki
często wracały w obręb zamkniętej ścianami przestrzeni instytucjonalnej (galerii,
muzeów) lub same je konstruowały jako nietypowy budulec. Przechodząc ze sfery
werbalnej w sferę wizualną, książka traciła część swoich funkcji (nie można było
jej otworzyć, przeczytać, dotknąć), stawała się obiektem do oglądania, ilustracją
czyjejś wyobraźni, płótnem dla artysty, odbiciem jego kunsztu artystycznego.
W przestrzeni sztuki drukowana książka funkcjonowała jako alegoria w benjami-
nowskim duchu, którą autor Pasaży rozumiał jako element wyrwany ze swojego
życiowego kontekstu, pozbawiony swoich pierwotnych funkcji, następnie umiesz-
czony w sąsiedztwie innych fragmentów nadających mu zupełnie nowy i nieza-
leżny sens. Kalifornijski artysta Mike Stylki od lat tworzy biblioteki-wystawy,
zmieniając spisane na straty stare tomy w rysunki melancholijnych, fikcyjnych
postaci, zwierząt oraz portrety znanych osób, np. Henry’ego Charlesa Bukow-
skiego (1920–1994) − amerykańskiego poety, powieściopisarza, rysownika. Miler
Lagos z Kolumbii, apelując do zachowania równowagi między naturą a kulturą,
w pustej przestrzeni galerii zainscenizował instalację Dom (2011)20. Z wybranych
książek nieistniejącej już biblioteki US Navy artysta, kładąc warstwa po war-
stwie obcojęzyczne słowniki, medyczne i geograficzne serie, tomy psychologii
(jak Inuici lodowe bryły), wyrzeźbił igloo. Dom rdzennych mieszkańców obsza-
rów arktycznych Lagos interpretował jako miejsce, w którym (jak w bibliotece)

19 Grażyna Bobilewicz, „«5	��� ,���(	��» � �	����������	2# ������”, Poznańskie
Studia Slawistyczne. Intersemiotyczność, no. 2 (2012): 41–69; Grażyna Bobilewicz, „������	2�
��2 � $���2 �������”, in ��*�!�$� ����$ � ��������- ��������- (�����: 1	������
�����	�����	�� �!�, 2014), 368–389.

20 Konstruowanie obiektów architektonicznych z książek to popularny trend w światowej sztuce
współczesnej.
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przechowuje się, odtwarza, przekazuje z pokolenia na pokolenie nagromadzo-
ną wiedzę. Igloo-biblioteka to także symbol przestrzeni bezpieczeństwa. Dom
chroni Inuitów przed nieokiełznaną naturą jak biblioteka książki przed znisz-
czeniem21. W instalacji Książki (2015) grupy rosyjskich artystów „Przerębel”
zamknięta przestrzeń ścian zbudowanych z woluminów wpisywała się w ramy
interpretacyjne tradycyjnej biblioteki rozumianej jako fundament społeczeństwa.
Między tradycją a współczesnością oscylowała postać bibliotekarza. Jego zacho-
wanie (siedział przy biurku wpatrzony w notebook) ucieleśniało pozycję nowo-
czesnego człowieka w odniesieniu do kultury, który szuka oparcia w tradycji
i równocześnie korzysta z nowoczesnych nośników informacji.

Ideę otwartych ulicznych bibliotek popularyzowały różnorodne akcje partycy-
pacyjne. Spektakularną instalację „Tonący książki się chwyta” (2016) zainsce-
nizowały na Moście Uniwersyteckim we Wrocławiu artystki Joanna Grzelczyk
i Małgorzata Grączewska. Pretekstem do snucia narracji było ratowanie zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej podczas powodzi w 1997 roku oraz uniwersalna war-
tość książki. Przekształcona we wspólnotowe działanie artystyczne akcja społeczna
sprzed lat funkcjonowała w sposób dosłowny (wysiłek codzienności) i przenośny
(narracja o książce jako o ratunku i wybawieniu), akcentowała zaangażowanie
społeczne (woluminy ofiarowywali uczestnicy) i interakcję odbiorców. Przecho-
dząc z rąk do rąk, książki stały się budulcem monumentalnej rzeźby (wału
przeciwpowodziowego) − swoistego rodzaju biblioteki pod odkrytym niebem,
której zbiory były dostępne dla wszystkich22. Z inicjatywy argentyńskiej artystki
konceptualnej − Marty Minujin, na placu San Martin w Buenos Aires (2011)
stanęła dwudziestopięciometrowa współczesna Wieża Babel. Instalacja zrealizo-
wana w ramach autorskiego projektu Książki Wieży Babel została skonstruowa-
na z dziesiątków tysięcy woluminów wszystkich gatunków i dziedzin z ponad
pięćdziesięciu krajów świata (w tym z Polski)23. Zgodnie z artystyczną koncep-
cją Nowy Babilon, spiralna galaktyka książki ucieleśniały model jednej świato-
wej, wielojęzycznej kultury, której wiedza (symbol jej bogactwa) łączy narody,
sprzyja międzykulturowemu dialogowi. Partycypacyjne działanie odsyłało do licz-
nych kontekstów tytułowego symbolu (interpretacje Jacques’a Derridy, Rolanda
Barthes’a) i wywoływało literackie skojarzenia. Instalacja była wyrazem hołdu
dla kreatywnej wyobraźni argentyńskiego pisarza Jorge Luisa Borgesa, wizualną
aluzją do jego opowiadania Biblioteka Babel (1944). Wykreowana mocą pisar-
skiej wyobraźni biblioteka na podobieństwo wszechświata z niekończącym się

21 Miler Lagos, Home, http://www.magnanmetz.com/exhibitions/miler-lagos-home (acc.
26.03.2018).

22 Joanna Grzelczyk, Małgorzata Grączewska, Tonący książki się chwyta, http://www.wroclaw
2016.pl/tonacy-ksiazki-sie-chwyta (acc. 28.03.2018).

23 Po rozebraniu instalacji książki Wieży Babel miały stać się fundamentem powstającej
w Buenos Aires wielojęzycznej biblioteki.
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księgozbiorem, różniła się od realnych bibliotecznych przestrzeni, gdzie Borges
pracował, twórczo i przyjemnie spędzał czas.

Niezależnie od formy, treści i funkcji biblioteka zawsze i wszędzie odgry-
wała ważną rolę w kulturze i społeczeństwie danego kraju. Była także nieustan-
nie przekształcana, podążając za zmianami w czasie i przestrzeni. Przykładem
są niekonwencjonalne w zamyśle i wykonaniu, zróżnicowane pod względem
konceptualnym, wizualnym i interpretacyjnym, alternatywne biblioteki. Ich wy-
gląd, przestrzeń i miejsca usytuowania indywidualizowały m.in. zastosowane
materiały, oryginalne rozwiązania w zakresie form architektonicznych i prze-
kształceń krajobrazu, kolorystyka, oświetlenie, uniwersalna i lokalna metafo-
ryka, symbolika, sensy naddane itd. W dobie technologii cyfrowych, łatwego
dostępu do informacji − książki można pobrać na telefon, przeczytać w elektro-
nicznych bibliotekach, a intelektualnie wypocząć w różnych miejscach, alterna-
tywne biblioteki stały się czynnikiem integracji społecznej w miastach, źródłem
inspiracji, wyzwalały u rzeczywistych, jak i potencjalnych ich użytkowników,
kreatywność.
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DISOBEDIENT LIBRARY. „BIBLIOTEKA XX VEK” AS A CULTURAL INSTITUTION
IN SERBIA DURING THE PERIOD OF SYSTEM TRANSFORMATION

S u m m a r y

The text concerns scientific publishing series “Biblioteka XX vek”, initiated in 1971 by Ivan
Colović, Serbian anthropologist and publicist. During 50 years it has become an important cultural
institution, which, due to its commitment to the current political and ideological affairs, gained
a special role during the breakup of socialist Yugoslavia and then in terms of system trans-
formation. In the 1990s it was an independent platform for the exchange of ideas, an ideological
alternative to the nationalist regime, space for its deconstruction and criticism. “Biblioteka XX vek”
takes part in animating intellectual Yugosphere − it consolidates the society of authors from
former Yugoslav countries around such topics as: the memory of communism, Europeanisation
of the Balkans, course and consequences of the transformation. The series paved the way for
modern humanistic thought and modern scientific discourse in Serbia as well as supported these
processes also in the ex-Yugoslav countries.

Wobec librocydu

Rozpad socjalistycznej Jugosławii w latach 90. w potocznej świadomości,
ukształtowanej przez massmedia, kojarzony jest przede wszystkim z działaniami
wojennymi, czystkami etnicznymi, spustoszeniem historycznych miast (Sarajewa,
Dubrownika, Vukovaru i in.), wysiedleniami, eskalacją konfliktów zbrojnych
i sporów ideologiczno-politycznych, z problematycznymi kompromisami i porozu-
mieniami zawieranymi pod presją dramatycznych wydarzeń i kuratelą organizacji
międzynarodowych i zachodnich decydentów. Ale rozpad południowosłowiańskiej
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federacji oznaczał także demontaż wieloetnicznego, wielojęzycznego i wielokul-
turowego środowiska intelektualnego, destrukcję wspólnej przestrzeni wiedzy,
pewnego integralnego ekosystemu instytucji naukowych, fragmentację naukowej
infrastruktury.

Jednym z przejawów tego procesu stał się librocyd (ang. libricide) − motywo-
wane ideologicznie niszczenie, a także etniczne czyszczenie bibliotek i księgo-
zbiorów1. Symbolicznym exemplum tego zjawiska są losy sarajewskiego Insty-
tutu Orientalistycznego, zniszczonego wraz z bezcennym księgozbiorem w toku
wojny w maju 1992 roku, oraz Narodowej i Uniwersyteckiej Biblioteki Bośni
i Hercegowiny (Vijećnica), którą w sierpniu tego samego roku ostrzelała Armia
Republiki Serbskiej. W ciągu paru dni zabytkowe budynki zostały obrócone
w ruinę, bezcenne biblioteczne i archiwalne zbiory w zdecydowanej większości
spłonęły, a wraz z nimi w imię politycznej racji jednego narodu bezpowrotnie
została naruszona pamięć wieloetnicznego i wielowyznaniowego miasta i kraju
− cywilizacyjny kod, „kulturowe DNA” wielonarodowej historycznej wspólnoty.
Nieodwracalność tego aktu destrukcji przejmująco opisują słowa Dževada Kara-
hasana, który pochylając się nad ruinami Instytutu Orientalnego, widzi „śmierć,
która nie jest przejściem w inną formę istnienia, lecz odejściem w dosłowną,
najdosłowniejszą nicość”2.

Politykę partykularyzacji i puryfikacji dziedzictwa narodowego realizowali
w latach 90. nie tylko nacjonalistycznie zorientowani przywódcy państw powstają-
cych na gruzach SFRJ, lecz także liczni przedstawiciele elit intelektualnych i arty-
stycznych oraz reprezentowane przez nich instytucje. Głos i autorytet uczonych
(w tym także literatów, którzy zbyt mocno utożsamiali się z tworzoną przez siebie
fikcją) stawał się najskuteczniejszą legitymizacją nowych (pseudo-)porządków,
w których pod maską deklarowanych klasycznych wartości prawdy, piękna i dobra,
coraz wyraźniej dochodziły do głosu kultura kłamstwa, kicz-wrażliwość oraz etyka
wojny i wykluczenia3. Owi koryfeusze czystej, monologicznej pamięci realizo-
wali równolegle politykę wymazywania i zapominania tego, co mogłoby naru-
szyć integralność i ciągłość wyznawanej przez nich narodowej monokultury.
Jak zauważa Dubravka Ugrešić, celem takiej puryfikacji kolektywnej pamięci
było to, by kłamstwo z czasem zostało zalegalizowane i uznane za nieweryfiko-
walną, a co za tym idzie niepodważalną prawdę4.

1 Na temat librocydu vide Rebecca Knuth, Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of
Books and Libraries in the Twentieth Century (Westport & London: Praeger Publishers, 2008);
Ante Lešaja, Knjigocid. Uništavanje knjige u Hrvatskoj 1990-ih (Zagreb: Profil knjiga, 2012).

2 Dževad Karahasan, „Razvalinski pejzaž kao vrt”, in idem, Knjigavrtova (Sarajevo: Connec-
tum, 2004), 193. Cytat w przekładzie autorki niniejszego artykułu.

3 Określenie kultura kłamstwa pochodzi z esejów Dubravki Ugrešić, Kultura laži. Antipolitički
eseji (Zagreb: Biblioteka Bastard 1999), 81–100.

4 Ibidem, 85–88.
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Układem odniesienia dla rozważań chorwackiej eseistki jest konkretny
moment w historii − wojna oraz proces rozpadu jugosłowiańskiego państwa
w latach 90. XX wieku − niemniej zadziwiająco aktualnie brzmiącą diagnozę
i opis kultury kłamstwa można uznać za zapowiedź współczesnej kultury post-
prawdy − zdominowanej przez populistyczny przekaz, oparty na manipulacji
opinią publiczną za pomocą informacji, w której kluczową rolę odgrywają
emocje, a nie fakty. Nieprzypadkowo współczesnej ekspansji kultury postprawdy
towarzyszy kryzys czytelnictwa. Czytanie jest bowiem praktyką wymagającą
odpowiedniego przygotowania i zaangażowania intelektualnego, odwołującą
się do cnoty rozumności i zmysłu krytycyzmu. Pod tym względem lektura zawsze
niosła w sobie potencjał subwersji. Potwierdzenia tezy o wywrotowej sile książek
i czytania dostarczają dzieje cenzury oraz niezliczone historyczne przykłady
palenia ksiąg i prześladowania ich autorów. Jeśli zatem fascynuje nas opowieść
o bibliotece, jaką w powieści Imię róży utrwalił Umberto Eco, to właśnie ze
względu na fakt, że będąc synonimem ładu, rygorystycznie skonstruowanej
struktury, okazuje się ona zarazem − jako depozyt wiedzy także tej zakazanej,
kontestatorskiej, obrazoburczej − zagrożeniem dla ustalonego porządku, zarze-
wiem nieposłuszeństwa, inkubatorem herezji.

Biblioteka idei

O tym, że biblioteka (księgozbiór) może stać się przestrzenią oporu, platformą
ideologicznego fermentu, medium niebezpiecznym dla idei, dowodnie przeko-
nuje działalność wydawnicza serbskiego antropologa, Ivana Čolovicia, której
ucieleśnieniem jest seria „Biblioteka XX vek”, dziś licząca już przeszło 230 tytu-
łów. Założona w 1971 roku pod patronatem belgradzkiego Uniwersytetu Ludo-
wego im. Braci Stamenkoviciów (Narodni univerzitet „Braća Stamenković”)
przez ponad 40 lat istnienia stała się jedyną w swoim rodzaju — najpierw na
gruncie jugosłowiańskim, a następnie postjugosłowiańskim — kroniką idei huma-
nistycznych drugiej połowy XX i początku XXI wieku.

O szczególnej wartości tej edycji decyduje nie tylko zakres geograficzny
i różnorodność tematyczna tworzących ją publikacji antropologicznych, kulturo-
znawczych, socjo- i politologicznych, lecz także sposób jej funkcjonowania jako
niezależnej instytucji kultury. W odróżnieniu od innych przedsięwzięć z zakresu
edytorstwa naukowego przetrwała ona rozpad socjalistycznej Jugosławii, zapaść
wywołaną wojną i międzynarodowymi sankcjami, a także dramatycznymi pertur-
bacjami na scenie politycznej, które w negatywny sposób zaważyły na przebiegu
transformacji systemowej w Serbii. Będąc wyrazem zaangażowania jej twórcy
w budowanie demokratycznej kultury publicznej, zarówno w czasach socjalistycz-
nej Jugosławii, jak i w okresie rządów Slobodana Miloševicia, seria chwytała

j:makieta 13-5-2019 p:73 c:1 black–text



74 Magdalena Bogusławska

puls zdarzeń politycznych i procesów społecznych w kraju. By zrozumieć zasady
jej funkcjonowania i znaczenie na przełomie XX i XXI wieku, należy także
uwzględnić głęboki kryzys instytucjonalnych podstaw lokalnej kultury wiedzy.
Wzorowana na serii „Bibliothèque des Idées”, wydawanej przez niezależną
francuską oficynę Gallimard, „Biblioteka XX vek”, ogólnie rzecz ujmując,
nawiązuje w sposób twórczy, ale też krytyczny do oświeceniowej linii europej-
skiej humanistyki, co wynika nie tylko z predylekcji intelektualnych wydawcy,
lecz jest także reakcją na dominujące w serbskiej/jugosłowiańskiej myśli kul-
turowej nachylenie ku tradycjom romantyzmu oraz ideologicznym przekona-
niom o narodowoodrodzeniowej genealogii. Jest rzeczą znamienną, że pierwszą
opublikowaną przez Čolovicia książką był przekład pracy Paula Lengranda:
Introduction à l’éducation permanente poświęconej kształceniu ustawicznemu5.
Ta decyzja wynikała bezpośrednio z koncepcji realizowanej przez UNESCO,
z której belgradzką agendą współpracował wówczas wydawca i w orbicie oddzia-
ływań którego funkcjonował Uniwersytet im. Braci Stamenkoviciów. Ideową oś
propagowanych przez tę organizację projektów reformy oświaty stanowił postulat
samokształcenia człowieka przez całe życie, koncepcja samorealizacji opartej na
holistycznym rozwoju (umysłowym, etycznym i estetycznym) i świadomym uspo-
łecznianiu swej egzystencji, czego instytucjonalnym ucieleśnieniem miały stać się
uniwersytety ludowe. Publikacja ta, podobnie jak i przekłady prac Charlesa P.
Snowa The two Cultures and A Second Look, George’a Pickeringa The Challenge
to Education i Bogdana Suchodolskiego Trzy pedagogiki6, realizowała zatem
założenia programowe placówki, która była jej instytucjonalną ramą. Oznaczała
również intensywniejsze włączenie się jugosłowiańskiej humanistyki w europej-
ski nurt nowoczesnej refleksji dotyczącej aktualnych procesów społecznych.
Określiła także kierunek polityki wydawniczej autora serii. „Biblioteka XX vek”,
miała dostarczać narzędzi owej (obywatelskiej) paidei, rozumianej jako planowe
i rozumne formowanie człowieka, dostosowanej jednocześnie do dynamicznie
zmieniających się wymogów i ograniczeń cywilizacyjnych, a także do umysłowej
konstytucji i wrażliwości człowieka drugiej połowy XX wieku.

Z czasem o profilu „Biblioteki XX vek” i szerokim rezonansie wśród czytel-
ników zadecydowało intelektualne zaangażowanie w kluczowe problemy regionu
i państwa. Polega ono na formowaniu nowego pola dyskursywnego osadzone-
go w transterytorialnej i interdyscyplinarnej przestrzeni intelektualnej, otwar-
tego na nowy język adekwatny do opisu aktualnej rzeczywistości w jej wymiarze

5 Pol Langran, Uvod u permanentno obrazovanje, trans. Vlatka Culek (Beograd: Biblioteka
XX vek, 1971).

6 Čarls Sinou, Dve kulture, trans. Aleksandar I. Spasić (Beograd: Biblioteka XX vek, 1971);
Džordž Pikering, Izazov obrazovanju, trans. Jovan Dimitrijević (Beograd: Biblioteka XX vek,
1971); Bogdan Suhodolski, Tri pedagogije, trans. Miroslava i Radoslav D– okić (Beograd: Biblioteka
XX vek, 1974).
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lokalnym oraz szerszych kontekstach interpretacyjnych, przede wszystkim euro-
pejskim. Takie umiejscowienie praktyki wydawniczej, uwzględniające czy też
nawet konfrontujące spojrzenie wewnętrzne z perspektywą zewnętrzną, wyda-
wało się zgodne ze zwrotnym charakterem podejścia poznawczego Čolovicia
jako antropologa7. Pozwalało zbudować dystans, będący warunkiem przemyś-
lenia na nowo konstytucji zamieszkiwanej przez Serbów kultury (serbskiej, ale
też jugosłowiańskiej i/lub bałkańskiej, ale też europejskiej). Sprzyjało również
przewartościowywaniu obowiązujących paradygmatów teoretycznych i świato-
poglądowych. Co więcej, omawiana seria w tym przełomowym okresie sama
w sobie stała się katalizatorem i nośnikiem przeobrażeń zachodzących w obsza-
rze wzorów, postaw i praktyk społecznych. Uczestniczyła w rewizjach zbiorowych
projektów tożsamościowych i poglądów na współczesność, a także − co bardzo
istotne − sposobów rozumienia polityczności, już nie jako prostej identyfika-
cji ideologicznej czy przynależności partyjnej, lecz jako formuły świadomego
i odpowiedzialnego bycia w świecie i społeczeństwie.

YU-biblioteka

W interesującym nas okresie transformacji systemowej, czyli od lat 90. ubieg-
łego stulecia, Čolović opublikował szereg prac autorów serbskich i przekładów
badaczy zagranicznych, które złożyły się na autorską propozycję − zalecanej (by nie
powiedzieć obowiązkowej), chociaż niezadekretowanej w żadnym programie
nauczania − antologii tekstów z zakresu antropologii politycznej. W serii można
wyróżnić kilka bloków tematycznych, z których najsilniej reprezentowane są:

• nurt refleksji na temat rozpadu bloku państw komunistycznych, postkomu-
nizmu oraz przebiegu transformacji w państwach bałkańskich oraz w Europie
Środkowo-Wschodniej (m.in. Teofil Pančić, Urbani Bušmani. Život i smrt
u srpskom postkomunizmu, 2001; Marija Todorova, Dizanje prošlosti u vazduh,
2010);

• problematyka dotycząca serbskiego nacjonalizmu oraz świadomości histo-
ryczno-kulturowej (m.in. Dušan Bandić, Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko,
1997; Miodrag Popović, Vidovdan i časni krst, 1998; Ivan Čolović, Smrt na
Kosovu Polju, 2016);

• zagadnienie kondycji i perspektyw społeczeństwa obywatelskiego w Serbii
oraz − szerzej − w krajach postjugosłowiańskich (m.in. Mikloš Biro, Homo
postkommunisticus, 2006; Ildiko Erdei, Antropologija potrošnje, 2008);

7 Jedną z książek wydanych w serii jest Wyobraźnia antropologiczna Andrzeja Mencwela,
którą w odniesieniu do całości projektu Čolovicia można czytać jako komentarz przyjętej przez
niego strategii doboru tekstów (Antropološka imaginacija, trans. Ivana D– okić Saunderson i Jelena
Jović (Beograd: Biblioteka XX vek, 2013)).
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• temat wojny i jej ideologicznych umotywowań, problem „niedokończonego”
rozpadu Jugosławii oraz społecznej psychodynamiki jugonostalgii (m.in. Ivan
Čolović, Bordel ratnika. Folklor, politika i rat, 1993; Vjekoslav Perica, Balkan-
ski idoli. Religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama, 2006; Mitja
Velikonja, Titostalgija, 2010);

• namysł nad źródłami dyskursu bałkanistycznego i fenomenem bałkanizacji
(m.in. Marija Todorova, Imaginarni Balkan, 1999; Božidar Jezernik, Divlja
Evropa, 2007);

• krąg problemów związanych z procesami europeizacji oraz miejscem euro-
pejskiego komponentu kulturowego w postjugosłowiańskim uniwersum
(m.in. Mitija Velikonja, Evroza, 2007; Ranko Bugarski, Evropa u jeziku,
2009).
W serii systematycznie swe miejsce znajdują również opracowania ogólne

i teoretyczne, przede wszystkim tłumaczenia uznanych monografii z zakresu
etnologii, antropologii kulturowej, filozofii kultury i antropologii polityki autor-
stwa zagranicznych badaczy, takich jak: Claude Lévi-Strauss, Mary Douglas,
Alain Finkielkraut, Jean Cuisenier, Clifford Geertz, Anthony Giddens, Georges
Balandier, Arjun Appadurai, Marc Augé, Slavoj Žižek8. Bez wątpienia zapro-
jektowana w ten sposób i z tak dużym rozmachem działalność przekładowa czyni
z „Biblioteki XX vek” osobne w skali całego regionu narzędzie transferu idei,
wymiany myśli i dokonań naukowych. W programie wydawniczym Čolovicia
ujawnia się głęboki zamysł, by stworzona przez niego seria stanowiła autorską
(a więc precyzyjnie wskazującą adres odpowiedzialności) i samoorganizującą się
instytucję wytwarzania i kultywowania wiedzy, usytuowaną na obrzeżach obsza-
rów nauki i edukacji zagospodarowanych i kontrolowanych przez (dysfunkcyjne)
państwo. Bez wątpienia podziw budzi tematyczny i geograficzny zasięg wy-
dawniczego przedsięwzięcia animowanego w zasadzie przez jednego człowieka.
Jednak tym, co najbardziej waży na wartości edycji, wydaje się zdolność integracji
pewnego środowiska intelektualnego, które należałoby określić jako nomadycz-
ne − czyli otwarte i dążące do przekraczania ustalonych granic geograficznych,
naukowych oraz ideowych. Jego wyróżnikiem jest przekonanie o utopijności
esencjalistycznych koncepcji tożsamości, kwestionowanie zasadności jednoznacz-
nej kulturowej, etnicznej czy narodowej identyfikacji w zdecentralizowanym,
metamorficznym, płynnym świecie, sprzeciw wobec hegemonii jednej perspek-
tywy, jednej ideologii, jednego dyskursu, jednego stylu. Čolović zaprasza do
współpracy tych autorów, którzy opowiadają się za modelem wiedzy pozo-
stającej w ruchu, dopuszczającej wielość punktów widzenia oraz interpretacji,
a także umożliwiającej ich dekonstrukcję.

8 Pełny spis książek opublikowanych w serii: http://www.bibliotekaxxvek.com/sve-knjige/
(acc. 29.05.2017).
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Trzon grupy współtworzącej mocą swych dzieł edycję stanowią autorzy z kra-
jów dawnej Jugosławii. Obok mieszkających w Serbii Čolovicia, Teofila Pančicia,
Ildiko Erdei, Mikloša Biro są to np. związani ze słoweńskimi ośrodkami nau-
kowymi: Svetlana Slapšak, Božidar Jezernik i Mitja Velikonja, a także koja-
rzeni z Chorwacją Dunja Rihtman Auguštin, Miljenko Jergović, Vjekoslav Perica
i Srećko Horvat. Twórcy ci w trudnym okresie transformacji systemowej, pozy-
cjonując siebie i własne dokonania w zrekonfigurowanych układach geograficz-
nych, politycznych, symbolicznych, a także światopoglądowych zdecydowanie
opowiedzieli się za formułą krytycznego działania wewnątrz zdemontowanej
pojugosłowiańskiej przestrzeni wiedzy. Joanna Kurczewska widzi w tym zamyśle
Ivana Čolovicia gest „twórczej lojalności” wobec lokalnych tradycji „społecznie
wrażliwej humanistyki” i konsekwentne dążenie do uczynienia jej liczącym się
segmentem europejskiego życia intelektualnego9. Stąd też „Biblioteka XX vek”,
budując intelektualną jugosferę10, czyli nieformalną i dynamiczną sieć autorów:
uczonych i publicystów z regionu, staje się − wbrew logice rozpadu, na prze-
kór politycznym podziałom, rozpodobnieniom, a także stagnacji i defetyzmowi
− platformą polilogu, laboratorium krytycyzmu i rozumienia. Funkcjonuje w świa-
domości czytelniczej jako figura intelektualnego oraz ideowego oporu, dla którego
zasadniczym, niejako naturalnym układem odniesienia pozostaje region Bałka-
nów w jego historycznych, cywilizacyjnych i politycznych uwikłaniach.

Biblioteka na wojnie

Aby zrozumieć miejsce, jakie „Biblioteka XX vek” zajęła w procesie formo-
wania się pojugosłowiańskiej Serbii, należy przypomnieć najistotniejsze mo-
menty jej politycznej biografii z tego okresu. Pełną, szeroko skontekstualizowaną
rekonstrukcję losów wydawnictwa odnajdziemy w monograficznym opracowaniu

9 Joanna Kurczewska, „Opinia dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z nada-
niem tytułu doktora honoris causa Profesorowi Ivanovi Čoloviciowi”, in Uroczystość wręczenia
doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Profesorowi Ivanovi Čoloviciowi (Warszawa:
Uniwersytet Warszawski, 7.05.2010), 5.

10 Pojęcie Jugosfery wprowadził Tim Judah w odniesieniu do trwałej sieci relacji gospodar-
czych między krajami dawnej Jugosławii. Pytaniem otwartym pozostaje kwestia, czy czynnikiem
integrującym jest tu wyłącznie interes ekonomiczny, a na ile można tu mówić o wspólnocie
pamięci oraz swoistej interkulturze. Popularność pojęcia Jugosfery często budzi wśród publicy-
stów krajów pojugosłowiańskich strach przed „reinkarnacją” Jugosławii. Jednakże w przypad-
ku „Biblioteki XX vek” nie chodzi o stymulowane nostalgią kreowanie fantomowej struktury,
lecz o animację „jugosłowiańskiej przestrzeni kulturalnej” (określenie Čolovicia) i zorientowaną
naukowo, edukacyjnie i popularyzatorsko praktykę komunikacyjną w sferze funkcjonowania języ-
ków, które wyłoniły się z zadekretowanego w socjalistycznej Jugosławii języka serbsko-chorwac-
kiego. Cf. Dubravka Stojanović, Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke XX vek
(Beograd: Biblioteka XX vek, 2011), 180.
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Dubravki Stojanović Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke
XX vek. Niemal od początku swego istnienia seria wywoływała kontrowersje,
a spór, jaki rozgorzał w wokół zbioru tekstów Dobricy Ćosicia Moć i strepnje
(1971), odczytanych jako krytyka ówczesnych posunięć Josipa Broza Tity, spowo-
dował, że Uniwersytet Ludowy im. Braci Stamenković, bez mała w aurze skan-
dalu, odstąpił od firmowania przedsięwzięcia swym autorytetem11.

Jednakże prawdziwą próbą niezależności stały się dla Čolovicia lata 90.
ubiegłego stulecia. W 1989 roku „Biblioteka” została przekształcona w prywatne
przedsięwzięcie, między innymi dlatego, że kryzys, będący następstwem zapaści
gospodarczej kraju na skutek międzynarodowych sankcji wywołanych wojną,
a następnie restrukturyzacja ekonomiczna sektora wydawniczego spowodo-
wały, że kontynuacja współpracy z wiodącą państwową oficyną Prosveta, która
od 1980 roku stanowiła instytucjonalne oparcie dla serii, okazała się niemożliwa
(także z uwagi na pogłębiający się rozdźwięk między wizją i planami Čolovicia
a polityką wydawniczą dotychczasowego mocodawcy). W związku z tym od 1989
roku zaczęła funkcjonować jako przedsięwzięcie prywatne, co pozwoliło jej zyskać
większą niż dotychczas autonomię, było też wyrazem strukturalnej dystynkcji,
która w krytycznych momentach uwydatniała opozycyjny charakter tej instytucji.
Jednocześnie w warunkach chaotycznej, przybierającej postać stanu wojennego,
transformacji ustrojowej, której przejawem była między innymi reorganizacja,
a często też deprofesjonalizacja sektora drukarskiego i rynku wydawniczego,
pojawiły się nowe problemy związane z finansowaniem i dystrybucją publikacji12.
W tej sytuacji „Bibliotekę XX vek” wsparł Instytut Społeczeństwa Otwartego
George’a Sorosa. Przedstawicielstwo tej instytucji rozpoczęło działalność w Bel-
gradzie w 1991 roku, stając się w okresie międzynarodowych sankcji nałożonych
na Serbię, jedynym źródłem finansowania pozarządowego sektora życia nauko-
wego i kulturalnego, a także patronem antywojennych inicjatyw13.

Prawdziwym wyzwaniem dla redaktora i współpracowników wydawnictwa stała
się ideologiczna radykalizacja elit politycznych w kraju, która spowodowała, że
nacjonalizm szybko zyskał prymat w państwowej „polityce symboli” oraz stał się
normatywną treścią zbiorowego scenariusza oraz kołem zamachowym demon-
tażu federacji. W tej sytuacji Čolović zajął otwarcie antywojenne i antyreżimo-
we stanowisko. Podczas wojny toczącej się na terytorium Bośni i Hercegowiny
oraz Chorwacji podjął współpracę z niezależnym czasopismem „Republika”,
kierowanym przez socjologa i działacza na rzecz społeczeństwa obywatelskie-
go, Nebojšę Popova, Niezależnym Stowarzyszeniem Intelektualistów „Belgradz-
ki Krąg” („Beogradski krug”) oraz Centrum Akcji Antywojennych (Centar za

11 Dubravka Stojanović, op. cit., 13–34.
12 Ibidem, 119.
13 Ibidem, 129.
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antiratne akcije). W ramach aktywności tego opozycyjnego środowiska zaanga-
żowanych intelektualistów − z jednej strony zepchniętego na margines życia
publicznego w kraju, z drugiej zaś cieszącego się poparciem za granicą − została
wypracowana koncepcja „drugiej Serbii”. Była to wizja alternatywna do tej, którą
forsował oficjalny propagandowy przekaz w państwowych mediach. Ucieleśniała
ideę demokratycznego, otwartego, nowoczesnego, a przede wszystkim odpowie-
dzialnego społeczeństwa14. Była wyrazem niezgody na fundamentalizm, quasi-
-religijny kult czystej etnicznie nacji, patologie pseudo-patriotycznych projektów
i cynizm ich eksponentów (polityków, uczonych, artystów). Oznaczała sprzeciw
wobec przemocy symbolicznej, którą posługiwano się dla legitymizacji nowych
porządków, wobec „terroru” nacjonalistycznej wykładni kultury15, pozostającej
na usługach autorytarnego reżimu. W pierwszym rzędzie jednak stanowiła protest
przeciw kapitulacji i zniewoleniu rozumu.

W okresie wojny i pierwszej fazy transformacji ustrojowej (1989–2000) „Biblio-
teka XX vek” wzbogaciła się aż o 49 tytułów. Znamiennym, choć w pełni zrozu-
miałym faktem stała się zwiększona reprezentacja autorów z newralgicznego
obszaru postjugosłowiańskiego. To w tym czasie do edycji dołączyli Słoweńcy
Slavoj Žižek, Rastko Močnik oraz Dubravko Škiljan i Dunja Rihtman Auguštin
z Chorwacji. Wówczas także, o czym przypomina Stojanović, „Biblioteka” zaczęła
intensywnie eksplorować obszar antropologii politycznej, co było naturalną kon-
sekwencją zdecydowanego wzmocnienia aktywistycznej postawy redaktora serii
zarówno na gruncie prowadzonych przez niego badań, jak i w wymiarze działal-
ności publicznej (popularnonaukowej i publicystycznej)16. Wyrazem tego zain-
teresowania były przekłady zagranicznych opracowań pióra Marca Abélès’a,
Georges’a Balandiera, Raoula Girardet, a także publikacje autorskich prac
Čolovicia Bordel ratnika. Folklor, politika i rat (1993) i Politika simbola. Ogledi
o političkoj antropologii (2000)17.

Biblioteka oporu

Zmiany demokratyczne wywołane reorganizacją politycznej sceny Serbii,
czego kulminacją stała się tzw. rewolucja 5 października 2000 roku, kiedy to
ostatecznie został obalony Slobodan Milošević, mimo spektakularnego prze-
biegu okazały się dość powierzchowne, a rewolucja − posłużmy się określeniem

14 Ibidem, op. cit., 135–139.
15 Cf. Ivan Čolović, Bałkany − terror kultury, trans. Magdalena Petryńska (Wołowiec: Wydaw-

nictwo Czarne, 2014).
16 Cf. Dubravka Stojanović, op. cit., 145.
17 Polskie wydanie: Ivan Čolović, Polityka symboli: eseje o antropologii politycznej, trans.

Magdalena Petryńska (Kraków: Universitas, 2001).
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Andrzeja Ledera − „prześniona”18. System wypracowany w ciągu mijającej
dekady wykazał się wyjątkową opornością zarówno na reformy instytucjonal-
ne, jak i demontaż ideologicznej matrycy. Tragicznym dowodem na potwier-
dzenie tej tezy stało się w 2003 roku sterowane politycznie zabójstwo premiera
Zorana D– ind̄icia, ucznia Jürgena Habermasa (podczas studiów filozoficznych
w Niemczech), a przede wszystkim orędownika modernizacji i demokratyzacji
Serbii. Przyczyną w istocie swej impotentnej obecności serbskiego paździer-
nika w świadomości społecznej Serbów była, jak się wydaje, nie tyle wizja przy-
szłości państwa, ile mitologizacja przeszłości (wraz ze stanowiącymi centrum
tej narracji pamięcią bitwy na Kosowym Polu i etosem świętosawia19), która
pozwalała widzieć Serbię w pozycji ofiary, ofiary wrogości sąsiadów (dziejowo
motywowanej) i międzynarodowego spisku (istnienia którego ma koronnie
dowodzić bombardowanie Serbii przez siły NATO w 1999 roku). Polityczną
grę łatwiej jest rozgrywać odwołując się do rozpoznanej historii, interpreto-
wanej w kluczu afirmacji retrospektywnie definiowanego narodu, nad którą
można sprawować kontrolę, niż budując program konstruktywnego i progresyw-
nego działania w obliczu niepewnej i mgławicowo rysującej się na horyzoncie
przyszłości.

W reżyserowanej według tych pryncypiów rzeczywistości Čolović nadal wy-
znacza swojej „Bibliotece” miejsce na obrzeżach głównego, sterowanego „odgór-
nie” − z pozycji politycznych, życia publicznego. Dość przypomnieć pewien
symptomatyczny moment „politycznej biografii” serii. Otóż od 2007 roku wydaw-
ca w geście krytyki obowiązującej formuły międzynarodowych targów książki
w Belgradzie − na których preferowani są wydawcy komercyjni i koncerny
medialne umacniające w ten sposób swą dominującą i monopolistyczną pozy-
cję, natomiast marginalizuje się niskonakładowe, niezależne oficyny − postano-
wił zbojkotować imprezę oraz kulturalny establishment i zorganizować własną,
alternatywną. Jej gospodarzem zostało belgradzkie Centrum Dekontaminacji
Kulturowej (Centar za kulturnu dekontaminaciju) − jedna z najprężniejszych
w Serbii organizacji pozarządowych, która za cel swej działalności przyjęła wy-
twarzanie oraz swobodną wymianę kultury i wiedzy na rzecz społecznej kohezji
osiąganej z pomocą nieformalnych procedur demokratycznych20. Pierwszą edycję
zainicjowanego przez Čolovicia „antysalonu” książki, który zachowując środo-
wiskowy charakter, szybko zyskał międzynarodowy rezonans, otworzył znany

18 Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, 2014).

19 Świętosawie − sformułowana w okresie międzywojnia idiomatyczna dla serbskiej świado-
mości kulturowej idea religijno-polityczna, łącząca tradycje związane z kultem świętego Sawy
− twórcy autokefalicznej Serbskiej Cerkwi Prawosławnej − i wizję narodu opartą na zinstrumen-
talizowanej politycznie pamięci średniowiecznego państwa.

20 Vide http://www.czkd.org/o-nama/ (acc. 29.05.2017).
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reżyser Dušan Makavejev, przedstawiciel niezależnego, poszukującego kina
artystycznego21. Po raz kolejny „Biblioteka XX vek” stała się impulsem twórczej,
emancypującej zmiany.

Lekcja nieposłuszeństwa

Bez wątpienia działalność Ivana Čolovicia, której instytucjonalną artykula-
cją jest seria „Biblioteka XX vek”, można opisać za pomocą Habermasowskiej
kategorii obywatelskiego nieposłuszeństwa, czyli bezprzemocowego, publicz-
nego oporu wobec nadużyć państwa/władzy dokonywanych w świetle obowią-
zującego prawa. Oś tego rodzaju postawy stanowi etyczna zasada społecznej
odpowiedzialności (a nie posłuszeństwa) jednostki za własne wybory i działania.
Rozpatrywana w tej perspektywie inicjatywa serbskiego wydawcy okazuje się
czymś więcej niż tylko swoistym ekosystemem dla myśli naukowej. Przyczynia się
do nowego rozumienia historyczności i polityczności oraz − co w kontekście serb-
skim szczególnie ważne − reewaluacji praktyk oporu, mających bogatą tradycję,
ugruntowaną na przełomie XX i XXI wieku. Čolović wpisuje się w ten jej nurt,
który tworzy − posłużmy się określeniem Latinki Perović − „niechciana” elita,
szukająca swego miejsca poza lokalnym mainstreamem inteligencji, świadoma
jego ograniczeń i zobowiązań wobec władzy22. Postawa proaktywnego outsidera,
którą Čolović od lat niestrudzenie realizuje w intelektualnej, autonomicznej
i niezawisłej przestrzeni „Biblioteki XX vek”, współbrzmi z głosami innych
autorów, które razem tworzą spójną, choć polifoniczną całość. Wyłania się z niej
dyskursywny i złożony projekt nowej rzeczywistości społecznej, projekt zmiany,
która ma się dokonywać mocą myśli, mocą tekstu.
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Ugrešić, Dubravka. Kultura laži. Antipolitički eseji. Zagreb: Biblioteka Bastard 1999.

Strony internetowe:
http://www.bibliotekaxxvek.com/sve-knjige/ (acc. 29.05.2017).
www.czkd.org/o-nama/ (acc. 29.05.2017).

j:makieta 13-5-2019 p:82 c:1 black–text



PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO

Warszawa 2019 PFLIT, no. 9(12), pt. 2: 83–96

AGNIESZKA BORYSOWSKA
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie

Z KOLEKCJI DOMOWYCH DO ZBIORÓW PUBLICZNYCH
− KSIĘGOZBIORY PISARZY W MUZEUM LITERACKIM

KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W SZCZECINIE

Słowa kluczowe: biblioteka publiczna, kolekcja książek, poeta, archiwum, dedykacja
Keywords: public library, book collections, poet, archives, dedication

FROM PRIVATE TO PUBLIC COLLECTIONS − WRITERS’ ASSORTMENTS OF BOOKS
IN THE POMERANIAN LIBRARY LITERARY MUSEUM IN SZCZECIN

S u m m a r y

The authoress describes the course of relocation of book collections gathered by writers to
public library archives using the example of four such collections that made their way to the
Pomeranian Library in Szczecin, whose previous owners were: Stefan Flukowski, Zbigniew Herbert,
Ludmiła Marjańska and Andrzej Kuśniewicz. The intent of the writers or their heirs was finding
a proper place for each particular collection in order to ensure its preservation and further use.
The librarians responsible for establishing public collections hoped that the books would be accom-
panied by manuscripts, personal mail or other keepsakes; or, should that not be the case − that they
would bear dedications, autographs, handwritten notes or other signs of the writers’ use. The author
analyses the contents of these four donations with regard to the aspects mentioned above.

Wprowadzenie

Księgozbiory, tak jak domy, trwają dłużej niż ich właściciele. Ci ostatni nie-
kiedy jeszcze za życia muszą zmierzyć się z koniecznością rozstania ze swoją
kolekcją. Częstym miejscem, w którym bibliofile lub ich spadkobiercy szukają
przytuliska dla osieroconych zbiorów, są biblioteki.

W strukturze organizacyjnej Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica, największej
placówki bibliotecznej na Pomorzu Zachodnim, znajduje się Sekcja Rękopisów
− Muzeum Literackie. W jej ramach funkcjonuje w gmachu Książnicy Sala
Stefana Flukowskiego − izba o charakterze muzealnym, w której odbywają się
konferencje, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie, a której przestrzeń wypeł-
niają książki z domowej biblioteczki patrona sali i kilku innych pisarzy.
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Spuścizna po rodzinie Flukowskich

Stefan Bronisław Flukowski, pisarz i poeta związany z grupą literacką
Kwadryga, tłumacz dzieł Anatola France’a, Aleksandra Dumasa czy Paula
Éluarda, w 1939 roku wojennym zrządzeniem losu trafił do obozu jenieckiego
w Woldenbergu (obecnie Dobiegniew). Spędził tam sześć lat, szczęśliwie jednak
przeżył. Także jego żona, Maria Flukowska, przetrwała II wojnę światową.
W latach powojennych zamieszkali razem − najpierw w Krakowie, a od 1950 roku
w Warszawie − Flukowski chętnie jednak wracał na Pomorze Zachodnie.
Zatrzymywał się w Barlinku, gdzie wypoczywał, miał spotkania literackie
i zaprzyjaźnił się z członkami Towarzystwa Miłośników Barlinka. Jeden z tam-
tejszych działaczy-regionalistów, Czesław Paśnik, w 1961 roku założył w swoim
mieszkaniu izbę pamiątek regionalnych. Dziesięć lat później udało mu się dopro-
wadzić do powstania Barlineckiego Muzeum Regionalnego w budynku, w którym
działała już miejscowa biblioteka publiczna.

Tam właśnie, trzy lata później, 3 czerwca 1974 roku, otwarto Salę Stefana
Flukowskiego, w której znalazły się liczne pamiątki, rękopisy, obrazy, rzeźby
i księgozbiór pisarza. Przedmioty te zostały przekazane przez wdowę po Stefa-
nie, Marię, jak jednak możemy przeczytać w opisach tej pierwszej sali imienia
pisarza − stało się to zgodnie z wolą zmarłego1. Flukowski dostał ataku serca
i umarł w roku 1972 podczas spotkania autorskiego w bibliotece miejskiej
w Świnoujściu. Być może więc rzeczywiście jeszcze za życia rozmawiał o przeka-
zaniu swojego archiwum otwartej rok wcześniej barlineckiej placówce. Tym bar-
dziej, że spodziewał się, iż jego rodzina wymrze bezpotomnie. Maria i Stefan
nie mieli bowiem własnych dzieci. Mieszkali z córką Marii z pierwszego mał-
żeństwa, Haliną Leszczyńską, która nie założyła własnej rodziny. To właśnie
te dwie kobiety − żona i pasierbica − po śmierci pisarza zadecydowały o losie
rodzinnej spuścizny, która obejmowała dużo więcej niż tylko domową biblio-
tekę czy nawet archiwum twórcze Flukowskiego.

Niezwykła rodzina miała bowiem liczne kontakty ze środowiskiem arty-
stycznym. Po wojnie Maria Flukowska pełniła funkcję sekretarza Xawerego
Dunikowskiego, z którym obydwoje z mężem zaprzyjaźnili się i spędzali także
czas wolny. Przyjaźnili się również z małżeństwem artystów-plastyków Marią
i Stanisławem Dawskimi, nawiązali serdeczne relacje z wdową po Witkacym,
Jadwigą. W efekcie do domowego archiwum Flukowskich trafiły dokumenty
i pamiątki związane z Dunikowskim, obrazy malarzy skupionych wokół wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, pamiątki i archiwalia Jadwigi Witkiewiczowej.
W spuściźnie Dunikowskiego znalazły się nie tylko papiery osobiste rzeźbiarza,

1 Kazimiera Zdzisława Szymańska, Muzea literackie w Polsce (Częstochowa: Wydaw. WSP,
1995), 64.
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ale także jego rzeźby i szkice2. Po Witkiewiczowej zostały m.in. portrety Witka-
cego, ponad 1200 listów pisarza do żony, rodzinne fotografie. Jadwiga Witkie-
wiczowa, spisując swoją ostatnią wolę, dała Marii Flukowskiej dyspozycję, by
listy od męża przekazać do wrocławskiego Ossolineum lub Biblioteki Narodo-
wej, a to, co uzna za stosowne z pamiątek i „papierów” po Witkacym, do jakiejś
bliżej nieokreślonej biblioteki3. Ostatecznie wszystko, wraz z całą artystyczną
spuścizną i biblioteką domową Flukowskich, trafiło do Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie.

Nim to jednak nastąpiło, przez blisko półtora roku pamiątki po Stefanie
Flukowskim były zdeponowane w izbie muzealnej w Barlinku. Być może, zdaw-
szy sobie sprawę z wielkiej wartości posiadanych zasobów i stwierdziwszy, że
wybrane dla nich miejsce (prowincjonalne muzeum) jest nieadekwatne do ich
znaczenia dla kultury, Flukowska z czasem zmieniła zdanie, zwłaszcza że nada-
rzyła się po temu okazja. Była nią wystawa poświęcona Stefanowi Flukowskiemu,
zorganizowana jesienią 1975 roku przez bibliotekę w Szczecinie z okazji jubi-
leuszu Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich4. Na potrzeby tej
ekspozycji przewieziono związane z Flukowskim muzealia z Barlinka do Szcze-
cina. W drugą stronę nigdy już nie odjechały. Do dziś w Muzeum Regionalnym
w Barlinku pozostało tylko to, co wówczas nie zostało przetransportowane
− krzesło, mały sekretarzyk i fotel w pasiastej tapicerce.

Nie trzeba podkreślać, że w opisanej spuściźnie Flukowskich − której prze-
kazanie przez wdowę po pisarzu zadecydowało o organizacji w Książnicy
Pomorskiej kilka lat później odrębnej agendy: Sekcji Rękopisów − Muzeum
Literackiego5 − księgozbiór nie był najbardziej znaczącą częścią. Z atrakcyj-
ności tego archiwum zdawano sobie sprawę także w innych ośrodkach. Ujawnia
to zachowana korespondencja Flukowskiej, w której znajduje się brulion listu
adresowany do I sekretarza KW PZPR w Toruniu, Zygmunta Najdowskiego,
późniejszego ministra kultury i sztuki6. Z treści listu wynika, że Maria Flukowska
otrzymała od Najdowskiego propozycję przyjęcia pamiątek po Stefanie Flu-
kowskim przez toruńską bibliotekę miejską, dzisiejszą Książnicę Kopernikańską.

2 Pewien wgląd w tę spuściznę daje katalog wystawy zorganizowanej w 1999 r. przez Książnicę
Pomorską we współpracy z Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni; vide Xawery
Dunikowski, ed. Joanna Torchała (Szczecin: Książnica Pomorska, 2000).

3 Testament Jadwigi Witkiewiczowej, in Archiwum Marii i Stefana Flukowskich (rękopis),
Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Inwakc. 824, k. 1r.

4 „Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, Bibliotekarz Za-
chodniopomorski, no. 4 (1975): 83–84.

5 Geneza i funkcje tej agendy zostały bliżej opisane przez Cecylię Judek; vide eadem, „Zbiory
specjalne”, in Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905–2005, ed. Hanna Niedbał et al.
(Szczecin: Książnica Pomorska, 2005), 91–94.

6 List Marii Flukowskiej do I sekretarza KW PZPR Zygmunta Najdowskiego, in Archiwum
Marii i Stefana Flukowskich (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Inwakc. 2133.
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W odpowiedzi napisała, że po wahaniu i dokładnym rozważeniu sprawy zdecy-
dowała się jednak na Szczecin. O postanowieniu tym przesądziło kilka czynni-
ków. Pierwszym, jaki wymienia Flukowska, jest zadeklarowana przez bibliotekę
szczecińską chęć zgromadzenia kolekcji związanej z członkami grupy poetyckiej
Kwadryga, której współzałożycielem i członkiem był Stefan Flukowski. Spośród
innych kwadrygantów Flukowska wymienia Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, Stanisława Marię Salińskiego i Ninę Rydzewską − na marginesie wypada
zaznaczyć, że materiały związane z tymi twórcami w większym lub mniejszym
wyborze (rękopisy, książki, dokumenty, muzealia) rzeczywiście trafiły do Książ-
nicy Pomorskiej. Flukowska pisze, że stworzenie w Szczecinie „ośrodka propa-
gandowego dla Kwadrygi” jest celem o dużym znaczeniu, gdyż w opinii publicz-
nej twórczość kwadrygantów jest niżej oceniana niż członków grupy poetyckiej
Skamander i to właśnie skamandryci, mimo swego „oportunizmu i płycizny”,
utrzymują się, w opinii Flukowskiej, „w pozycji zwycięzców”. Warto nadmienić,
że w okresie poprzedzającym małżeństwo z Flukowskim Maria była w nieformal-
nym związku z Jerzym Liebertem, poetą, który pozostawał w bardzo przyjaciel-
skich relacjach z członkami Skamandra i publikował na łamach ich czasopisma.
Po przedwczesnej śmierci tego poety była zaangażowana w zabezpieczenie dzie-
dzictwa po nim, a ocalałe z wojennej pożogi liebertiana także znalazły się w jej
domowym archiwum7, co dodaje nieco smaku przytoczonej wyżej wypowiedzi.

Jako kolejny argument na rzecz wyboru Szczecina podaje Flukowska znacze-
nie spuścizny po mężu dla samego miasta, w którym, jak sądzi, może się dzięki
temu zacząć rozwijać zainteresowanie dla „poezji i pisarstwa postępowego”.
Wskazuje przy tym na bliskość granicy z Niemcami, narodem, który stoi na
wysokim poziomie cywilizacyjnym oraz kulturalnym. Podkreśla w końcu znacze-
nie Szczecina i regionu dla zmarłego pisarza, który spędził na tych terenach lata
okupacji, a później chętnie je odwiedzał, wypoczywał tam, ale i miał liczne spot-
kania autorskie i, jak pisze, „znalazł tu dopiero uznanie i wielu czytelników”
oraz „gorąco pokochał to miasto”.

W tych okolicznościach w maju 1977 roku w bibliotece szczecińskiej, w oparciu
o zbiory przekazane wcześniej przez wdowę po pisarzu do Muzeum im. S. Flukow-
skiego w Barlinku, została otwarta Sala Stefana Flukowskiego. W przekazanej
spuściźnie znalazły się:

− licząca ponad 3 tys. woluminów biblioteka domowa Flukowskich (przecho-
wywana w specjalnie obstalowanych szafach);

− spuścizna rękopiśmienno-archiwalna, w skład której, oprócz archiwum Flu-
kowskich, weszły też wspomniane archiwalia Witkiewiczów, Xawerego Duni-
kowskiego, Jerzego Lieberta;

7 Opisuje je Cecylia Judek, „Jerzy Liebert i Maria Leszczyńska. Liebertiana w Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie”, Pogranicza, no. 6 (1999): 60–64.
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− obiekty muzealne, które złożyły się na wystrój sali (drobne meble, kolekcje rze-
miosła artystycznego, przedmioty użytkowe, zbiory dzieł sztuki z warszawskiego
mieszkania Flukowskich, obrazy i rzeźby Dunikowskiego, portrety Witkacego).
Nie obyło się jednak bez walki. W piśmie8 z dn. 28 października 1980 r.

kierownik muzeum barlineckiego Józef Krupa, a w kolejnym, z dn. 22 maja
1981 r., naczelnik miasta i gminy w Barlinku Julian Sawaściuk wzywali biblio-
tekę do zwrotu „księgozbioru, osobistych przedmiotów i pamiątek oraz dzieł
sztuki po Stefanie Flukowskim”, będących „w dalszym ciągu własnością Muzeum
Regionalnego w Barlinku”9. „Powyższy fakt − czytamy dalej w liście podpisa-
nym przez Sawaściuka − wynika stąd, że zbiory zostały przekazane protokolar-
nie przez P. Marię Flukowską ww. muzeum. Natomiast Wasza biblioteka nie
dysponuje żadnym dokumentem, który sankcjonowałby przekazanie eksponatów
z Barlinka do Szczecina”10.

Autor pisma nie wiedział jednak, że Maria Flukowska, w 1981 roku już
nieżyjąca, zdążyła dać na piśmie wyraz swojej zmienionej woli11. 25 września
1976 roku, a więc jeszcze przed zorganizowaniem Sali Stefana Flukowskiego
w szczecińskiej bibliotece, której otwarcia zresztą nie doczekała, podpisała swoisty
„dokument przekazania”. W odręcznej notatce zaadresowanej do dyrektora
biblioteki Stanisława Krzywickiego, napisała:

Zgodnie z naszymi ustaleniami pragnę przekazać Bibliotece im. S. Staszica w Szczecinie
zbiory S. i M. Flukowskich celem urządzenia stałej ekspozycji poświęconej Poecie. Jednocześ-
nie proszę o udzielenie pomocy w przygotowaniu dokładnych spisów wszystkich ekspona-
tów: rękopisy, listy, dzieła sztuki, książki i inne przedmioty. Część eksponatów pozostanie
na prawach depozytu do czasu zakupienia przez Bibliotekę na zasadzie porozumienia stron.
Z uwagi na konieczność zachowania całości zbiorów nie mogą one być przekazane do innych
instytucji, a dysponować nimi winien i może jedynie Pan Stanisław Witold Krzywicki12.

Być może na fali przywołanej wyżej korespondencji z instytucjami barlinec-
kimi, 5 czerwca 1981 roku biblioteka podpisała oficjalny akt przekazania zbio-
rów13 z jedyną już wówczas żyjącą spadkobierczynią Flukowskich, Haliną Lesz-
czyńską. W piśmie tym Leszczyńska podkreśliła, że działa zgodnie z wolą matki,

8 Pismo Józefa Krupy o sygn. M.R.B./0/40/1980 z dn. 28.10.1980, in Teka zagadnieniowa „Sala
Stefana Flukowskiego” (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, bez sygn.

9 Pismo Juliana Sawaściuka o sygn. SAiO-IX-415-18/81 z dn. 22.05.1981, in Teka zagadnie-
niowa „Sala Stefana Flukowskiego” (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, bez sygn.

10 Ibidem.
11 Pismo Marii Flukowskiej do Stanisława Krzywickiego z dn. 25.09.1976, in Teka zagadnie-

niowa „Sala Stefana Flukowskiego” (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, bez sygn.
12 Ibidem.
13 Akt przekazania Bibliotece Głównej im. Stanisława Staszica w Szczecinie zbiorów po Stefanie

i Marii Flukowskich przez Halinę Leszczyńską, in Teka zagadnieniowa „Sala Stefana Flukow-
skiego” (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, bez sygn.
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Marii Flukowskiej, i określiła warunki, z jakich powinna się wywiązać biblioteka,
przejmując tę spuściznę. Pierwszym z nich jest organizacja Sali Stefana Flukow-
skiego, co, jak wiemy, stało się kilka lat wcześniej, w drugim − zastrzega „zacho-
wanie charakteru” tejże sali „na czas wieczysty”, stawia ponadto warunek, by
utrzymać „nazwę Sali Stefana Flukowskiego oraz nie przekazywać ani w części,
ani w całości darowanych zbiorów innej instytucji”14.

Przekazany wraz z archiwum domowym Flukowskich księgozbiór, przechowy-
wany w Sali Stefana Flukowskiego, liczy ponad trzy tysiące tomów. Jest to inte-
resująca biblioteka ujawniająca humanistyczny charakter zainteresowań pisarza.
W latach 70., kiedy kolekcja trafiła do biblioteki, znaczenie miał z pewnością fakt,
że zawierała książki wydane za granicą, do których w czasach PRL był utrudniony
dostęp, a ich ceny − bardzo wysokie. W księgozbiorze pisarza znalazły się dzieła
po francusku, rosyjsku, angielsku, a nawet kilka książek chińskich. Dziś jednak
największe znaczenie mają zawarte w tych książkach dedykacje15. Jedną z najcen-
niejszych jest autograf Czesława Miłosza w drugim wydanym przed wojną tomiku
poetyckim Trzy zimy (Wilno 1936). W księgozbiorze odnajdziemy także wpisy
innych zasłużonych i sławnych pisarzy, takich jak Zofia Nałkowska, Julian Przyboś,
Jerzy Szaniawski, Marian Brandys, Jerzy Putrament, Władysław Broniewski.
Są tu również dedykacje od kolegów kwadrygantów − Władysława Sebyły
i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Znakiem serdecznych relacji z obydwoj-
giem małżonków są wpisy Jadwigi Witkiewiczowej w powojennych wydaniach
dzieł Witkacego. Do biblioteki Flukowskich przeniknęły również przedwojenne
utwory Witkacego z pięknymi wpisami dla żony, „ukochanej Nineczki”.

Ciekawym śladem dawnej zażyłości jest także autograf Henryki Wandy
Łazowertówny, poetki polsko-żydowskiej, która zginęła w Treblince w 1942 roku.
Dedykacja dla Stefana Flukowskiego wpisana została do jej debiutanckiego
tomiku poetyckiego Zamknięty pokój (Warszawa 1930). Brzmi następująco:
„Zgodnie z prośbą o «namiętną» dedykację − i na wzór pewnej, o której mi Pan
wspominał − wszystkie «serca», w owym tomie zawarte, ofiarowuje z uściskiem
dłoni − H. Łazowertówna. Warszawa, d. 19/IV 1931 r.”. W momencie dokony-
wania wpisu autorka miała zaledwie 22 lata, Stefan Flukowski − 29, ale nie był
jeszcze żonaty z Marią. Być może zdanie to jest pamiątką po jakiejś wzajemnej
fascynacji, rodzącej się między dwojgiem młodych twórców16.

14 Ibidem.
15 Bliższa charakterystyka księgozbioru pod tym kątem vide Cecylia Judek, „Ciekawsze ręko-

piśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Marii i Stefana Flukowskich”, Bibliotekarz Za-
chodniopomorski, no. 2–3 (1984): 74–83; cf. Barbara M. Kownacka, „Dedykacje w księgozbiorze
Stefana i Marii Flukowskich”, in Stefan Flukowski i kult nowoczesności, ed. Jerzy Madejski,
Beata M. Wolska (Szczecin: Książnica Pomorska, 2015), 69–90.

16 Więcej na ten temat vide Cecylia Judek, „Przyjaźnie Stefana Flukowskiego”, in Stefan
Flukowski i kult..., 45–49.
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Pozostałe księgozbiory pisarzy, włączone do zasobów Muzeum Literackiego
Książnicy Pomorskiej i eksponowane w Sali Stefana Flukowskiego, nie są tak
zasobne jak biblioteka patrona miejsca.

Księgozbiór Anny i Andrzeja Kuśniewiczów

Podobnie jak w przypadku biblioteki Flukowskich, także księgozbiór domowy
Andrzeja Kuśniewicza został przekazany Książnicy Pomorskiej na mocy decyzji
spadkobierców, a nie samego pisarza. Andrzej Kuśniewicz, prozaik, eseista, poeta,
redaktor „Miesięcznika Literackiego”, zmarł w 1993 roku w Warszawie. Wdowa
po pisarzu, Anna Lechicka-Kuśniewicz, także pisarka − publicystka i satyryczka
− przeżyła męża o 10 lat. To właśnie z nią po śmierci jej męża ówczesny dyrektor
Książnicy Pomorskiej, Stanisław Krzywicki, osoba znana i rozpoznawalna w krę-
gach twórczych, uzgodnił ewentualne przejęcie przez bibliotekę szczecińską
materiałów po zmarłym. Niestety, nie dysponujemy dziś żadną dokumentacją
ukazującą kulisy tych ustaleń, gdyż wszystkie rozmowy na ten temat miały
przebieg bezpośredni lub telefoniczny. Potwierdzają to jednak słowa samego
Krzywickiego w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z dn. 12.03.2003 r.: „Była
zainteresowana [Anna Lechicka-Kuśniewicz − A.B.] przekazaniem archiwum
męża jakiejś dużej placówce [...]. Kiedy się o tym dowiedziałem, odwiedziłem ją
kilkakrotnie i zaproponowałem, aby tą placówką była nasza Książnica. Kandyda-
tów było wielu. A pani Kuśniewiczowa przystała na moją prośbę”17.

Księgozbiór nie został jednak przekazany za życia wdowy po Kuśniewiczu.
Anna Lechicka przekazała informację o propozycji Krzywickiego swojej krewnej,
Marii Kobierzyckiej-Maciąg, i to ona po śmierci Lechickiej skontaktowała się
z biblioteką.

Jak się okazało, wcześniej zaproponowała spuściznę po Kuśniewiczach war-
szawskiemu Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Wydelegowana do Warsza-
wy pracownica Muzeum Literackiego Książnicy Pomorskiej, Jolanta Liskowacka,
zastała więc na miejscu, w maleńkim mieszkaniu Kuśniewiczów, już tylko te mate-
riały, którymi nie była zainteresowana placówka warszawska. Księgozbiór, za zgodą
krewnych, był dodatkowo przepatrzony i uszczuplony o pozycje, które zaintereso-
wały innych odwiedzających to mieszkanie. Mimo to zastane materiały okazały się
na tyle interesujące, że zadecydowano o przewiezieniu ich do Szczecina.

Rękopisów było niewiele, bo Kuśniewicz pracował na maszynie, a maszynopisy
wysyłał do wydawnictw. Mimo to znalazło się trochę kart maszynopisów róż-
nych wypowiedzi pisarza, rodzinna korespondencja i fotografie, papiery osobiste,

17 Ewa Podgajna, „Maszyna, listy i książki: pamiątki po Andrzeju Kuśniewiczu w Szczecinie”,
Gazeta Wyborcza (12.03.2003): 4.
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odznaczenia, dyplomy, legitymacje, a także różne zgromadzone w domowym
archiwum dokumenty życia społecznego: zaproszenia, katalogi wystaw, wizytówki,
wycinki prasowe i drobne druki dotyczące Andrzeja Kuśniewicza18. Przekazano
także kilka prac plastycznych19, w tym portret cesarza Franciszka Józefa wraz
z małżonką, który był prezentem dla Kuśniewicza od Pawła Jasienicy i zawiera
odręczną dedykację tego ostatniego.

Główny ślad po pisarzu w zasobach Muzeum Literackiego stanowi jego
niewielki (213 woluminów) księgozbiór. Charakterystyczna jest w nim zwłasz-
cza obecność książek w językach obcych, przede wszystkim niemiecko- i fran-
cuskojęzycznych, które Kuśniewicz kupował bądź otrzymywał w czasie swoich
licznych podróży. Bogato są też reprezentowane edycje dzieł pisarza w przekła-
dach, zwłaszcza różnojęzyczne wydania powieści Król Obojga Sycylii. Interesu-
jący jest zbiór utworów Josepha Conrada Korzeniowskiego20 w edycjach pol-
skich, opublikowanych w latach 20. i 30. XX wieku. Są też książki ważne dla
pisarza − Doktor Faustus Tomasza Manna, powieści ulubionego Iwaszkiewicza
i poezje Tuwima21. Dedykacji jest zaledwie kilka, np. od Hanny Olędzkiej,
tłumaczki powieści Abel autorstwa Marthe Meyer, francuskiej pisarki i profe-
sora filozofii w Bejrucie. Jeden z tłumaczy awangardowej powieści Roberta
Musila pt. Człowiek bez wartości, nawiązując do powieści Kuśniewicza z cyklu
galicyjskiego, napisał: „Panu Andrzejowi Kuśniewiczowi, który chyba jak nikt
inny zrozumiał czar umierającej Cekanii, zachwycony jego książkami Krzysztof
Radziwiłł 4/VII 71”.

W Sali Stefana Flukowskiego stoi także maszyna do pisania marki „Optima”
i sekretarzyk z warszawskiego mieszkania Kuśniewiczów, a w nim pamiątki po
pisarzu − zegarek na bransolecie, drewniana szkatułka, etui na okulary.

Księgozbiór Zbigniewa Herberta

Zupełnie inną historię przybycia do biblioteki ma księgozbiór Zbigniewa
Herberta. To sam poeta podjął decyzję o przekazaniu go Książnicy Pomorskiej,
kiedy w roku 1992, likwidując swe paryskie mieszkanie, przypomniał sobie felie-
ton, którego wysłuchał w radiu Wolna Europa dwa lata wcześniej. Była to wypo-
wiedź prof. Andrzeja Sulikowskiego, polonisty rodem z Krakowa, związanego

18 Archiwum Andrzeja Kuśniewicza (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Inwakc.
3061–3066.

19 Wszystkie (15 szt.) trafiły do Oddziału Sztuki Książnicy Pomorskiej.
20 Są to książki wydane między 1923 a 1935 r. o sygn.: NS 230868; NS 230851; NS 230871,

NS 230870, NS 230869.
21 Opisuje je wszystkie Andrzej Kuśniewicz w swojej książce Moja historia literatury (Warszawa:

Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980).
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następnie ze Szczecinem, w której przekazał on apel pracownicy Książnicy
Pomorskiej, Barbary Arsoby, o przekazywanie bibliotece książek. Poeta podjął
wówczas decyzję o spakowaniu części swoich zbiorów w paczkę i przekaza-
niu jej − za pośrednictwem Instytutu Polskiego w Paryżu − na adres biblio-
teki. Rzecz całą objaśnił w dołączonym liściku, adresowanym do B. Arsoby:
„Wielce Szanowna Pani, usłyszawszy w radio apel o przesłanie Książnicy, którą
Pani tak dzielnie się opiekuje, i korzystając z pomocy Pana Bogusława Sonika
[dyrektora Instytutu Polskiego − uzup. A.B.], pozwalam sobie przesłać parę
książek polskich wydanych na emigracji i parę obcojęzycznych”22. Owych „parę
książek” wypełniło, jak wynika z korespondencji na ten temat, trzy kartony23.
Kolejne książki, których łącznie trafiło do biblioteki około 800 woluminów,
przesyłała żona poety, Katarzyna Herbertowa, już z Warszawy. Na przekaza-
ny księgozbiór złożyły się liczne tomiki poezji samego Herberta, w tym jego
dzieła wydane za granicą i w drugim obiegu, a także poetyckie zbiorki innych
twórców, prace z zakresu literaturoznawstwa, teorii literatury, historii sztuki,
filozofii. Na wielu egzemplarzach książek widnieje rękopiśmienny wpis włas-
nościowy poety, w niektórych są ponadto poczynione jego ręką podkreślenia
i zapiski.

W wielu książkach znajdują się dedykacje. Te od przyjaciół są często wspól-
ne − dla obydwojga małżonków − jak np. w tomiku Z podróży, ze snu, z umie-
rania Wiktora Woroszylskiego (Poznań 1992), gdzie oprócz dedykacji: „naszym
drogim Zbigniewowi i Kasi”, zamieścił autor jeszcze okolicznościowy wiersz
pt. Morze.

Szczególnym rodzajem notatek poety są wpisane do tomików innych auto-
rów, niekiedy debiutantów, ich adresy, najpewniej spisane z kopert, w których
przyszły książki. Widocznie planował Herbert odpowiedzieć na otrzymaną prze-
syłkę, może zrecenzować przesłane próby poetyckie. O tym, że działo się tak
w istocie, zaświadcza zachowany w Książnicy Pomorskiej, w archiwum po zmar-
łym przedwcześnie poecie szczecińskim Henryku Banasiewiczu, krótki list Her-
berta. Dziękując Banasiewiczowi za przesłany tomik Pieśni miłości i pocieszenia,
Herbert pisze: „[...] przeczytałem go uważnie z wielkim dla siebie pożytkiem,
starając się dzięki Panu zaczerpnąć coś z mądrości Wschodu. Zadziwiające
i piękne”24.

22 List Zbigniewa Herberta do Barbary Arsoby, in Materiały związane z przekazaniem daru
Zbigniewa Herberta dla Książnicy Szczecińskiej (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie,
sygn. Inwakc. 1944, k. 1.

23 List Stanisława Krzywickiego do Bogusława Sonika, in Materiały związane z przekazaniem
daru Zbigniewa Herberta dla Książnicy Szczecińskiej (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie,
sygn. Inwakc. 1944, k. 3.

24 Pisze o tym Cecylia Judek − vide Tadeusz Zwilnian-Grabowski, Cecylia Judek, „Dwugłos
o Zbigniewie Herbercie”, Bibliotekarz Zachodniopomorski, no. 3 (1998): 42–45.
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Nawiązane pod wpływem przekazanej darowizny sympatyczne relacje między
Książnicą a poetą były w kolejnych latach podtrzymywane. W 1993 roku zorga-
nizowano wystawę ukazującą dary poety dla biblioteki. Z tej okazji Herbert
przysłał telegram, w którym napisał m.in.: „Cieszę się bardzo, że mój skromny
dar będzie mógł służyć czytelnikom, z którymi łączy mnie wspólne umiłowanie
książek”25. Rok później, w 1994 roku, z okazji 70. urodzin autora Pana Cogito,
z inicjatywy Książnicy Pomorskiej opracowano okolicznościowy tomik poetycki
Trzeba śnić cierpliwie, w którym znalazły się wiersze poetów szczecińskich.
Wówczas Herbert również zareagował, przesyłając ciepłe w tonie podziękowania
każdemu z zaangażowanych w przedsięwzięcie. W 1997 roku, w ostatnim liście
przesłanym do dyrektora Krzywickiego, pisał: „Komplementy, którymi mnie Pan
obsypuje, są ponad miarę moich zasług, ale nie będę ukrywał, że przywiązałem się
do Książnicy. Coś tam nawet zacząłem grzebać w nad wyraz skromnych archiwach,
ale to musi jeszcze potrwać, ponieważ nie poruszam się o własnych siłach”26.

Przekazanie Książnicy archiwum twórczego nigdy nie nastąpiło, jednak − na
mocy decyzji samego poety, a potem wdowy po nim, Katarzyny Herbertowej
− w zbiorach rękopiśmiennych znalazły się różne materiały odnalezione w ofiaro-
wanych książkach: korespondencja, drobne zapiski, wycinki prasowe, odbitki arty-
kułów27. W 2002 roku Katarzyna Herbertowa i siostra zmarłego, Halina Herbert-
-Żebrowska, uczestniczyły w nadaniu imienia Zbigniewa Herberta sali, w której
mieści się obecnie Czytelnia Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej28.

Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej

Podobne do Herbertowych powody przekazania księgozbioru Książnicy
Pomorskiej miała Ludmiła Marjańska, pisarka znana najbardziej z własnych
tomików poetyckich i tłumaczeń poezji angielskiej, która po śmierci męża,
w 2003 roku, likwidowała mieszkanie przy ul. Raszyńskiej w Warszawie i prze-
nosiła się do mniejszego, przy ul. Królowej Marysieńki. Propozycja, by książki
z domowej biblioteczki znalazły się w szczecińskiej Książnicy, napłynęła od
samej poetki. W liście do Stanisława Krzywickiego z 7 sierpnia 2003 r. napisała:

25 Telegram od Zbigniewa Herberta, in Materiały związane z przekazaniem daru Zbigniewa
Herberta dla Książnicy Szczecińskiej (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Inwakc.
1944, k. 10.

26 List Zbigniewa Herberta do Stanisława Krzywickiego, in Materiały związane z przekazaniem
daru Zbigniewa Herberta dla Książnicy Szczecińskiej (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie,
sygn. Inwakc. 1944, k. 13.

27 Archiwum Zbigniewa Herberta (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Inwakc.
1942, 2728, 2949.

28 Jolanta Liskowacka, „«...uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala...» Zbigniew Herbert
w Książnicy Pomorskiej”, Bibliotekarz Zachodniopomorski, no. 2–3 (2002): 66–75.
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„Szanowny Panie Dyrektorze, dawno temu, podczas mojego pobytu w Szczeci-
nie, dowiedziałam się od Pana, że Książnica gromadzi książki z autografami.
Jestem w przededniu przeprowadzki do mniejszego mieszkania i muszę roz-
dać część mojej biblioteki (w tym sporo tomików poetyckich z dedykacjami).
Byłabym wdzięczna za informację, czy Książnica skłonna jest i czy ma jeszcze
miejsce na książki”29.

Ze Szczecinem, Książnicą Pomorską i miejscowym środowiskiem literackim,
a zwłaszcza z poetką Heleną Raszką, zaprzyjaźniła się Marjańska prawdopodob-
nie w latach 1993–1996, kiedy pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, a szczeciński oddział SPP również był w tym czasie bardzo aktywny.

Przekazane w 2003 roku książki składają się na najmniejszy z księgozbiorów
pisarzy w zbiorach tutejszego Muzeum Literackiego − liczy zaledwie 151 wolumi-
nów. Są to niemal wyłącznie tomiki wierszy, najczęściej ofiarowane przez samych
autorów lub przyjaciół, którzy chcieli takim prezentem sprawić radość poetce.

Przegląd tomików ukazuje nie tylko zainteresowania Marjańskiej − jest tu
niemal wyłącznie współczesna poezja polska − ale i odkrywa krąg jej bliskich
i dalszych znajomych. Niekiedy lektura dedykacji zawartych w poszczególnych
tomikach obrazuje ewolucję wzajemnych relacji, jak w przypadku Julii Hartwig,
którą łączyło z Marjańską szczególnie wiele − obie poetki i tłumaczki anglo-
języcznej poezji, w podobnym wieku, mieszkanki Warszawy. W pierwszym tomiku
ofiarowanym Marjańskiej przez Hartwig, w roku 1978, widnieje jeszcze formuła
„Drogiej Pani Ludmile”, w dalszych tomach jest już „Drogiej Ludmile”, a ton
wpisów jest bardzo serdeczny30.

Spośród innych postaci życia literackiego, których dedykacje znajdziemy
w księgozbiorze Marjańskiej, warto wymienić przede wszystkim Zbigniewa
Herberta, który pozostawił w ofiarowanych zbiorkach ciepłe słowa. Przyjazne
stosunki łączyły Marjańską także z twórczynią literatury młodzieżowej, Danutą
Bieńkowską. Serdeczne zawodowe kontakty − z dwojgiem poetów i prozai-
ków, których los rzucił do USA, Anną Frajlich i Henrykiem Grynbergiem.
W książkach Marjańskiej, tak jak i w księgozbiorze Herberta, znaleziono trochę
archiwaliów. Złożyły się one na trzy jednostki, włączone, za zgodą poetki, do zbio-
rów rękopiśmiennych31. Znalazły się w nich karty pocztowe, pojedyncze listy,
dokumenty życia społecznego, wycinki prasowe.

29 List Ludmiły Marjańskiej do Stanisława Krzywickiego z 7.08.2003, in Materiały dotyczące
księgozbioru Marjańskiej (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, bez sygn.

30 Więcej na temat księgozbioru Marjańskiej i dedykacji w nim vide Jolanta Liskowacka,
„Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej (w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie)”, in O Ludmile
Marjańskiej. Szkice, interpretacje, wspomnienia, ed. Elżbieta Hurnikowa, Iwona Skrzypczyk-
-Gałkowska (Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2015), 143–155.

31 Archiwum Ludmiły Marjańskiej (rękopis), Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Inwakc.
3088, 3164, 3458.
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Co ciekawe, swe pozostałe archiwalia Marjańska postanowiła przekazać Biblio-
tece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w rodzinnej Częstochowie32.
Miasto to i bibliotekę odwiedzała regularnie, począwszy od 1987 roku, i promo-
wała tam swoje kolejne książki. Podczas pobytu w 2004 roku uzgodniła prze-
kazanie swego archiwum twórczego właśnie tej placówce. Na zbiór ten, liczący
ponad 100 jednostek rękopiśmiennych, złożyły się m.in. rękopisy i maszynopisy
poezji, prozy i tłumaczeń, korespondencja, pamiątki z wyjazdów zagranicznych
i krajowych, kolekcje wycinków prasowych itd.

Historie czterech pisarskich księgozbiorów przechowywanych w Sali Stefana
Flukowskiego Książnicy Pomorskiej ukazują, że dążeniem ich właścicieli lub
spadkobierców była każdorazowo chęć znalezienia dobrego, właściwego i bez-
piecznego miejsca dla gromadzonych − nieraz przez lata − kolekcji. W polskiej
kulturze książek, podobnie jak jedzenia, raczej się nie wyrzuca. Kiedy drogi
kolekcjonera i kolekcji muszą sie rozejść, szuka się dla niej bezpiecznego schro-
nienia, jak dla czworonoga, z którym trzeba, choć żal, się rozstać...

Bibliotekarze, przyjmując od pisarzy książki do zbiorów publicznych (które
przecież także są kształtowane z określoną intencją), zwykle liczą na coś więcej
niż tylko materiały drukowane. Mają nadzieję, że będą im towarzyszyć rękopisy,
papiery osobiste, pamiątki, a nawet jeśli będą to jednak wyłącznie książki − że
będą w nich dedykacje, autografy, ślady lektury właściciela. Decyzjom biblio-
tekarzy o zatrzymaniu kolekcji w jednym miejscu, bez rozpraszania jej po róż-
nych magazynach i agendach, przyświeca zwykle dodatkowo nadzieja, że może
znajdą się badacze, którzy będą ją chcieli badać w takim właśnie, całościowym
stanie. Taką nadzieję, choć w nieco innym kontekście, wyraził także Andrzej
Kuśniewicz, opisując własny księgozbiór: „Zapewne, można spytać, kogo obcho-
dzi zawartość mojej biblioteki. Tak, na pewno, lecz wedle rachunku prawdopo-
dobieństwa, stosując prawo wielkich liczb, zawsze się ktoś taki znajdzie, komu
coś się przypomni, trafi do przekonania, spowoduje bodaj krótką radość lub
wywoła wesołość”33.
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CHRIST’S PROFILES IN NORWID’S ALBUM ORBIS. PRELIMINARY RESEARCH

S u m m a r y

The article presents the profiles of Christ in the second part of Norwid’s Album Orbis in the
context of the iconographic tradition. They derive from the Renaissance medals with the image of
the Saviour. Particular illustrations have their origins in the tapestry Miraculous Draught of Fishes
based on Raphael’s cartoon, a medal with a Hebrew inscription, an image found (according to
the reports) around the Roman catacombs and in Lavater’s work. Christ’s ‘portraits’ contained
in Album Orbis have been interpreted: they show Jesus as the most important of the famous men,
the one who creates the history and is cognizable rationally by science and art. At the same time,
He is the incarnated God, occupying a central place in Norwid’s work, both literally and figuratively.
This is the manner in which the author expresses the compatibility of rationality and Revelation.

Wstęp

Album Orbis Norwida to zbiór tekstów kultury, które składają się na poetycką
opowieść o dziejach − osobistą, fragmentaryczną, ale właśnie dlatego w intencji
twórcy najuczciwszą i najbliższą pełni. Wskazują na to główne konteksty lite-
rackie: autorskie komentarze w listach do Bronisława Zaleskiego z 1 i 5 lipca
1872 roku oraz esej Milczenie1. Album ukazuje historię przez przybliżenia:
motywy, ujęte w ramę dziejów kultury, rozumiane zarówno jako konkretne reali-
zacje pewnych tematów, jak i same tematy.

1 Vide Anna Borowiec, „Album Orbis” Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza (Gdańsk:
słowo/obraz terytoria, 2015), 7–156; Piotr Chlebowski, Romantyczna silva rerum. O Norwido-
wym „Albumie Orbis” (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009), 14–16, 17, 47, 115–117, 182–204, 340,
341–344.
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Centralnym wątkiem dzieła jest Wcielenie Chrystusa, dla Norwida najważ-
niejsze zdarzenie historii. Za najważniejszy motyw z tym związany należy uznać
świadectwa historyczności wcielonego Boga, skoncentrowane na początku dru-
giego tomu, poświęconego narodzinom chrześcijaństwa. To obrazy i notatki,
mówiące pośrednio o Chrystusie (widoki Palestyny, titulus crucis, waza z Bezethy),
a przede wszystkim − Jego wizerunki, które spaja idea poszukiwania przedsta-
wień autentycznych.

Zagadnienia nie rozpoznano w stopniu wyczerpującym, choć jego rangę za-
znaczają autorzy obu monografii Albumu2. Nie zbadano m.in. profilu Zbawi-
ciela − problemu kluczowego ze względu na jego znaczenie dla Albumu Orbis,
czyli „profilu ludzkości”3, oraz dla teorii sztuki Norwida, który zdefiniował
piękno jako „profil Boży”4 i „kształt Prawdy i Miłości”5, Chrystusa nazwał
„Miłości-środkiem”6 oraz umieszczał chrześcijaństwo „w ś r o d k u c z a s ó w”7,
czemu odpowiada układ Albumu.

Jezus stanowi centralną postać chrześcijańskiego światopoglądu artysty.
Dzieje świata wiążą się z losami Słowa, przez które został stworzony, które go
zbawiło i w którym wypełni się jego przeznaczenie. Wcielenie Logosu umożli-
wiło urzeczywistnianie się planu Stwórcy wobec Jego dzieła. Odmieniło też świat
kultury8: dopiero sztuka chrześcijańska może tchnąć w piękne, ale puste greckie
formy doskonałą treść9, czyli Ideał, dany ludziom w Chrystusie.

Wcielony Syn, godzący niebo z ziemią, zawdzięcza centralne miejsce w Nor-
widowej myśli o sztuce nie tylko swej przełomowej roli w dziejach, lecz także
funkcji pośrednika, idealnej drogi do Ideału. To doskonały Bóg, który zstąpił
na ziemię, oraz człowiek, któremu udało się osiągnąć pełnię człowieczeństwa.
Chrześcijanin jest powołany do naśladowania Go, upodobniania się do Tego,

2 Anna Borowiec, op. cit.; Piotr Chlebowski, op. cit.
3 Anna Borowiec, op. cit., 125.
4 Cyprian Norwid, Promethidion..., PW III, 438–439. Odwołania do tekstów Norwida pochodzą

z edycji: Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, ed. Juliusz Wiktor Gomulicki, vol. I–XI (Warszawa:
PIW, 1971–1976). Będzie ona oznaczana skrótem PW. Numer tomu oznacza liczba rzymska,
numer strony − arabska. Zachowano zapis zgodny z tekstem wydania. Wszystkie podkreślenia
pochodzą od Norwida.

5 Ibidem, PW III, 437, 456.
6 Cyprian Norwid, Do słynnej tancerki rosyjskiej − nieznanej zakonnicy, PW I, 393.
7 Cyprian Norwid, list do Marii Trębickiej, maj 1854, PW VIII, 215.
8 Piotr Chlebowski, Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei chrześcijańskiej

(Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000); Antoni Dunajski, Chrześcijańska interpretacja dziejów
w pismach Cypriana Norwida (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1985), 143–195; Alina Merdas,
Ocalony wieniec. Chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia religijnego w porewolucyjnej Francji
(Warszawa: Pax 1995) 138–159, 175–188.

9 Dariusz Pniewski, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości
literackiej Norwida (Lublin: TN KUL, 2005), 73–79.

j:makieta 13-5-2019 p:98 c:1 black–text



99Profile Chrystusa w Albumie Orbis Norwida. Wstępne rozpoznanie

który odnawia w ludziach Boży obraz i podtrzymuje więź z Ojcem, „oryginałem”
owego obrazu, gdyż jest jednocześnie jego boską matrycą i ludzką odbitką.

Naśladowanie Chrystusa dokonuje się przez sztukę-pracę, czyli „zguby szu-
kanie”10, odzyskiwanie Bożego obrazu, odświeżanie Bożego profilu, odnawianie
Bożego piękna11. Przez uczestnictwo w rozwoju cywilizacji: działalność artystycz-
ną czy rozwój techniki człowiek realizuje wezwanie do czynienia sobie ziemi
poddaną12. Korona kultury: sztuka, zwłaszcza poezja, pozwala mu poznać siebie,
dostrzec w sobie Boże piękno i Boże wezwanie do współpracy, a także odkryć
w sobie moc do niej.

Prawdziwy wizerunek?

Wygląd Chrystusa mówi o Jego duszy i roli w historii, podobnie jak w przy-
padku innych słynnych ludzi, których wizerunki − „drogie studia fizjonomiki
historycznej typów z natury aplikowane”13 − znalazły się w Albumie14. Podobizna
Jezusa utrwala Jego rysy i charakteryzuje Go. Ukazuje Ideał: wcielonego Boga
i najdoskonalszego człowieka15, a zarazem typ, wzór człowieczeństwa, który naśla-
duje każdy sprawiedliwy.

Norwid korzystał z opracowań naukowych i poszukiwał najwiarygodniej-
szych źródeł16, ale miał temperament aktywnego interpretatora, nie biernego
poszukiwacza faktów, a za działanie uczciwsze i bliższe prawdy uważał przepraco-
wanie poznawanych treści, nie niewolnicze naśladowanie17. Dlatego więcej uwagi
poświęcał wydobyciu symbolicznego wymiaru zdarzeń niż dokładnej krytyce
źródeł, która zawodzi i zmienia się.

O postawie tej świadczy wypowiedź Norwida o Johannie Casparze Lavaterze,
najsłynniejszym zwolenniku fizjonomiki. Artysta, odwołując się do wieloznacz-
ności nazwy sztuka, tłumaczy, że obejmuje ona wszystkie przejawy kultury czy
cywilizacji, zarówno „twórczą” działalność artystyczną, jak i każdą „rzemieśl-
niczą” umiejętność, którą można wypracować. Poglądy Lavatera wskazują na

10 Cyprian Norwid, Promethidion..., PW III, 439.
11 Alina Merdas, op. cit., 138.
12 Rdz 1, 28.
13 Cyprian Norwid, list do Bronisława Zaleskiego, [ok. 1 lipca 1872], PW IX, 513.
14 Piotr Chlebowski, op. cit., 64; Maciej Jarzewicz, „Norwid a fizjonomika”, in Norwid − artysta.

W 125. rocznicę śmierci poety, ed. Krzysztof Trybuś, Wiesław Ratajczak, Zofia Dambek (Poznań:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008).

15 Vide Cyprian Norwid, Białe kwiaty, PW VI 200; idem, list do Karola Ruprechta, [paździer-
nik? 1867], PW IX, 314; idem, list do Łucji Rautenstrauchowej, [styczeń–luty 1868], PW IX, 343;
idem, list do Joanny Kuczyńskiej, [st. poczt. 17 grudnia 1862], PW IX, 69.

16 Wiele z nich wylicza Anna Borowiec − eadem, op. cit., 158–373.
17 Cyprian Norwid, list do Marii Trębickiej, maj 1854, PW VIII, 211–212.
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pokrewieństwo sztuk pięknych i sztuki lekarskiej. Chirurg nie ustępuje spraw-
nością ręki rzeźbiarzowi, artysta zaś musi doskonale znać anatomię:

...jak dalece rzeźbiarskiego prawie ukształcenia chirurgia wymaga? [...] co zaś f i z j o n o-
m i k i się dotyczy, jak na przykład szanowne dzieła L a v a t e r a, o tych zawyrokować nawet
trudno, czyli są dla artystów, czyli dla lekarzy sporządzone18.

Poeta pamięta o przydatności fizjonomiki dla artystów19. Łączy ona medycynę,
wiedzę o ciele ludzkim, i psychologię, wiedzę o duszy. Zwolennicy fizjonomiki
poszukują typów, co pozwala wypracować konwencje przedstawiania człowieka
jako całości, jego powierzchowności, a za jej pośrednictwem − wnętrza.

Aby dotknąć doskonałości Zbawiciela i znaleźć podstawę dla Jego przed-
stawień, Norwid poszukiwał Jego najwierniejszego wizerunku. „...i nikt, i nic nie
mogą się równać z ś w i a d e c t w e m B o g a ż y w e g o o N i m S a m y m”20.
Poeta ma na myśli Słowo Boże i Objawienie, ale stwierdzenie można odnieść też
do prawdziwych przedstawień wcielonego Syna, ukazujących historycznego Jezusa
z Nazaretu, zarówno acheiropoietosów, jak i portretów wykonanych z natury.
Zaliczają się do nich portrety w profilu, rzekomo autentyczne, choć w rzeczywisto-
ści ich tradycja ikonograficzna powstała w renesansie. Wpisuje się w nią siedem
z jedenastu21 portretów Chrystusa w Albumie.

Profil ze szmaragdu Tyberiusza

W Albumie znalazły się rycina (k. 17 r., il. 122) i jej podkolorowany przerys
(k. 18 r., il. 2), ukazujące wyidealizowanego Chrystusa z łacińskim podpisem,
głoszącym, że to prawdziwy wizerunek Zbawiciela, wzorowany na podobiźnie wy-
rytej na rozkaz cesarza Tyberiusza w szmaragdzie, który sułtan turecki przysłał
ze skarbca w Konstantynopolu papieżowi Innocentemu VIII jako okup za swego
brata. Miało to miejsce w 1492 roku, gdy Bajazyd II posłał papieżowi dary, by
przekonać go, by zatrzymał w niewoli Dżema, brata sułtana, a zarazem konku-
renta do tronu (legenda uprościła tę polityczną intrygę do wykupienia z niewoli).
Klejnot miał zaginąć w 1527 roku, podczas sacco di Roma. Niewykluczone, że
istniał naprawdę i był po prostu niechrześcijańską antyczną gemmą23.

18 Cyprian Norwid, O sztuce (Dla Polaków), PW VI, 338.
19 Vide Maciej Jarzewicz, op. cit.
20 Cyprian Norwid, list do Józefa Bohdana Zaleskiego, [kwiecień 1869], PW IX, 398.
21 Karty 15 v., 16 r., 17 r., 17 v., 18 r., trzy z 19 r., 20 r., 26 r. (tom drugi); 10 r. (tom trzeci).
22 Jeśli nie zaznaczono inaczej, oznaczenie karty odnosi się do: Cyprian Norwid, Album

Orbis w szkicu, vol. 2, Biblioteka Narodowa, sygn. AFR. 1592. Numer ilustracji dotyczy ilustracji
w niniejszym artykule.

23 Stijn Bussels, „The Diptich of the Lentullus Letter. Building Textual and Visual Evidence
for Christ’s Appearance”, in Speaking to the Eye. Sight and Insight through Text and Image
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[Profil Chrystusa według szmaragdu Tyberiusza], źródło nieznane, b.d. (k. 17 r.). Wszystkie ilustracje
pochodzą z: Cyprian Norwid, Album Orbis w szkicu, vol. 2, Biblioteka Narodowa, Warszawa,
sygn. AFR. 1592. W nawiasie podano numer karty. Źródło: CBN Polona.

Geneza motywu wiąże się z renesansowymi medalami przedstawiającymi
Chrystusa. Łacińska inskrypcja na rewersach niektórych z nich24 mówi o pier-
wowzorze wyrytym w szmaragdzie (prócz Jezusa miał widnieć na nim również
św. Paweł). Klejnot przesłał papieżowi sułtan, pragnący, by ojciec święty zatrzy-
mał swego brata w niewoli25. Na awersie widnieje charakterystyczna fizjonomia
Modela, inna niż w rycinie z Albumu i jej przerysie, za to zbliżona do szkiców
z kart 17 v. tomu drugiego (il. 3) i 10 r. tomu trzeciego26, o których potem.

(1150–1650), ed. Thérèse de Hemptinne, Veerle Fraeters, Marı́a Eugenia Góngora (Turnhout:
Brepols, 2013), 251–253; Philine Helas, „Lo «smeraldo» smarrito, ossia il «vero profilo» di Cristo”,
in Il Volto di Cristo, ed. Giovanni Morello, Gerhard Wolf (Milano: Electa, 2000), 216–217; Alexan-
der Nagel, Christopher S. Wood, Anachronic Renaissance (New York: Zone Books, 2010), 241.

24 George Francis Hill, The Medallic Portraits of Christ. The False Shekels, the Thirty Pieces
of Silver (Oxford: Clarendon Press, 1920), 18.

25 Philine Helas, op. cit., 216–218; George Francis Hill, op. cit., 16–43; Alexander Nagel,
Christopher S. Wood, op. cit., 240–241.

26 Cyprian Norwid, Album Orbis w szkicu, vol. 3, sygn. IR 2181–2277, teka 37, 10 r.
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Cyprian Norwid, [Profil Chrystusa według szmaragdu Tyberiusza], 1850 (k. 18 r.).

Tradycję medali portretowych rozpoczął Pisanello w 1438 roku podobizną
Jana VIII Paleologa27. Pierwszy zachowany medal ukazujący Zbawiciela wy-
konał uczeń artysty, Matteo de’ Pasti, między 1440 a 1450 rokiem28. Inskrypcja
nie sugeruje prawdziwości rysów Modela, za to sama forma medalu nakazuje
widzieć Go jako postać historyczną, której wygląd można dokumentować i próbo-
wać odtworzyć. Upamiętniano tak arystokratów, ludzi kultury, władców29. Jezus
pojawia się więc na numizmatach w podobnej funkcji jak w Albumie: jako jeden
ze sławnych mężów.

Twórcy medali nawiązywali do monet z profilami cesarzy rzymskich30,
co wpisuje się w renesansową fascynację starożytnymi zabytkami. Co więcej,
ukazanie Chrystusa w formie wywodzącej się z ikonografii cesarskiej przypomina

27 Alexander Nagel, Christopher S. Wood, op. cit., 244.
28 Philine Helas, op. cit., 215–216, 241; Alexander Nagel, Christopher S. Wood, op. cit., 244.
29 Philine Helas, op. cit., 215.
30 Ibidem; Gerhard Wolf, Schleier und Spiegel. Traditionen des Christuslides und die Bild-

konzepte der Renaissance (München: Wilhelm Fink 2002), 300.
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o Jego królewskiej władzy, oczywiście rozumianej duchowo. Dlatego Jego namiest-
nicy na ziemi, papieże Juliusz III, Pius IV, Pius V i Paweł IV umieścili profil
Zbawiciela na rewersach swych pamiątkowych medali31.

Tradycję tę kontynuował w 1846 roku Pius IX32, papież ważny dla Norwida,
który podzielał jego pragnienie obrony duchowego autorytetu Kościoła, cenił
za życzliwość wobec sprawy polskiej i uważał za wzór przetrwania politycz-
nych prześladowań, dotykających zarówno Polaków, jak i Państwo Kościelne33.
Mógł widzieć medal, gdy przebywał w Rzymie od początku lutego 1847 roku
do niemal końca stycznia 1849 roku34. W 1847 roku stworzył niezachowany
portret Piusa, ale przekazy nie informują, jak upozował postać35. Natomiast
w 1877 roku narysował portret w profilu innego papieża, który mu się przyśnił36.
Poświęcił też Piusowi kilka wierszy37, a podczas rozruchów 1847–1849 głęboko
przeżywał sytuację w Rzymie i pragnął podpisać się pod odezwą popierającą
papieża38.

Medale nawiązujące do dzieła Mattea de’ Pasti (np. papieskie) można za-
liczyć do typu włoskiego, w którym Zbawiciel ma szlachetne, klasyczne rysy.
Z przekazem o szmaragdzie związano jednak typ północny, przypisywany Niccolò
Fiorentinowi, wypracowany ok. 1492–150039. Chrystus traci wtedy wzorcową
urodę na rzecz rysów charakterystycznych, wiązanych ze sztuką północną: ma
wydatny, garbaty nos, cofnięty u nasady, mięsiste wargi (górną wydatniejszą),
silnie zarysowane łuki brwiowe, ostre kości policzkowe, wysokie i cofnięte czoło
oraz spiczastą bródkę40.

Profile Zbawiciela w typie północnym zdobyły dużą popularność w Niem-
czech, zwłaszcza w grafice. Początkowo miały cele dewocyjne, później wzbudziły

31 Philine Helas, op. cit., 248–249.
32 http://www.ebay.com/itm/Large-BRONZE-Papal-HOLY-MEDAL-1846-Pope-Pius-IX-

Salvator-Mundi-Jesus-Salvation-/251865325155?hash=item3aa457de63:g:ESwAAOSwNSxU9o
DA&autorefresh=true (acc. 12.06.2017).

33 Vide Antoni Dunajski, „Cypriana Norwida papieski Rzym”, in „Quidam”. Studia o poema-
cie, ed. Piotr Chlebowski, Lublin 2011; Włodzimierz Toruń, „Papista”, in idem, Norwid o Nie-
podległej, Lublin 2013; Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”. Kościół w pismach
Cypriana Norwida (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012).

34 Zofia Dambek, Zofia Trojanowiczowa, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida,
vol. 1 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007), 246, 337.

35 Ibidem, 274.
36 Cyprian Norwid, list do Ludwika Nabielaka, [początek lutego 1877], PW X 94.
37 Do władcy Rzymu (ok. 1861 − vide PW II 369), Encyklika-Oblężonego. (Oda) (1867),

Co robić? (1875 − vide PW, 403), Na smętne wieści z Watykanu (1877).
38 Bronisław Biliński, „Norwid w Rzymie”, in Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin. Materiały

konferencji naukowej 23–25 września 1971, ed. Maria Żmigrodzka (Warszawa: PIW, 1973),
170–185; Zofia Dambek, Zofia Trojanowiczowa, op. cit., 335–337.

39 Philine Helas, op. cit., 217; George Francis Hill, op. cit., 40.
40 George Francis Hill, op. cit., 2, 19–21.
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ciekawość humanistów, w dużej mierze za sprawą trzech rycin Hansa Burkmaira
(ok. 1500, 1511, 151241), którym towarzyszy list Lentulusa do Senatu, zawiera-
jący opis wyglądu Chrystusa, przypisywany też Piłatowi zwracającemu się do
Tyberiusza. Źródło pisane wzmacnia efekt autentyczności, wynikającej z prze-
kazu o antycznym oryginale, „starożytnej” formy i nietypowych, „realistycznych”
rysów Zbawiciela. Zainteresowanie grafiką i towarzyszącym jej tekstem wyrasta
więc z wiary chrześcijanina oraz pasji humanisty i poszukiwacza starożytności42.
Kieruje się nimi również Norwid, gdy umieszcza wycinek z francuskim tekstem
listu Lentulusa w Notatkach z historii43.

Temat profilu Chrystusa pozostał motywem niszowym, ale utrzymał ciąg-
łość do XIX wieku w medalach, rycinach, plakietach i obrazach do użytku
prywatnego. Pod koniec XVI wieku stworzono charakterystyczny typ profilów
z objaśnieniem w języku narodowym, odwołującym się do relacji Lentulusa
(przykłady niemieckie44 i francuskie45) lub opowieści o szmaragdzie (angielskie
emerald icons46).

Choć w scenach narracyjnych Chrystusa ukazywano w profilu rzadko, ujęcie
to pojawia się u samego Rafaela w tapiserii Cudowny połów do kaplicy Sykstyń-
skiej, zaprojektowanej w latach 1515–1516, wykonanej we Flandrii ok. 1519 roku.
Według badaczy malarz świadomie nawiązał do „starożytnego” źródła47. Można
się domyślać, że na powstanie tej opinii wpłynęły cytaty z Włocha w później-
szych profilach. W XVIII wieku (np. tapiseria Jacoba Christopha Le Blona
z lat 20.) wizerunek Chrystusa w wersji z tapiserii, bardziej „północnej” niż
karton, zaczyna pojawiać się jako samodzielny portret48, opisany łacińskim tek-
stem o treści i miejscu w kompozycji podobnych do objaśnień z emerald icons.

41 Ibidem, 28.
42 Philine Helas, op. cit., 220–228; Alexander Nagel, Christopher S. Wood, op. cit., 240–247,

251–254, 257–266; Gerhard Wolf, op. cit., 298–304.
43 Cyprian Norwid, Notatki z historii, PW VII, 330.
44 http://www.shop.reprostyle.de/pi11/pi14/pd33.html (acc. 22.09.2016); https://www.buchfreund.

de/results.php?q=Lentulus (acc. 22.09.2016).
45 http://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-de-la-haute-vallee-de-larve/

paroisse-sainte-anne-d-arly-montjoie/albums-photos/2014-pelerinage-paroissial-au-grand-saint-
bernard-le-tresor (acc. 22.09.2016).

46 http://www.grosvenorprints.com/stock–detail.php?ref=36591 (acc. 22.09.2016); http://philip
mould.com/browse-art/old-masters/16th-17th-century/christ-of-the-emerald-icons”&gid=1&pid=1
(acc. 22.09.2016); http://www.historicalportraits.com/Gallery.asp?Page=Item&ItemID=70&Desc
=Christ-of-the-Emerald-Icons-%7C--English-School (acc. 22.09.2016) i inne.

47 Philine Helas, op. cit., 223–224; Charles W. King, Early Christian Numismatic and Other
Antiquarian Tracts (London: Bell & Daldy, 1873), 94–112; Alexander Nagel, Christopher S. Wood,
op. cit., 271–272; Gerhard Wolf, op. cit., 299. Wobec opinii tej warto zachować ostrożność, gdyż
Zbawiciel z kartonu Rafaela przypomina typ włoski, który nietrudno wypracować samodzielnie,
przez obrót klasycznej idealizowanej twarzy Chrystusa o 90 stopni.

48 Philine Helas, op. cit., 223–224; Charles W. King, op. cit., 94–112.
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Taka redakcja profilu wyparła − jak się zdaje − w XIX wieku czysty typ pół-
nocny. O jej popularności zadecydowały nie tylko legenda pochodzenia „staro-
żytnego autentyku”, lecz także zgodność rysów Modela z ideałem piękna epoki,
wyznaczanym przez Rafaela.

Właśnie rafaelowska wersja profilu pojawia w Albumie (wspomniane karty
17 r. i 18 r; il. 1 i 2), co wpisuje się w Norwidowy zachwyt Santim49. Wizerunek
przyciągał uwagę poety z wielu powodów: formę dzieła wyznaczają szlachetna
prostota i linearność, miało ono powstać w czasach Chrystusa i ukazywać Jego
autentyczny wygląd. Uprawomocniają je autorytet papieża i odwołanie do Rzymu
cesarskiego − wizerunek ceni autorytet religijny, a powstał z inspiracji przedsta-
wiciela kultury pogańskiej, bezstronnie weryfikującego ogólnoludzkie przesłanie
Jezusa i Jego moc.

Dopiero w objaśnieniu profilu w typie Rafaela pojawia się zleceniodawca
szmaragdu: Tyberiusz, związany z apokryficzną „dokumentacją” procesu Jezusa,
adresat raportu Piłata i jednej z wersji wspomnianego listu − opisu wyglądu
Nazarejczyka. Ponadto cesarz miał nawrócić się po uzdrowieniu za pośrednic-
twem chusty Weroniki50, a Mojżesz z Chorenu, znany Norwidowi przynajmniej
z wypisu51, przekazuje też korespondencję cesarza z właścicielem Mandylionu,
królem Abgarem52. Historyk wspomina też, podobnie jak apokryf Uzdrowienie
Tyberiusza53, Tertulian54 i za nim Euzebiusz55, obaj czytani przez Norwida, że
Tyberiusz chciał nawet oficjalnie ogłosić Jezusa bogiem, ale sprzeciwił się temu
Senat. Artysta zwrócił uwagę na to zdarzenie i przetłumaczył stosowny fragment
Apologetyku56.

49 Cyprian Norwid, Rozmowa umarłych. Byron, Rafael-Sanzio, PW I, 278–282; idem, Bran-
soletka, PW VI, 35; idem, list do Józefa Bohdana Zaleskiego, [22 września 1871], PW IX, 496;
Dariusz Pniewski, op. cit., 9–10, 46, 67–83, 219–220; Zofia Szmydtowa, „Norwid wobec włoskiego
odrodzenia”, in Nowe studia o Norwidzie, ed. Juliusz Wiktor Gomulicki, Jan Zygmunt Jakubowski
(Warszawa: PWN, 1961), 142–143.

50 Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, ed. Marek Starowieyski, pars 2
(Kraków: WAM, 2003), 624–752.

51 César Famin, Jean-Marie Chopin, Eugène Boré, L’univers. Histoire et description de tous
les peoples. Russie et provinces en Asie, vol. 2 (Paris: Firmin Didot Frères, 1838), 37.

52 ������ '���	�+�, 0����� ����� � ���- 
����- ������&����� �������� 1���
��2 �� �����*� ��-��� ,�������, �������, �����	�� � �������	�� ����� ������	�,
��	�����	�� � 8�����		�� ����+�� &��(� !�����	�, II 33, http://www.vehi.net/istoriya/
armenia/khorenaci/02.html (acc. 23.06.2016).

53 Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, 709–710.
54 Tertulian, Apologetyk, ed. et trans. Jan Sajdak (Poznań: Księgarnia Akademicka, 1947),

V 2, 24.
55 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, ed. et trans. Arkadiusz Lisiecki (Poznań: Fiszer

i Majewski, 1924), II 2, 54–55.
56 Cyprian Norwid, [Przekład fragmentu Apologetyku Tertuliana], PW VII, 433.
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Medal „hebrajski”

Wśród wielu odmian medali z wizerunkiem Chrystusa powstałych w XVI wieku
największą popularność zdobyły warianty z inskrypcjami hebrajskimi. Pierwsze
świadectwo o nich pochodzi z 1539 roku od Theseusa Ambrosiusa Albonensisa.
Najczęściej na awersie znajduje się profil Chrystusa w bliżej nieokreślonym typie,
imię Jezus i alef − pierwsza litera alfabetu hebrajskiego, na rewersie − hebrajska
inskrypcja57.

Cyprian Norwid, [Medal z inskrypcją hebrajską], b.d. (k. 15 v.).

Norwid przerysował do Albumu (k. 15 v.; il. 4) obie strony medalu w warian-
cie z napisem „Chrystus król przyszedł w pokoju, Bóg stał się człowiekiem”).
Rewers skopiował do góry nogami − najwyraźniej nie umiał czytać po hebrajsku.

57 Philine Helas, op. cit., 223–225; George Francis Hill, op. cit., 45–59.
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Awers pojawia się również na wycinku z karty 19 r. (il. 5)58, wraz z Mandylionem
i bizantyńską monetą59, podpisany z medalu − artysta identyfikuje przedstawienie
z dziełem z karty 15.

[Moneta bizantyjska − awers, Mandylion, medal z inskrypcją hebrajską − awers], ilustracja do:
César Famin, Jean-Marie Chopin, Eugène Boré, Histoire et description de tous les peoples.
Russie et provinces en Asie, vol. 2, Paris 1838, pl. 11 (k. 19 r.).

Medale doczekały się licznych interpretacji, wiążących je z dyskryminowa-
nymi grupami. Miały służyć m.in. ludziom nawróconym siłą, pragnącym przy-
wrócić pogański Rzym, Żydom ukrywającym się przed chrześcijanami, a nawet
polskim arianom. Według najpopularniejszej legendy były znakiem rozpoznaw-
czym prześladowanych chrześcijan i naśladują prawdziwy portret Zbawiciela,
który powstał w I wieku i odkryto go na Campo di Fiori w Rzymie w 1897 roku60.

Norwid jednak zapewne odczytywał medal podobnie jak renesansowi humani-
ści: jako starożytny zabytek z Ziemi Świętej i źródło historycznej wiedzy o Jezusie,
być może ukazujące Jego rzeczywiste rysy. To jedyny profil, który twórca zna
bezpośrednio z medalu, w formie „starożytnej”, uprawdopodobnionej hebrajską
inskrypcją.

58 César Famin, Jean-Marie Chopin, Eugène Boré, op. cit., pl. 11 − Anna Borowiec, op. cit.,
255.

59 Być może to zabytek z czasów Justyniana II, z końca VII wieku, najstarsze numizmatyczne
przedstawienie Zbawiciela − https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=120506 (acc. 15.06.
2017).

60 Philine Helas, op. cit., 224; George Francis Hill, op. cit., 45–59; http://andrewjbrown.blogspot.
com/2016/06/as-british-unitarian-minister-in-this.html (acc. 13.06.2017).
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Takie spojrzenie jest bliskie ówczesnej apologetyce, ważnej dla Norwida61.
Podobnie jak on, jej twórcy zakładali zgodność wiary i rozumu, dlatego poszukiwali
historycznych materiałów o Jezusie, mogących potwierdzić naukowo Objawienie.
Potwierdzają to rozważania o medalach współczesnego poecie Johna Murraya62.

Chrystus z katakumb

W Albumie znalazł się również „starożytny” profil „Z CATACOMB” (20 r.,
il. 6), przerysowany z ilustracji do dzieła René Ménarda63. W tekście poświę-
cono podrozdział najstarszym wizerunkom Zbawiciela64, ale brak objaśnienia
wizerunku wybranego przez poetę: mowa tylko o „głowie Chrystusa”, a jej zwią-
zek z katakumbami wynika z nagłówka w spisie ilustracji, do którego zdaje się
nawiązywać na wpół francuska pisownia Norwidowego podpisu.

Cyprian Norwid, [Chrystus] Z CATACOMB, b.d. (k. 20 r.).

61 Alina Merdas wiąże myśl Norwida z dziewiętnastowieczną odnową katolicką − vide eadem,
op. cit.

62 John Murray, The Truth of Revelation, demonstrated by an appeal to existing monuments,
sculptures, gems, coins and medals (London: Longman, Rees, Orme, Brown&Green,1831), 257–260.

63 René Ménard, Histoire des beaux-arts. Illustrée de 414 gravures (Paris: Librairie del’Echo
de la Sorbonne, 1875), 140, 514–515; Anna Borowiec, op. cit., 260–261.

64 René Ménard, op. cit., 343–346.
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Więcej informacji można znaleźć w źródłach współczesnych Norwidowi:
opowieści Williama Henry’ego Withrowa o pierwszych przedstawieniach Zbawi-
ciela65, podobnej do tekstu Ménarda, i przedstawienia z tą samą głową Chrystusa,
podpisaną obszerniej niż w Histoire des beaux-arts66. Według tekstów pro-
fil, wykonany z terakoty, znaleziono na śmietniku przy wyjściu z cmentarza
(katakumb?) św. Agnieszki. Ma nawiązywać do najstarszego niesymbolicznego
przedstawienia Jezusa z katakumb św. Kaliksta, które ukazuje postać w profilu,
naśladuje mozaikę, obecnie znajduje się w Muzeum Watykańskim i przypomina
dzieła mistrzów renesansu. Ze stylu rysunku (np. „romantycznie” rozwiane włosy)
można jednak wnioskować, że jest tylko stylizowany na starożytny i powstał
dopiero w XIX wieku.

Lavater

Norwid przerysował też (k. 17 v., tom drugi, il. 3 oraz k. 10 r., tom trzeci)
drugą (obok szmaragdu Tyberiusza) najpopularniejszą w XIX wieku wersję
profilu Chrystusa: ilustrację z francuskiego wydania dzieła Johanna Caspara
Lavatera67. Nieco zmienił rysy Modela: zbliżył je do klasycznego oblicza z me-
dali rodzaju włoskiego, jakby pragnął dostosować fizjonomię postaci do swego
gustu.

Poeta przywołuje za to Lavatera w [Notatkach etno-filologicznych]68 we
francuskim wypisie, odsyłającym do strony 191 siódmego tomu dzieła niewy-
mienionego z tytułu. Chodzi o wydanie L’art de connaitre les hommes par la
physionomie z 1820 roku69. Norwid z drobnymi zmianami pisowni cytuje pierw-
sze zdanie omówienia profilu70, który przerysował w Albumie, a który wywodzi
się z medali w typie północnym. Po raz kolejny przedstawieniu towarzyszy list
Lentulusa, przytoczony kilka stron wcześniej71.

W zdaniu przepisanym przez Norwida Lavater stwierdza, że wizerunek
wygląda na bardzo stary i ma wartość nie tylko jako relikwia, lecz także jako
wyjątkowy portret, mający w sobie coś uderzającego. W dalszej części tekstu

65 William Henry Withrow, The catacombs of Rome and their testimony relative to primitive
Christianity (New York: Nelson & Phillips, 1874), 342–349.

66 https://www.mnbaq.org/en/collections/work/medaillon-en-terre-cuite-au-profil-du-christ-
decouvert-dans-les-catacombes-pres-du-cimetiere-sainte-agnes-a-rome-de-l-album-eugene-hamel-
600033146 (acc. 16.06.2017).

67 Gaspar Lavater, L’art de connaitre le hommes par la physionomie, vol. 7 (Paris: Depèlafol,
1820), pl. 425; vide Philine Helas, op. cit., 215, 225, 239, 249; Gerhard Wolf, op. cit., 301.

68 Cyprian Norwid, [Notatki etno-filologiczne], PW VII, 412.
69 Gaspar Lavater, op. cit., 191.
70 Ibidem, pl. 425.
71 Ibidem, 178.
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uznaje go za typowe, pierwotne przedstawienie Zbawiciela o cechach mniej lub
bardziej powtarzających się w każdym obrazie. W linii profilu głowy, przed-
miocie zainteresowania badacza fizjonomii, przejawiają się różnorakie cnoty:
dobroć, skromność, prostota, pokój.

Zarazem jednak postaci brak powabu oczekiwanego przez fizjonomistę, co
oddala ją od greckiego ideału, który wyznawał Lavater72. Podobizna odróżnia
się od przedstawień boskości pełnej siły i ponadludzkiej, a przez to nie wpisuje się
całkowicie w koncepcję badacza ze względu na swą niedoskonałość.

Cyprian Norwid, [Profil Chrystusa według Lavatera], 1863 (k. 17 v.).

Tak jak Norwid, Lavater uważał bowiem Jezusa za „najidealniejszego” z ludzi
− fizycznie i duchowo73. Między tymi dwoma sferami panuje w Nim całkowita
harmonia, dzięki czemu jest On człowiekiem doskonałym. Całkowicie zrealizo-
wał się w Nim zamysł Ojca, a jako wcielony Logos jednocześnie współdziała

72 Melissa Percival, The appearance of character. Physiognomy and facial expression in eigh-
teenth-century France (London: W.S. Maney and Son LTD, 1999), 177.

73 Brian Bantum, „The Threefold Man. Lavater, Physionomy, and the Rise of the Western
Icon”, in Sainthood and Race. Marked Flesh, Holy Flesh, ed. Molly H. Basset, Vincent W. Lloyd
(London–New York: Routledge, 2015); Leah Hochman, The ugliness of Moses Mendelssohn.
Aestetics, religion, and morality in the eighteen century (London–New York: Routledge, 2014),
119–139; Melissa Percival, op. cit., 159–186.
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z Nim w dziele stworzenia i należy do tego dzieła. Wyznacza kryteria piękna
zewnętrznego i duchowego, dlatego wartościowy człowiek musi przypominać
Jezusa.

Lavater uważał, że niedoskonały człowiek nie jest w stanie odzwierciedlić
doskonałości Wcielonego, którego prawdziwy obraz widzi się oczami duszy.
Mimo to myśliciel wierzył, że przedstawienia Jezusa można nasycić cząstką Jego
zbawczej siły, zwłaszcza jeśli poświęci się ambicje realistyczne dla idealizacji:
grecki heros jest według niego prawdziwszy niż Żyd z Nazaretu.

Im lepszy obraz Chrystusa, tym bardziej zbliża do Niego, a przez to do Ojca,
którego Syn jest przecież obrazem doskonałym − inaczej niż ludzkie przed-
stawienia wcielonego Słowa. Ich jakość zależy od wiary artysty: im jest głębsza,
tym lepsze ma on wyczucie fizjonomiczne, a zatem − tym piękniejsze wizerunki
Chrystusa tworzy74.

Analogicznie u Norwida dojrzałość dzieła zależy od dojrzałości wiary auto-
ra, wyznającego w nim wiarę, potrafiącego dostrzec wokół siebie Boże znaki
i nadać ukazywanym przez siebie rzeczom wymiar symboliczny, nie jedynie je
odwzorować:

sztuka jest mniej lub więcej dojrzałym w i d z e n i e m, w miarę jak sztukmistrz jest mniej
lub więcej dojrzałym Chrześcijaninem75.

Oczywiście poeta nie zawężał sztuki do portretów, i to służących jako materiał
przyrodoznawczy oraz apologetyczny argument. Artysta według Norwida powi-
nien poszukiwać prawdy w rzeczywistości przez obserwację i studia, prowadzące
nie do weryzmu, ale wybierania „okruchów Piękna” − uniwersalnego, ducho-
wego, często niepozornego, dzięki czemu dzieło nie musi olśniewać oczu76.

Dlatego choć poeta preferuje Chrystusa idealizowanego, nie zniechęca go
w profilu „północnym” brak majestatu. Dopuszcza ukazywanie zwykłości Jezusa,
co nie kłóci się z idealizacją. Zbawiciel sam ukrywał swą moc i na tym polegało
Jego „najidealniejsze” człowieczeństwo, pełne pokory, uniżenia i cierpliwości
w realizowaniu planu Ojca.

Norwida łączą z Lavaterem fascynacje starożytno-grecko-Winckelmannow-
skie, poglądy na religijny wymiar sztuki i ambicje apologetyczne. Obu bliskie były
chęć racjonalnego, naturalnego potwierdzenia wiary, przekonanie o moralnych
zadaniach artysty, całościowe spojrzenie na człowieka − obraz Boży, stworzenie
mające ciało i duszę, istotę podobną i upodabniającą się do Ojca − Stwórcy
i Syna − Pośrednika77.

74 Leah Hochman, op. cit., 129.
75 Cyprian Norwid, list do Michaliny Dziekońskiej, [st. poczt. 19 września 1852], PW VIII, 180.
76 Vide Dariusz Pniewski, op. cit., 15–16, 21–22, 30–35, 41–48, 57–61, 100.
77 Maciej Jarzewicz, op. cit., 117–120.
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Centrum swych poglądów Norwid uczynił jednak sztukę, widzianą z per-
spektywy praktyka i rozciągającą się aż na sztukę życia, a z nią − na „zwykły”
świat. Lavatera natomiast najbardziej zajmowała przyroda, czyli rzeczywistość
pozaartystyczna, jedynie badana za pomocą dzieł plastycznych, postrzeganych
bardziej służebnie i w świetle krytyki artystycznej, traktowanych jako przedmiot
interpretacji. O ile Szwajcar jako materiał do budowania argumentacji wybrał
nauki przyrodnicze, o tyle Norwid skoncentrował się na kulturze, i to opisywa-
nej w języku sztuki; jedynie posiłkował się wiedzą naukową, zwłaszcza humani-
styczną. Choć obaj pragną zrozumieć świat i głosić chwałę Boga, inaczej roz-
kładają akcenty: obserwator Lavater bada Stworzenie za pomocą rozumienia
sztuki, aktywny Norwid nie poprzestaje na jej interpretacji i przez jej tworzenie
współuczestniczy w dziele Stwórcy.

Podsumowanie

W przeciwieństwie do Mandylionu i chusty Weroniki, frontalnych poprzed-
ników profilów wśród prawdziwych wizerunków Chrystusa, te drugie uczyniono
na pewno ludzką ręką, w sposób naturalny. Służą pogłębieniu relacji z Bogiem,
ale też zwykłemu poznaniu. Chrystus ukazany w portrecie w profilu to Bóg wcie-
lony, którego oblicza można szukać zarówno w przenośni, jak chciał psalmista78,
jak i dosłownie. Jezus należy bowiem do grona ważnych postaci historycznych,
których wygląd pragną odtworzyć miłośnicy starożytności. Wierne ukazanie
Zbawiciela dowodzi potęgi ludzkiego poznania: znajomości warsztatu historyka-
-filologa i mistrzostwa artysty, odtwarzającego naturę.

Wyeksponowanie aktywności człowieka w relacji z Bogiem wynika nie tylko
ze znaczenia starożytnego pierwowzoru, lecz także z relacji między widzem
a Osobą sportretowaną w profilu. Jej oblicze jest zarówno obiektem kontemplacji,
jak i tematem sztuki, obserwowanym, ale nie obserwującym − inaczej niż w przed-
stawieniach frontalnych, w których stoi się z Synem Bożym twarzą w twarz.
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NORWID IN THE POLISH READING ROOM IN PARIS

S u m m a r y

The aim of the study is to present Norwid’s ‘paper activity’ in Paris in the light of specific
rhetorical and diegetic strategies, which were ‘available’ for the poet in the years 1873–1875 and
formed his voice of the writer and public speaker. This is how a certain area of the poet’s word
arises, which may be called doubly: literary and public. Norwid aims to act with words in an
extreme manner quite frequently, which is enchanting on the one hand and evoking mixed
feelings on the other. He employs erudition on the edge of extravagance and tests his audience,
rather not accustomed to take such kinds of challenges. The years after the Siege of Paris 1870
are of particular importance here, as this is when The Polish Reading Room is becoming the
democratic and people’s reading room, whereas Norwid is supporting the idea of the so called
natural centralisation of Polish emigrants, which is to happen, most likely, with the mediation
of the Reading Room’s Circle.

1.
Norwid w okresie 1873–1875 wygłosił w Czytelni Polskiej prawdopodobnie

siedem wykładów. O pierwszych trzech Zofia Trojanowiczowa informuje zdawko-
wo: „przypadły one na rok 1873, najprawdopodobniej na październik”, a „ich pod-
stawowe postulaty znamy”1. Chodzi o tzw. Centralizację działań emigracyjnych,
bankowość na emigracji, zwłaszcza o stworzenie zalążka przynajmniej − sektora
pożyczkowego, wreszcie − idzie również o stworzenie dziennika opinii krajowo-
-emigracyjnej. Zdaniem autorek norwidowskiego Kalendarza, „nie jest jasne,

1 Zofia Trojanowiczowa, „Na marginesie odczytu Norwida z roku 1875 o apatii”, Studia Norwi-
diana, no. 3–4 (1985–1986): 233.
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co rozumiał poeta pod pojęciem «Centralizacji»”2. Cóż, można tę mglistą dość
perspektywę co najmniej w jakimś stopniu jednakowoż doprecyzować. W szero-
kim rozumieniu Czytelnia Polska to „jedyne” zasługujące na to miano „ciało
zbiorowe Emigracji” (X 34)3, ciało, które − jak wykładał swoje stanowisko
Ludwikowi Nabielakowi Norwid − było w stanie wypracować na własny użytek
ponadklubową, wspólnotową i emigracyjną jedność. Z relacji Mikołaja Akiele-
wicza wynika jasno, jak istotny dla Czytelni Polskiej w październiku 1873 roku
oraz później okazał się wkład słuchaczy z kręgów Stowarzyszenia Robotników
Polskich. Obraz, który przywołuje w pamięci Akielewicz, to nic innego, jak praw-
dopodobny wizerunek Norwidowskiej widowni − słuchającej jego przemówień
w roku 1873, 1874 i 1875:

Założono Czytelnię Polską, która dzisiaj liczy do 50 członków stałych, po większej części
wyrobników. Są to ślusarze, kowale, rymarze, stolarze, szewcy, jubilerzy, chemicy, fabrykan-
ci fortepianów, kapelusznicy. Najbardziej pomiędzy nimi odznacza się powierzchownością
Franciszek Zaniewski, mąż poważny, z potężną siwą brodą, niegdyś podpisarz przy sądzie
kalwaryjskim w Augustowskiem, a dzisiaj robotnik w zakładzie fortepianów Erarda4.

Także oni, a może i oni przede wszystkim decydowali o sukcesie planu centra-
lizacyjnego poety. Można wnioskować, że czwarte z jego przemówień na temat
znaczenia Czytelni Polskiej i emigracji z roku 1863 miało charakter szczególny.

2 Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, ed. Zofia Trojanowiczowa, Elżbieta Lijewska
przy współudziale Małgorzaty Pluty, vol. II: 1861–1883 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie,
2007), 546. Także dociekania Zofii Dambek w oddzielnym studium na ten temat nie przekonują.
Jej zdaniem, potrzeba Centralizacji to konieczność „wprowadzenia swego rodzaju ceremonii
[skąd jednak taka myśl? − K.S.], która by zbierała i wyjaśniała rozproszone doświadczenia powstań
narodowych”. Zofia Dambek, „«Bystro czytać w dziejach», czyli o pewnym wystąpieniu Norwida
w rocznicę powstania styczniowego”, Studia Norwidiana, no. 33 (2015): 195.

3 Teksty Norwida cytuję według wydania: Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, ed. Juliusz Wiktor
Gomulicki, vol. I–XI (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971). W podanej lokalizacji
liczba rzymska oznacza tom, arabska − stronę.

4 Mikołaj Akielewicz, „Kronika Paryska”, Gazeta Narodowa, no. 267 (1873): 1. Jak pisze Zofia
Trojanowiczowa: „Czytelnia Polska (pełna nazwa: Towarzystwo Czytelni Polskiej) rozpoczęła
działalność w roku 1869, w okresie nasilającego się marazmu i rozpadu życia emigracyjnego.
Pierwszy zarząd tworzyli: Leonard Chodźko, Jan Franke, Aleksander Wernicki. W roku 1872
powołano nowy zarząd, z Ludwikiem Dygatem i Wacławem Gasztowttem, wynajęto nowy lokal
przy ulicy Coquillière numer 34. Odtąd działania Czytelni stały się bardziej energiczne i widoczne,
przekształciła się ona w rodzaju klubu polskiego, którego celem było jednoczenie rozproszonej
emigracji paryskiej pod sztandarami narodowymi, urządzanie odczytów i obchodów rocznico-
wych; w planach Czytelni leżało również wydawanie polskiego czasopisma”. Zofia Trojanowi-
czowa, „Na marginesie...”, 233–234. Inaczej niż Trojanowiczowa, uważam, że paryska Czytelnia
Polska z roku 1872 nie powinna być uważana za przedłużenie Czytelni Polskiej z lat 1869–1870.
W 1872 roku nie chodziło bowiem jedynie o zmianę zarządu, lecz także − o zmianę patronów całej
inicjatywy, związaną z usunięciem mecenatu obozu konserwatywnego. Władysław Mickiewicz
jednoznacznie wskazuje na powstanie Czytelni w 1869 roku m.in. za sprawą Leonarda Chodźki
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To wszystko − aczkolwiek nie wprost − podaje relacja cytowanego już Akielewicza.
Jeżeli zaś wierzyć jego słowom, musi Norwid swoją pięćdziesięcioosobową publicz-
ność pozostawiać w bardzo nietypowym wrażeniu. Twierdzi mianowicie, że
„emigracja z 1863 roku jest szesnastą z rzędu”, a „pierwszym założycielem salo-
nów, klubów i czytelni polskich na emigracji był król Stanisław Leszczyński”5.
Biblijna stylizacja przemówienia zdaje się w tak skonstruowanej koncepcji
emigracji dość widoczna i klarowna. Szesnaście polskich pokoleń emigracji do
1863 roku to czytelne nawiązanie do dwunastu pokoleń Izraela, polskim Izraelem
zaś − jest tutaj Stanisław Leszczyński. Jeżeli uznać czwarty wykład Norwida
w Czytelni Polskiej za przemówienie fasadowe, organizujące cały zamysł odczy-
towy poety, trzeba przyznać, że jest ono zbudowane w sposób niezwykle ryzy-
kowny, ale i przez to imponujący. Biblijny rodowód tzw. Centralizacji to idea
uderzająca swoją skalą zamysłu. W jakim więc stopniu mogli ją zrozumieć zebrani
na Coquillière 34 członkowie Stowarzyszenia Robotników Polskich, czy mówiąc
innymi słowy − jak postrzegali nadawcę kierowanej do siebie wypowiedzi?
Co ciekawsze w tym kontekście, jak Norwid postrzegał ich − kapeluszników,
szewców, stolarzy etc. − kierując do nich wypowiedź taką a nie inną, subtelnie,
ale jednoznacznie nacechowaną symboliką starotestamentalną?

W swoim wąskim rozumieniu Centralizacja nawiązuje przede wszystkim do
ideologii demokratyczno-ludowej oraz wyłonionej z Towarzystwa Demokratycz-
nego Polskiego grupy naczelno-wykonawczej zwanej sekcją centralną TDP, podej-
mującą od 1835 roku w jej imieniu wszystkie najważniejsze decyzje. Norwid,
postulując stworzenie tzw. Centralizacji naturalnej6, musiał również do tego zna-
czenia słowa się odwoływać. Owszem, wymownie przekształcał pojęcie wyjściowe,
chciał je naturalizować, a także nasycać kontekstem biblijnym, niemniej jednak
wiedział, o czym mówi i z jakiej − niesprzecznej przecież z demokratyczno-
-ludową, chociaż nie tożsamej z nią − pozycji występował. „Centralizacja natu-
ralna” miała dokonywać się w łonie Czytelni Polskiej w Paryżu, gdyż, jak dawał
jasno do zrozumienia Norwid w odezwie w sprawie dziennika emigracyjnego
Czytelni w kwietniu 1875 roku, to ona „była pierwszą niejako próbą rozbudzenia
emigracji, pierwszym usiłowaniem zbliżenia rozproszonych”7, a do tego − to już
list do Ludwika Nabielaka z 1874 roku − „z niemałymi trudami i niełatwą walką

oraz Aleksandra Wernickiego, ale ostatecznie zaświadcza o jej krótkim, efemerycznym wręcz istnie-
niu w tym kształcie prawnym: do roku 1870. Z Czytelnią w tym właśnie kształcie Norwid nie miał
zaś nic wspólnego. Władysław Mickiewicz, „Pisma emigracyjne od 1860 do 1890 roku”, in idem,
Emigracja polska 1860–1890 (Kraków: Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, 1908), 136.

5 Ibidem.
6 Ten termin pojawia się u poety kilkakrotnie w listach do Bronisława Zaleskiego, zwłaszcza

na przełomie października i listopada 1873 roku (X 13, 14).
7 Do tekstu odezwy Norwida w sprawie dziennika polskiego pierwsza dotarła Zofia Trojano-

wiczowa. Za: Zofia Trojanowiczowa, „Na marginesie...”, 234.
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przeciw niedołęstwu i apatii ciało to trwa i centralizuje dzienniki polskie i pewny
sens publiczny” (X 35).

Równocześnie pogłębia się konflikt (mimo że nie został wcale zwerbali-
zowany) pomiędzy Norwidem a prasą konserwatywną, Hotelem Lambert oraz
Towarzystwem Historyczno-Literackim z Biblioteką Polską. Bronisław Zaleski,
zachwycony Norwidowską rozprawą „Boga-Rodzica” − pieśń ze stanowiska histo-
ryczno-literackiego odczytana, dość pospiesznie chyba deklaruje jako sekre-
tarz „Rocznika Towarzystwa Historyczno-Literackiego” druk tekstu w piśmie.
Nabywa rękopis za 150 franków, lecz ostatecznie − nie podaje go drukiem w żad-
nym z kolejnych numerów pisma. Rozwiązanie tej zagadki znajdujemy znów
na kartach norwidowskiego Kalendarza: „wstęp do rozprawy wskazuje, że tekst
był również przygotowany do publicznego wygłoszenia (być może w Czytelni
Polskiej)”8, a to Zaleskiego jako adherenta przeciwstawnego obozu mogło
bardzo wyraźnie zniechęcić. Analiza Bogurodzicy przeprowadzona przez autora
Rzeczy o wolności słowa okazuje się zatem ostatecznie kolejnym, przyznajmy
− dość strategicznym ogniwem projektu odczytowego Norwida w Czytelni Pol-
skiej w Paryżu. Jego dynamikę znamionowałoby w tym wypadku istotne przej-
ście: od toposu szesnastu pokoleń emigracji i figury szesnastego, tragicznego
pokolenia roku 1863 roku do skomplikowanej interpretacji najstarszej polskiej
pieśni religijnej jako narodowego „labiryntu znaczeń”... Norwid posługuje się
kodem erudycyjnym i hermetycznym, co nader znamienne przed publicznością
taką, jaką opisywał Akielewicz.

Kto więc drukuje lub sprawozdaje przemówienia Norwida z Czytelni Polskiej
w Paryżu? To symptomatyczne − przede wszystkim zachowawcza bądź umiar-
kowanie demokratyczna prasa lwowska i liberalno-ziemiański „Dziennik Po-
znański”. Płomienne przemówienie poety w rocznicę powstania listopadowego
29 listopada 1875 roku, w kolejności przemówień w Czytelni szóste ma zostać
przedrukowane we lwowskiej „Gazecie Narodowej”, a sprawozdanie z ostat-
niego, siódmego odczytu Norwida dotyczącego apatii przekazują swoim czytel-
nikom zarówno lwowski „Dziennik Polski”, jak i „Dziennik Poznański”9.

2.
W aspekcie omawianej tutaj dynamiki rozwoju problematyki odczytów Nor-

wida właśnie wykłady szósty − o powstaniu styczniowym i siódmy − o apatii sta-
nowią apogeum rozwoju stylu, metod i strategii wykładania idei przez poetę.
Pierwszy istnieje w postaci zapisanej, drugi − nie zachował się do dzisiaj.
Spróbujmy mimo to na równych prawach dokonać syntezy obydwu z wygłasza-
nych tu przez poetę tekstów.

8 Kalendarz..., vol. II: 1861–1883, 549.
9 Ibidem, 583, 604–606.
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Pierwszy − szczególnie w oczach lwowskich korespondentów − jawi się
jako niekwestionowany triumf Norwida nad materią słowa mówionego. Drugi
− jest już w oczach Lwowian tekstem sygnalizującym erudycyjny dystans prze-
mawiającego do publiczności, który teraz jak gdyby odstępował od pełnionej
do tej pory funkcji retora publicznego i wyraziciela prawd ogółu i ostatecznie...
przygotowywał filozoficzną dysertację. O ile tak nakreślona rozprawa lwowski
„Dziennik Polski” rozczarowuje, o tyle imponuje ona i pobudza do twórczej
refleksji korespondentów poznańskich, w tym Wacława Gasztowtta. Przyjdzie
nam zresztą do tego jeszcze wrócić, to bowiem chyba w najmniejszym stopniu
przypadkowe nie jest, że Norwidowski tekst o kompleksie apatii narodowej
inkrustowany erudycyjnymi odwołaniami do filozofii Arthura Schopenhauera,
niezrozumiałymi z pewnością dla przeciętnego słuchacza Czytelni, właśnie
Gasztowtta mógł poruszyć. Gasztowtt bowiem, wychowanek i jeden z kierowni-
ków szkoły batignolskiej oraz promotor kultury polskiej we Francji, sam w tym
okresie wygłosił jeden z istotniejszych w pierwszych latach historii Czytelni
Polskiej odczytów: 2 kwietnia 1876 roku pod tytułem Poezja polska i francu-
ska w XIX wieku.

To nota bene niezwykle istotny trop w badaniu możliwych inspiracji Norwida
francuskim modernizmem, chociaż nie wiemy, czy Norwid był słuchaczem tego
akurat odczytu, a zarazem wiemy doskonale, że wobec pokoleń Théophile’a
Gautiera i Charles’a Baudelaire’a Gasztowtt zachowywał znamienną rezerwę.
Nie mamy pojęcia co prawda, czy zostali oni wymienieni z nazwiska, poznański
korespondent jednak przynajmniej wycinkowo zaznaczył sąd prelegenta na
ich temat. Polak miał „wątpić” co najmniej, „czy wysoko wzbije się lot poczy-
nającego się dziś pokolenia francuskiego, które przede wszystkim dba tylko
o formę”10. Niezależnie od opinii Gasztowtta o paryskim modernizmie, jego
wykład potwierdzał niesprawiedliwość złośliwych docinków krążących wokół
Czytelni o „Polakach znowu pomieszanych na odczytach, gdzie doktor jeden
czyta o niepokalanym poczęciu, a ksiądz o krążeniu krwi”11. Ci „pomieszani”
Polacy rozprawiali − jak się zdaje − bardzo otwarcie o przełomowym wymiarze
epoki, w której żyli i funkcjonowali.

Przemawiając w rocznicę powstania styczniowego, Norwid okazywał się „nie-
zaprzeczenie mistrzem w sztuce publicznego mówienia”, „uderzał treściwością,
a cały jego artyzm polegał na estetycznym streszczeniu i wykwintnym wiązaniu
myśli, że przemowa jego była całym szeregiem obrazów, składających się na jeden

10 Wacław Gasztowtt, „Poezja polska i francuska w XIX wieku”, Dziennik Poznański, no. 87
(1876): 2.

11 Zygmunt Mineyko, Z tajgi pod Akropol.Wspomnienia z lat 1848–1866, ed. Eligiusz Kozłow-
ski, Kazimierz Olszański (Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1971), 539. Sąd Mineyki przy-
wołuję również z tego względu, że powołuje się na niego jako na wiążący Dambek. Zofia Dambek,
„«Bystro czytać...»”, 194.
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uderzający całością swoją mistrzowski obraz”12 − tak przynajmniej twierdził
o nim korespondent lwowskiej „Gazety Narodowej”. Jeżeli szósty wykład miał
zauroczyć, a może raczej − oszołomić słuchaczy, siódmy i ostatni miał charak-
ter niezwykle kameralny i wewnętrznie wystudiowany, wręcz wyciszony. Poeta
nie dbał o komfort zrozumienia dla swoich słuchaczy, jak gdyby pozwalając, aby
nieusuwalne różnice między nim a publicznością Czytelni Polskiej ujawniły się
w końcu z całą swoją ostrością. Po pierwsze − był Norwid erudycyjny, aż do granic
swojego hermetyzmu. Po drugie − pozostawał apodyktyczny oraz wymagający
jako wykładowca. Słuchacze, zwłaszcza ci lwowscy, których odbiór poznaliśmy
ze sprawozdań, odchodzili z uczuciem rozczarowania i niezrozumienia:

Pan Cyprian Norwid przeczytał uczoną rozprawę o apatii ze stanowiska moralno-politycznego.
Słuchaliśmy jej z natężonym umysłem, bo tak oryginalnych, tak jędrnych, i głębokich myśli
rzadko spotkać można na obchodach publicznych. Wszakże rozprawa p. Norwida jest czysto
filozoficznej natury. Założenie, że apatia jest naturalną, wrodzoną, ale że człowiek ma w sobie
siłę oddziaływania przeciw niej zwycięsko, popartym było analizą duszy ludzkiej i wybitny-
mi przykładami. Nam jednak potrzeba było coś więcej. Nam należało powiedzieć o naszej
własnej apatii i wykazać, że apatia sąsiaduje ze śmiercią, że prowadzi do samobójstwa,
niegodnego człowieka w ogólności, a tym bardziej Polaka [...]. Rozprawa p. Norwida byłaby
może na miejscu w akademii uczonych, na obchodzie rocznicy listopadowej wydała się jakby
nieskończonym jeszcze ustępem do dzieła o apatii [podkr. moje − K.S.]13.

Warto przyjrzeć się tej relacji jako dokumentacji erozji Norwidowskiego
wizerunku. Czy bowiem Apatia ze stanowiska narodowo-politycznego, niezacho-
wany, ostatni wykład Norwida w Czytelni Polskiej w Paryżu odbyty 29 listopada
1875 roku w kolejną z rocznic powstania listopadowego nie dowodzi głębokiego
kryzysu zbudowanej przez poetę figury, bardzo specyficznie wykreowanego wize-
runku Norwidowskiej osoby publicznej? Siódmy wykład o apatii jest naturalną
kontynuacją wykładu szóstego, w którym − jak uważał Wiktor Weintraub − o po-
wstaniu styczniowym explicite Norwid wyłącznie wzmiankował14. W 1875 roku
w ostatnich wykładach w Czytelni Polskiej w Paryżu poeta zatem więcej prze-
milcza niż wypowiada. Wielki, zaplanowany przez niego projekt zostaje w ten
sposób zamknięty wcześniej niż ktokolwiek by to zakładał. Ale nie zostaje
urwany. Norwid − cokolwiek by mówić o tworzonych przez niego wystąpieniach
− dba o efektowność zwieńczenia serii swych siedmiu wypowiedzi. W kolejną
z rocznic insurekcyjnych, podczas kolejnego z tradycyjnych, rocznicowych od-
czytów przekształca się w filozofa i nakazuje wszystkim zebranym emigrantom

12 A., „Korespondencje Gaz. Nar. Paryż d. 23 stycznia”, Gazeta Narodowa, no. 24 (1875): 2.
Pod jednoliterowym pseudonimem autorki norwidowskiego Kalendarza dopatrują się Stanisława
Konwickiego. Kalendarz..., vol. II: 1861–1883, 583.

13 Dziennik Polski, no. 283 (1875). Cit. per Kalendarz..., vol. II: 1861–1883, 606–607.
14 Wiktor Weintraub, „Norwid wobec powstania styczniowego”, Studia Norwidiana, no. 12–13

(1994–1995): 15.
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− od gryzipiórków przez jubilera i kapelusznika aż po filantropa i polistopa-
dowego weterana − zanurzyć się w „sfery spekulacyjne”, jak relacjonuje wykład
Gasztowtt i poddać się bezinteresownej medytacji filozoficznej. W ten sposób
ostatni wykład Norwida, ostatnie ogniwo autorskiego, wykreowanego przez niego
projektu, staje się szczególnego rodzaju traktatem − traktatem filozoficznym
z Schopenhauerem w tle. To wszystko, co zostało zapoczątkowane sugestią podo-
bieństwa pomiędzy polskimi pokoleniami emigracyjnymi a dwunastoma plemio-
nami Izraela, zakończone zostaje zupełnie kontradyktorycznie, lecz i jednocześnie
− olśniewająco: oskarżeniem emigrantów o nirwanizm w duchu Schopenhauera.
Jak streszcza całość Gasztowtt:

Przedmiot był bardzo stosownie obranym; apatia czyli obojętność, jednoznacząca z schopen-
hauerowskim pesymizmem, dla którego szczytem szczęścia jest zniszczenie wszelkiej działal-
ności, indyjska nirwana, dziś jest powszechną chorobą. A jeśli który naród − to nasz w obecnej
chwili, jeżeli jaka część społeczeństwa polskiego − to właśnie emigracyjna, ulega tej chorobie.
P. Norwid umiał streścić w poglądzie historycznym i filozoficznym wszystkie objawy apatii,
badać jej różne przyczyny, wykazać środki zaradcze i lekarstwa na tę niszczącą wszystkie siły
żywotne plagę naszych czasów. Poetyczne porównania, uczone wywody, satyryczne opisy,
trafne spostrzeżenia, głębokość poglądów filozoficznych robią z tego odczytu jeden z najorygi-
nalniejszych utworów, jakie nam było kiedy słyszeć15.

Szacunku Norwida do instytucji czytelni polskiej, a nawet przedkładania
czytelń nad biblioteki, instytucje „pierwszego głosu” i „głównego nurtu” nie da
się łatwo zawęzić do jednego, ograniczonego − „paryskiego” przypadku. Zanim
jeszcze w orbicie zainteresowania autora Promethidiona pojawiła się Czytelnia
Polska w Paryżu, 24 kwietnia 1854 roku na zebraniu Towarzystwa Demokra-
tycznego Wygnańców Polskich w nowojorskiej Czytelni Polskiej przy Laurens
Street 141 został odczytany tzw. amerykański „skład zasad” Norwida16. Po raz
kolejny w ten sposób casus obywatelstwa Norwida zyskał swoją realizację w obli-
czu publiczności szczególnego rodzaju: widowni Czytelni Polskiej na drugim kon-
tynencie, widowni, dodajmy, nieprzypadkowej, albowiem politycznej − członków
amerykańskiego odłamu londyńskiej Centralizacji umiarkowanych demokra-
tów Stanisława Worcella, niegdyś związanego z Towarzystwem Demokratycznym
Polskim17.

15 Wacław Gasztowtt, „Korespondencje Dziennika Pozn. Paryż 26 listopada”, Dziennik Po-
znański, no. 278 (1875): 2.

16 Kalendarz..., vol. I: 1821–1860, 552. Cf. Zofia Dambek, Elżbieta Lijewska, Joanna Piątek-
-Swat, „Amerykański «Skład zasad» Norwida?”, Tygodnik Powszechny, no. 32 (2002).

17 „In 1853 about 150 of the more radical Polish émigrés founded in New York City the
Towarzystwo Demokratyczne Wygnańców Polskich w Ameryce [Democratic Society of Polish
Exiles in America], a branch of Stanisław Worcell’s Centralisation of Polish Democrats based in
London”. James S. Pula, „The Civil War and the January Insurrection”, in idem, Polish Americans.
An Ethnic Community (Woodbridge: Twayne Publishers, 1995), 9.
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3.
Norwid w Czytelni Polskiej w Paryżu − mimo że w dużym stopniu to figura

wyobrażona − stanowi postać niezwykle norwidologii potrzebną. Mimo niedo-
stateczności źródeł, a także skazania (w pewnych przypadkach) wyłącznie na
sprawozdania w prasie lwowskiej, poznańskiej czy „Dzienniku Polskim”, hipo-
tezy na temat tego zakresu aktywności Norwida rzucają nowe światło zarówno
na jego twórczość, jak i na dojrzały światopogląd. Zsumowanie dostępnych
informacji z kolei bardzo jaskrawo rzutuje na pojęty szeroko fenomen póź-
nego Norwida. Całość wiedzy nadaje pisarzowi aurę o tyle wybitną, co ekstra-
wagancką. Tylko tak prawdopodobnie można wytłumaczyć oraz przybliżyć
obraz poety głoszącego odczyt przed publicznością wszelkich zawodów, w tym
nade wszystko − przed polską publicznością robotniczą w Paryżu, w nim zaś
łączącego karkołomnie Schopenhauera z Biblią, usiłującego naprędce stworzyć
bicz na Schopenhaeurowski nirwanizm. Wszystko to z kolei ma mieć miejsce
− rzecz równie warta tu pamiętania − w trakcie obchodów kolejnej rocznicy
powstania listopadowego.

Można pozazdrościć autorowi Assunty zarówno śmiałości, jak i wyobraźni
razem z erudycją, lecz nade wszystko − należy podkreślić gigantyczne aspiracje
Norwida, które wymownie wysadzają go z ram obowiązującej go konwencji
odczytowej. Czytelnia Polska w Paryżu postrzegana jest z perspektywy zwo-
lenników obozu czartoryszczyków jako klub polityczny i te ramy działalności
formalnie możemy także przypisać Norwidowi. Nie sposób jednakże nie wska-
zać w tych okolicznościach na to, jak poeta poza owe społeczno-polityczne
warunki wykraczał, tworząc idiomatyczny projekt publicystycznej aktywności
intelektualnej. W jej ramach − porzucając bezpieczne zaplecze odczytującego
− realizował uderzająco wiele celów, nieraz trudnych do objęcia naraz przez
umysły słuchaczy oczekujących od mówcy przede wszystkim jasności wyraże-
nia (co widać dobitnie na przykładzie wzbudzającego największą konsternację
odczytu ostatniego na temat narodowej apatii, wygłoszonego w 1875 roku, ale
niestety niezachowanego).

Nie jest więc istotne tylko to, czy mamy w tym wypadku do czynienia z Norwi-
dem-demokratą albo antagonistą Hotelu Lambert. Nie jest ważne jedynie to,
czy i w jaki sposób członkowie Czytelni Polskiej w Paryżu, w tym społeczność
robotnicza − stawaliby się lustrem, w którym przegląda się Norwid lub które
Norwid rozbija. Zasadnicze wydaje mi się tutaj nade wszystko nakreślenie
horyzontu tej odmiany aktywności poety, ukazanie, że jest ona celowa i spójna
w założeniach, co nie oznacza jeszcze, że jest ona całościowym projektem integra-
cji pierwszego w Paryżu pokolenia polskich emigrantów z pokoleniem drugim.
Norwidowskie odczyty publiczne 1873–1875 to z pewnością nie sekwencja przy-
padkowych epizodów. Przeczy temu wyprzedzający paryskie wystąpienia o bez
mała dwadzieścia lat, nowojorski odczyt poety nazwany przez Zofię Dambek
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oraz Elżbietę Lijewską Norwidowskim „składem zasad”. Wielka zatem szkoda,
że to, co wydarzyło się później w Paryżu, jest całością niedającą się żadnymi
sposobami rekonstruować − może poza kilkoma dostępnymi, nielicznymi na jej
temat przekazami na łamach krajowej prasy...
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THE LIBRARY OF BETHEL

S u m m a r y

The essay starts with Borges and his unsurpassable account of the Library of Babel, inter-
preted as an ad hoc allegory of the humanistic erudition and its close affiliation with gnosis or,
more precisely, its modern variety. The latter is conceived here as described by Eric Voegelin.
The humanistic ideal of knowledge, in a manner of speaking, ‘immanentises the eschaton’
by the sheer fact of lending it a form, ‘visualised’ by Borges as the Library of Babel, a ‘gnostic’,
inner-worldly equivalent of the Beyond. In a typically modern fashion, the Library replaces
the mystics with aesthetics. The transcendental figure of Christ is reduced to an all-too-human
figure of Narcissus. And yet, somehow, there is more to books than just words. By reading
Ovid in the light of Plato, the essay penetrates and reflects the dual, ambivalent nature of the
humanistic − or, shall we say, humane − pursuit of knowledge, gnostically ‘narcissistic’ and
platonically ‘Christian’ at the same time. It is only then, at the close of the essay, that we are
back with Borges: “Through this space [the Library] [...] there passes a spiral staircase which
winds upward and downward into the remotest distance”. Deep within the periodically infinite
Library of Babel, there lurks another one − the Library of Bethel − Jacobean, transcendental,
surreal.

1. Wprowadzenie

Humanistyka jest przykładem nowej gnozy − czyli nowoczesności − w jej
postaci specyficznej: obok amoralnej pogoni za wiedzą znajdujemy w niej, na róż-
nych poziomach artykulacji, tęsknotę za właściwą, niewewnątrzświatową trans-
cendencją. Biblioteka, tak jak bank czy fabryka, zastępuje kościół, ale nie jest
bankiem czy fabryką − ani nawet transatlantykiem czy komputerem. Humanistyka
towarzyszy modernizmowi, tak jak wcześniej towarzyszyło mu chrześcijaństwo,
przy czym o ile ono towarzyszyło mu przez przypadek, za sprawą teoretycznego
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błędu w rozumowaniu i koniecznego uwikłania w dzieje, o tyle ona towarzyszy
mu z rozmysłem, z racji źródłowego pokrewieństwa, które dopiero z czasem
okazało się, jak zobaczymy, niewystarczające. Modernizacja zaczyna się od
humanizacji − a więc od rezygnacji z perspektywy teocentrycznej − by krótko
później błędnie uogólnić swoje wyjściowe założenia do poziomu sekularyzacji,
a w końcu funkcjonalizacji. Jeśli Bóg jest niepotrzebny, to Kościół jest zbędny.
Jeśli historia to „bezsens, który da się rozumieć tylko historycznie”, to huma-
nistyka jest zbędna. „Ewolucja kultury jest równoznaczna z usunięciem orna-
mentu z przedmiotów użytkowych”1, mówi Adolf Loos. Ta świetna obserwacja
wyraża nie tylko ważny postulat modernistycznej estetyki (sprzeczny co prawda
z innymi jej postulatami), ale też podsumowuje proces, który tu rekonstruuję.
Biblioteka jest anachronizmem − zgromadzonych w niej danych nie da się łatwo
restrukturyzować ze względu na cele bieżącego query, a kiedy już dostanie się coś
do ręki, to się znowuż okazuje, że semantyczny zoom nie działa, bo to książka,
a nie sypkie dane w postaci elektronicznej. Mimo to książka wydaje się czymś
więcej niż przedmiotem mojego i naszego sentymentu. Podobnie, jak zobaczy-
my, biblioteka.

2. Biblioteka Babel

W słynnej Bibliotece Babel Jorge Luis Borges opisuje bibliotekę podniesioną
do rangi kosmosu i podstawioną w jego miejsce jako rodzaj humanistycznego
− a więc gnostyckiego − marzenia. Biblioteka, niewątpliwa alegoria enigmatycz-
na, jest mniej widoczna niż wewnątrzświatowa codzienność. Z wyjątkiem uwag
o świetle i o głębokiej czerni liter nie znajdziemy w Borgesowskim tekście ani
jednego określenia koloru. Biblioteka składa się z sześciokątnych sal, przejść
pomiędzy nimi, niewielkich pomieszczeń poświęconych nieczytaniu oraz spiral-
nych schodów, o których przyjdzie nam jeszcze wspomnieć. Sale nie różnią się
niczym poza zawartością przechowywanych w nich książek, tak jak niczym nie
różnią się książki − poza swoją zawartością. Liczba możliwych zawartości tomów
o jednolitym formacie, ilości stron i układzie typograficznym jest niewyobrażal-
nie wysoka, lecz nie nieskończona, ponieważ do dyspozycji autorów − o ile tacy
byli (biblioteka istnieje ab aeterno) − stoją zaledwie dwadzieścia dwie litery i trzy
znaki nieliterowe. Biblioteki nie da się wyczerpać, a jakakolwiek ingerencja w jej
zawartość przynosi szkodę zbyt małą, by dało się to odnotować. I najważniej-
sze − biblioteka jest immanentnym w stosunku do świata, który sama tworzy,
kresem i przeznaczeniem swojej własnej historii:

1 Adolf Loos, Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, trans. Agnieszka Stępnikowska-Berns
(Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2013), 136.
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Być może zwodzi mnie starość i bojaźń, podejrzewam jednak, że rodzaj ludzki − jedyny
− jest na wymarciu i że Biblioteka przetrwa: oświetlona, samotna, nieskończona, doskonale
nieruchoma, zbrojna w cenne woluminy, niezniszczalna, tajemnicza2.

W tym opisie Biblioteka Babel zbliża się do metafizycznej, nieobjawieniowej
koncepcji Boga, a niepozorny antropomorfizm „samotności” sugeruje dodatko-
wo cechy osobowościowe, przede wszystkim wiedzę, samowiedzę. Wyobrażam
sobie, że tak pojęta biblioteka wie o sobie, iż przetrwa eschatologiczny kataklizm
jako jego jedyny rezultat − że niebo i ziemia przeminą, a jej księgi nie prze-
miną. „Klasyczna opinia”, którą przywołuje narrator, definiuje ją, tj. bibliotekę,
w sposób nader znamienny: „La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es
cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible”3 („Biblioteka jest kulą,
której dokładnym środkiem jest jakikolwiek sześciobok i której obwód jest
nieosiągalny”4). Definicja ta jest wariantem słynnej − i anonimowej − pseudo-
hermetycznej, geometrycznej definicji Boga: „Deus est sphaera inifinita, cuius
centrum est ubique, circumferentia nusquam”5 („Bóg jest nieskończoną kulą,
której środek jest wszędzie, powierzchnia nigdzie”6). Alan z Lille w Regułach
teologicznych podaje ją w postaci subtelnie przekształconej: „Deus est sp[h]aera
intelligibilis, cu[i]us centrum ubique, circumferentia nusquam”7. Borgesowski
narrator starannie zatarł silne ślady nieskończoności − usunął epitet „nieskoń-
czona” i pozostawił samą kulę, a bycie „nigdzie” jej powierzchni ograniczył do
bycia „poza zasięgiem” − sugerując raczej inteligibilność niż nieskończoność,
tyle że w postaci ograniczonej przez niedostępność powierzchni i dowolność
środka, a więc w postaci pozornej. Biblioteka nie jest wystarczająco inteligibilna,
by można było stwierdzić, czy jest nieskończona. Relacja każdej sali do całości
biblioteki jest taka sama jak każdej innej. Podobnie relacja każdej książki do
każdej innej książki, do dowolnej sali i do samej biblioteki. Całkowita regular-
ność relacji w obrębie poziomów i pomiędzy poziomami struktury biblioteki
oznacza brak relacji, czyli semantyczną obojętność jakiejkolwiek wypowiedzi na
dowolny temat („Wiem, że ów brak związku kiedyś wydawał się tajemniczy”8).
Każda książka w Bibliotece Babel jest Biblią, a więc żadna nie jest jako Biblia

2 Jorge Luis Borges, Fikcje, trans. Andrzej Sobol-Jurczykowski, Stanisław Zembrzuski
(Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003), 101.

3 Idem, „Ficciones”, in Obras Completas, vol 1: 1923–1949 (Buenos Aires: Emecé Editores,
2007), 500.

4 Idem, Fikcje, 91.
5 Liber XXIV philosophorum, ed. Françoise Hudry (Turnhout: Typographi Brepols Editores

Pontifici, 1997), 7 (pars prima, II).
6 Tu i dalej, jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady moje − P.K.
7 Alanus de Insulis, „Regulae de sacra theologia”, in Patrologia Latina, ed. Jacques Paul

Migne, vol. 210 (Paris, 1855), 627 (reg. VII).
8 Jorge Luis Borges, Fikcje, 92.
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źródłem normatywnym. Biblioteka jest subtelnym piekłem modernistycznej
wyobraźni. Nie jest to już piekło zamarznięte, jak dziewiąty krąg u Dantego,
tylko subtelnie wygaszone, ledwo widoczne, prawie puste, niereferencyjne, samo-
zwrotne. Nie tylko biblioteka jest samotna, samotny jest również Borgesowski
narrator. Jedyną nadzieją na porządek w chaosie całkowicie dowolnych rela-
cji jest hipoteza periodyczności, a więc cykliczności biblioteki − dowolność
powtórzona przestaje być dowolnością, ponieważ pasuje do wzoru logicznie
i egzystencjalnie wcześniejszego niż ona sama. „Mi soledad se alegra con esa
elegante esperanza”9 („Moja samotność cieszy się tą wykwintną nadzieją”10).
Wykwintność nadziei − jej elegancja − sugeruje zarazem jej subtelność, czyli
znikomość. Biblioteka Babel jako gnostycka rekonstrukcja nieba w przestrzeni
wewnątrzświatowej nie udała się. Humanistyka jak zwykle zawiodła, oferując
za mało i zbyt późno.

3. Drabina Diotymy

Periodyczna nieskończoność Biblioteki Babel odsłania jałowość multiplikacji.
Bóg nie powstaje przez ekstrapolację − przez ekstrapolację powstaje więcej
tego samego, czyli sobowtór. Dotknę za chwilę właśnie sobowtóra i jego miejsca
w bibliotece oraz w czytaniu. Proces lektury łagodnie ogłusza, uspokaja, obiekty-
wizuje pozycję, z której czytelnik ogląda rzeczywistość. Sugeruje bezcielesność
i ułatwia zrozumienie drugiego w porządku epistemologicznym − a pierwszego
w ontologicznym − aspektu świadomości.

Voegelin odróżnia świadomość, która ogląda rzeczywistość i postrzega ją
w jej rzeczowości (thingness), od świadomości, która rzeczywistość odczuwa
i zauważa jej refleksyjność, gdyż odnajduje w niej ślad zwrotnej aktywności
jakiegoś „czegoś”, która to aktywność kieruje się ku obserwującej świadomości11.
Świadomość obserwująca rzeczywistość to świadomość intencjonalna, nakie-
rowana na rzeczywistość jako rzeczywistość-rzeczy (thing-reality). Świadomość
uczestnicząca w rzeczywistości − i jak gdyby przez nią „obserwowana” − to świa-
domość rozświetlona (luminous), odczuwająca siebie w oglądzie, który ją zara-
zem oswaja i urzeczowia. Podmiotem tego oglądu jest czynnik nienazywalny,
który Voegelin, idąc za intuicją wbudowaną w język, określa jako „To” (It).
Z obserwowanej rzeczywistości-rzeczy wyłania się „obserwująca” rzeczywistość-To
(It-reality), tak jak z obserwującej świadomości intencjonalnej wyłania się „obser-
wowana” świadomość rozświetlona. Zwrotna aktywność Absolutu − wcielenie,

9 Idem, „Ficciones”, 505.
10 Idem, Fikcje, 102.
11 Tu i dalej: Eric Voegelin, W poszukiwaniu porządku, trans. Michał J. Czarnecki (Warszawa:

Teologia Polityczna, 2017), 40ff.
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pocieszenie, paruzja − jest czy bywa rozpoznawana w tym właśnie doświad-
czeniu, z czego wynika powiązanie poznania własnej duszy z poznaniem Boga,
o którym mówi św. Augustyn.

Rozpoznanie własnej duszy w zwrotnej aktywności Absolutu − czy też w po-
czuciu bycia rozświetlonym, a więc „obserwowanym” przez rzeczywistość-To − jest
zarazem źródłem gnostyckiego wypaczenia typowego dla samotnej lektury: narcy-
zmu jako refleksyjnego załamania się anagogicznego porządku poznania zobra-
zowanego w Platońskiej Uczcie:

του̃το γὰρ δ� ε'στι τὸ ο' ρθω̃ ε'πὶ τὰ ε'ρωτικὰ ι'�ναι η— ὺπ’ α”λλου α”γεσθαι, α' ρχ��ενον α' πὸ
τω̃νδε τω̃ν καλω̃ν ε'κε�νου ε“νεκα του̃ καλου̃ α' εὶ ε'πανι�ναι, ω“ σπερ ε'παναβασ�οι̃ χρ��ενον,
α' πὸ ὲνὸ ε'πὶ δ�ο καὶ α' πὸ δυοι̃ν ε'πὶ π�ντα τὰ καλὰ σ��ατα, καὶ α' πὸ τω̃ν καλω̃ν σω��των
ε'πὶ τὰ καλὰ ε'πιτηδε��ατα, καὶ α' πὸ τω̃ν ε'πιτηδευ��των ε'πὶ τὰ καλὰ �αθ��ατα, καὶ α' πὸ
τω̃ν �αθη��των ε'π’ ε'κει̃νο τὸ ��θη�α τελευτη̃σαι, ο“ ε'στιν ου'κ α”λλου η— αυ' του̃ ε'κε�νου του̃
καλου̃ ��θη�α, καὶ γνω̃ αυ' τὸ τελευτω̃ν ο• ε”στι καλ�ν12.

Gdy bowiem skłania się ktoś ku miłości, albo jest skłaniany przez kogoś innego, słuszną jest
rzeczą, żeby zaczął od piękna drugiej osoby, a potem, z powodu piękna, używając [go] niczym
szczebli [drabiny] [ω“ σπερ ε'παναβασ�οι̃ χρ��ενον], wstępował [albo: powracał − ε'πανι�ναι]
stale wyżej, od jednego do dwóch, od dwóch do wszystkich pięknych ciał [σ��ατα], i od pięk-
nych ciał do pięknych czynności [ε'πιτηδε��ατα], od czynności do pięknych nauk [�αθ��ατα],
a od nauk żeby dotarł w końcu do tej nauki [��θη�α], która mówi o samym owym pięknie
[αυ' του̃ ε'κε�νου του̃ καλου̃ ��θη�α], nie o jakimś innym − i żeby dotarłszy dowiedział się
i poznał [γνω̃], czym ono jest.

Anagogiczny porządek, o którym właśnie przeczytaliśmy, znany jest jako
drabina Diotymy. U jej początku znajduje się piękno szczegółowe (τὸ καλ�ν),
najpierw jako piękno jednego ciała (σω̃�α), potem dwóch, wielu i wszystkich
(σ��ατα), dalej jako moralne piękno czynności (ε'πιτηδε��ατα) i intelektual-
ne piękno wiedzy szczegółowej, czyli nauk (�αθ��ατα) − wreszcie jako piękno
wiedzy samej (��θη�α), która z racji swojej integralności, czyli właśnie piękna,
jest wiedzą o pięknie. Piękno, by tak rzec, daje się poznać poprzez samoogląd
pięknej wiedzy. Przejście od piękna szczegółowego do piękna w ogóle reali-
zuje się jako przejście od intencjonalnego oglądu rzeczywistości ciał do inte-
lektualnego samooglądu wiedzy, której piękno sugeruje zarazem reaktywność
− a więc zdolność do partycypującego ujęcia świadomości w rzeczywistości oglą-
danej w poznaniu. Tu kryje się siła humanistyki − jej ustawiczne przekraczanie
gnostyckiego porządku nowoczesności − i również jej słabość: gnostycka pokusa
narcyzmu, czyli antropomorfizacji doświadczenia integralności wiedzy jako jej
piękna.

12 Plato, „Symposium”, in Parmenides. Philebus. Symposium. Phaedrus. Alcibiades I, II. Hip-
parchus. Amatores, ed. John Burnet (Oxford: Oxford University Press, 1901), 211b–d.
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4. Kolory połączone, ale niezmieszane

Richard A. Lanham rozróżnia w kulturze zachodniej „dwie zasadnicze kon-
cepcje rzeczywistości”, poważną i retoryczną, i proponuje, by traktować je jako
bieguny, pomiędzy którymi winniśmy czytać i interpretować literaturę Zachodu13.
Zauważa, co więcej, że ze względu na tradycyjną dominację koncepcji poważnej
literatura ta była dotąd − książka Lanhama pochodzi z połowy lat siedem-
dziesiątych − „nie tyle po prostu źle rozumiana, ile metodycznie źle rozumiana”.
Lanhamowska konstrukcja naśladuje, jak widać, Mimesis Auerbacha, tyle że
zamiast mówić o stylu biblijnym i homeryckim, mówi o trybie poważnym
i retorycznym, przy czym pierwszemu odpowiada ogólniejsza kulturowa figura
„człowieka poważnego” (homo seriosus), a drugiemu − „człowieka retorycznego”
(homo rhetoricus). „Championem” trybu poważnego jest Platon, trybu retorycz-
nego − Owidiusz.

Uznaję konstrukcję Lanhama za częściowy odpowiednik oscylowania grec-
kiej reakcji na symbolizm Filozofii pomiędzy metafizyczną antropologią Platona
i relatywistyczną sofistów − pisze o tym Voegelin. Uznaję również, że nie tylko
literatura oscyluje, ale też humanistyka i kultura w ogóle. Przestrzenią, w której do
„oscylowania” dochodzi, jest oczywiście biblioteka, w której wahamy się wszyscy,
i nie potrafimy przestać, pomiędzy narcystyczną erudycją a transcendentalnym
rozświetleniem, czyli − zdradzę rąbek puenty, ku której zmierzam − pomiędzy
Biblioteką Babel a Biblioteką Betel.

Omawiany autor bardzo wyraźnie opowiada się po stronie antropologii rela-
tywistycznej, a więc retorycznej, co prowadzi do tego, że zauważając i starannie
odnotowując retoryczność Platońskiego mistycyzmu, nie zauważa mistyczno-
ści Owidiuszowej retoryki − lub co najmniej nie tak starannie ją odnotowuje.
Chcę ten brak uzupełnić, odczytując opowiedzianą w Metamorfozach historię
Narcyza w świetle uwagi Hermanna Fränkla:

Niczym malarz, który najpierw kładzie na płótnie kolory gruntowe, a dopiero później
pokrywa je barwami wierzchnimi, o innym charakterze, Owidiusz zwykł budować swoją
poezję w dwóch warstwach, reprezentujących dwie odmienne myślowe postawy. Tutaj
jednak paralela się kończy, gdyż o ile w malarstwie warstwy mają się łączyć w jednolitą
całość, sztuka Owidiusza pozwala − w sposób dla siebie specyficzny − na jedynie częścio-
we połączenie wspomnianych myślowych postaw, tak iż pozostają one zarazem częściowo
rozdzielone14.

13 Richard A. Lanham, The Motives of Eloquence. Literary Rhetoric in the Renaissance
(New Haven, London: Yale University Press, 1976), passim, zwłaszcza rozdziały pierwszy i drugi
(1ff, 36ff).

14 Cf. Hermann Fränkel, Ovid. A Poet between Two Worlds (Berkeley, Los Angeles: University
of California Press, 1945), 150.
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5. Fikanie koziołków w piekle

Owidiusz, inaczej niż Platon, nie miał swojego Sokratesa − i nie miał również,
inaczej niż św. Paweł, swojego Chrystusa, co uderza tym mocniej, kiedy sobie
uprzytomnimy, że lata pracy nad Metamorfozami − i lata tanatologicznych fantazji
na wygnaniu w Tomis − przypadają na czas dzieciństwa Jezusa. Ten wyrafinowany
esteta, poeta encyklopedyczny, erudyta był geniuszem z konieczności ślepym,
tak jak autor Biblioteki Babel i wszyscy ci, którzy „nieufnie wycofują się przed
demonami przedmiotów i za pomocą abstrakcyjnych tworów wznoszą sobie
antyświaty zapewniające im ochronę”15. Historię Narcyza odczytam właśnie jako
alegorię wycofywania się ze świata do antyświata − alegorię odmowy uczestnictwa
poprzez ucieczkę do biblioteki jako celu samego w sobie.

Narcyz był chłopcem, któremu na niczym nie zbywało − posiadał więc zdol-
ność skłaniania do piękna, o którym mówi Diotyma, a także do bycia skłania-
nym. Nosił w sobie potencjał zarówno Alkibiadesa, jak i Sokratesa, a ponieważ
skorzystał z obu naraz, ujawnił gnostycką pokusę, o której mówię: pokusę antro-
pomorficznego, a więc immanentnego rozumienia formalnego piękna wiedzy
i samowiedzy. Kiedy jego matka, nimfa Liriope, zapytała Tejrezjasza, czy jej syn
będzie szczęśliwy i dożyje późnego wieku, słynny wieszcz orzekł: „si se non
noverit”16 („Jeśli siebie nie pozna”). Warunkiem powodzenia, jak widać, jest tutaj
nienaśladowanie Sokratesa, a dokładniej − rezygnacja z delfickiego imperatywu
samopoznania (γνω̃θι σαυτ�ν).

Narcyz wiódł idealne życie w idealnym krajobrazie − a więc życie dziecka.
Odrzucał erotyczne propozycje otoczenia, gdyż był introwertycznie zapatrzony
w swoje „gdzieś indziej, gdzieś dalej” czy też, jak chce sam poeta, z powodu
„twardej pychy” („dura superbia”) tkwiącej „w delikatnym ciele” („in tenera
forma”). Jedno z tych odrzuceń mamy okazję poznać bliżej. Nimfa Echo, ukarana
przez Junonę za występek przeciwko bogini, nie potrafi niczego powiedzieć
i powtarza jedynie końcówki wypowiedzi, które docierają do niej skądinąd,
co staje się u Owidiusza źródłem zabawnej komedii pomyłek − i zarazem kon-
trastowym tłem, na którym poeta, mistrz nierozróżniania różnych porządków
życia, zbuduje właściwą, poważną historię Narcyza. Echo, próbując zbliżyć się
do naszego bohatera, odpowiada mu jego własnymi słowami, zapowiadając nie-
referencyjne, samozwrotne piekło, w którym ten za chwilę się znajdzie, mimo że
− jako wieczne dziecko − fika jedynie koziołki, czyli nie zna różnicy między sobą
a światem. Narcyz odrzuca zaloty Echo, tak jak odrzucił pozostałe, gdyż słyszał
tylko siebie − a za chwilę również siebie zobaczy, czyli pozna.

15 Carl Gustav Jung, Typy psychologiczne, trans. Robert Reszke (Warszawa: Wrota, KR,
1997), 327.

16 Publius Ovidius Naso, Metamorphoses, ed. William S. Anderson (Leipzig: Teubner, 1977),
65 (3, 348).
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Czytelnik Metamorfoz zna oczywiście z góry tę opowieść. Nawet jednak
gdyby nie znał, miałby prawo oczekiwać katastrofy w idealnym krajobrazie, raz
z powodu natury Owidiuszowego eposu, dwa z racji dodatkowej wyroczni, która
towarzyszy warunkowej przepowiedni Tejrezjasza: „vana diu visa est vox auguris,
exitus illam / resque probat letique genus novitasque furoris”17. „Słowa wieszcza
długo wydawały się próżne, lecz potwierdził je sam bieg rzeczy i ich koniec,
i rodzaj śmierci, i osobliwość szaleństwa”.

Dzieciństwo kończy się wtedy, kiedy kończy się prehistoria − kiedy kosmos
przestaje gwarantować stabilność rzeczywistości społecznej, kiedy świadomość
zauważa, że nie tylko coś obserwuje, ale i czymś jest, a więc może czy mogłaby
sama podlegać obserwacji − o tyle właśnie, o ile jest czymś. Poprzez typową dla
siebie „literalizację metafory”18 Owidiusz opisuje ten fenomen: „niebezpieczną
genezę jaźni”19 − i niebezpieczną genezę wiedzy, której nie towarzyszy bezpiecz-
nik w postaci wystarczającego braku powagi.

Narcyzowi towarzyszy Echo − której ciało spłonęło tymczasem z tęsknoty, tak
iż pozostały tylko kości, ale te zamieniły się w skały, oraz głos, ontyczny ślad cudzej
obecności, który ze zdziwieniem możemy w sobie odnaleźć, kiedy siebie słuchamy.
Poza tym idealny krajobraz opustoszał − niechybny znak zbliżającej się śmierci,
czyli samowiedzy. η— ου' δα�ου̃ ε”στιν κτ�σασθαι τὸ ει'δ�ναι η— τελευτ�σασιν20, mówi
Platon („Albo wiedzy nie da się zdobyć nigdzie, albo po śmierci”). W greckim
oryginale mamy tu ten sam czasownik τελευτ�ω (ukończyć, dotrzeć do celu,
umrzeć), który pojawia się na końcu procesu anagogicznego opisanego przez
Diotymę − i również w aoryście, czyli w czasie przeszłym dokonanym. Jedną z form
dotarcia na szczyt drabiny jest bowiem śmierć, u Owidiusza ukazana w konwencji
groteskowej, nietragicznej21, ale pamiętajmy o kolorach gruntowych pod spodem.

Narcyz leżał akurat na trawie i odpoczywał. W idealnym krajobrazie pano-
wała martwa cisza. Chłopiec nachylił się nad źródłem. Dokonało się:

dumque sitim sedare cupit, sitis altera crevit,
dumque bibit, visae conreptus imagine formae
spem sine corpore amat, corpus putat esse, quod unda est.
adstupet ipse sibi vultuque inmotus eodem
haeret ut e Pario formatum marmore signum.
spectat humi positus geminum, sua lumina, sidus
et dignos Baccho, dignos et Apolline crines
inpubesque genas et eburnea colla decusque

17 Ibidem, 65 (3, 349–350).
18 Philip Hardie, Ovid’s Poetics of Illusion (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 160.
19 Richard A. Lanham, op. cit., 59.
20 Plato, Phaedo, ed. John Burnet (Oxford: Oxford University Press, 1911), 66e.
21 Cf. Karl Galinsky, Ovid’s Metamorphoses. An Introduction to the Basic Aspects (Berkeley,

Los Angeles: University of California Press, 1975), 62ff.
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oris et in niveo mixtum candore ruborem,
cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse22.

Chciał ugasić pragnienie, lecz przyszło inne pragnienie. Nagle, kiedy pił, zwiedziony widzial-
nością kształtu, pokochał bezcielesną nadzieję. Myślał, że to ciało, a to była pomarszczona
woda. Zdumiał się sobą. Znieruchomiały niczym posąg z paryjskiego marmuru, utkwił wzrok
w swoim własnym spojrzeniu. Leży i patrzy w podwójną gwiazdę swoich oczu, na loki godne
Bachusa i Apolla, na dziewicze policzki i szyję białą jak kość słoniowa, i wdzięk ust, i czerwień
pomieszaną ze śniegiem, i wszystkiemu się dziwi, i wszystko podziwia, co w nim samym jest
godne podziwu − i dziwne.

Narcyz nie mógł wiedzieć, że „temat zejścia do piekieł jest implicite zawarty
w najzwyklejszym fikaniu koziołków”23 − i że pierwotna niewinność jest oświe-
ceniowym mitem, gdyż początek początku naznaczony jest winą: koniecznym
błędem antropomorfizmu, który doprowadził do pozornej metamorfozy rzeczy-
wistości-To w rzeczywistość-ja, czyli ujawnił twardą pychę w subtelnym umyśle.

6. Lustro na twarzy przepaści

Chłopiec wpatruje się w wodę. Głęboko poruszony, wytrącony z siebie. Jego
świadomość doznaje obserwacji, czyli rozświetlenia (luminosity). Źródło, nad
którym się pochyla, tak jak morze u Herberta, jest „lustrem na twarzy przepaści”.
Zbliżanie się do jego dna jest dziełem nieskończonym, beznadziejnym. Narcyz
odbity w wodzie powtarza gesty Narcyza, który się nad wodą pochyla, tak iż
„oczy zwodzi ten sam błąd, który je do błędu pobudza”: „atque oculos idem, qui
decipit, incitat error”24. Między narratora a bohatera − typowy Owidiuszowy
dualizm − wkrada się epistemologiczna luka. Poeta staje obok Narcyza i próbuje
niejako odwrócić fatalizm, który sam prokuruje:

credule, quid frustra simulacra fugacia captas?
quod petis, est nusquam; quod amas, avertere, perdes.
ista repercussae, quam cernis, imaginis umbra est:
nil habet ista sui: tecum venitque manetque,
tecum discedet, si tu discedere possis25.

Głupcze, czemu chcesz łapać zwiewne i puste widma? Zmierzasz do czegoś, czego nigdzie
nie ma. Zetrzesz to, co kochasz, gdy odwrócisz wzrok, albowiem jest cieniem rozedrganego
obrazu, który oglądasz. Nie ma w tym nic własnego: z tobą przyszło, z tobą pozostaje i z tobą
by odeszło, gdybyś odszedł.

22 Publius Ovidius Naso, op. cit., 67 (3, 415–424).
23 Michaił Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i rene-

sansu, trans. Anna Goreń, Andrzej Goreń (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975), 537.
24 Publius Ovidius Naso, op. cit., 67 (3, 431).
25 Ibidem, 67–68 (3, 432–436).
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Podziwiamy zdolność Owidiusza do unaoczniania przedmiotu opowieści
(ε'ν�ργεια, evidentia). Próbujemy przedrzeć się przez lustro papieru i podwoić
pozór, choć przecież wiemy, że to pozór. Książkowa moc dystrakcji włada
wyobraźnią i zamyka ją w granicach tego, co daje się powiedzieć − a więc w gra-
nicach świata, który choć rozległy, nie jest przecież nieskończony, a jeśli jest,
to tylko na mocy potencjalnie nieskończonych odzwierciedleń, o których mówi
Borges − który mówi zresztą nie tylko o tym, kiedy odwraca oczy do środka
i śni swój gnostycki sen o wewnętrznej nieskończoności biblioteki w granicach
wnętrza świata:

W sieni jest lustro, które wiernie podwaja pozory. Ludzie wnioskują zazwyczaj na podsta-
wie tego lustra, że Biblioteka nie jest nieskończona (gdyby taka rzeczywiście była, po cóż
to złudne podwojenie?); ja wolę śnić, że gładkie powierzchnie przedstawiają i obiecują
nieskończoność...26

Narcyz w wodzie, jak mówię, podwaja gesty Narcyza w świecie: wyciąga
ręce, przystawia twarz, porusza wargami. W doświadczeniu mistycznym słowo
milknie, a jeśli po jakimś czasie milknąć przestaje, to wraca odmienione mocą
sztuki. Tak właśnie Lanham pojmuje paradoksalną obecność słowa w mistycznym
doświadczeniu Platona:

Jak każdy inny mistyk, Platon musi wyrazić transcendentną prawdę za pomocą nietrans-
cendentnych słów. Musi wytworzyć kontekst, który pozwoli pominąć słowa jako słowa.
Osobliwość [jego] Uczty polega jednak na tym, że dzieło to oddziałuje w kierunku wręcz
odwrotnym. Platon wykorzystuje wszystkie dostępne sobie sposoby, by przykuć naszą uwagę
do słów27.

O Owidiuszu − czego Lanham nie zauważa − dałoby się powiedzieć coś
przeciwnego: jak każdy homo rhetoricus, twórca w rodzaju Cervantesa, Sterne’a,
Mozarta czy Magritte’a, nasz poeta próbuje wyrazić nietranscendentną praw-
dę za pomocą nietranscendentnych słów. Pracowicie wytwarza kontekst, który
nie pozwala nie zauważać słów. Wokół czytelnika piętrzą się ulubione przez
Owidiusza konsonanse, antanaklazy, poliptotony, chiazmy, figury etymologicz-
ne, paradoksy... Osobliwość jego Metamorfoz − w których zawiera się w sposób
tajemny również wcześniejsza i późniejsza część jego dzieła − polega wszakże
na tym, że epos ten oddziałuje w kierunku zapewne niezamierzonym. Owidiusz
wykorzystuje wszystkie dostępne sobie sposoby, by przykuć naszą uwagę do słów,
i przykuwa ostatecznie z taką mocą, że słowa się rozpadają. Antropomorfizujące
lustro zadrukowanej kartki papieru rozpryskuje się − i gnostycka biblioteka,

26 Jorge Luis Borges, Fikcje, 90–91.
27 Richard A. Lanham, op. cit., 38.
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świątynia ziemskiego, immanentnego piękna, odsłania swoją łączność z czymś,
jak mówi Malraux, nadprzyrodzonym, ponadczasowym, nierzeczywistym.

Tak jak Sokrates i Arystofanes w Uczcie, sądzę, że każdy prawdziwie wielki
twórca potrafi z jednakową swobodą i maestrią poruszać się zarówno w gatun-
ku i przedmiocie komedii, jak i tragedii. Sądzę, co więcej, że każdy prawdziwie
wielki twórca porusza się, nolens volens, w obu tych obszarach − bo żeby być
prawdziwie wielkim, trzeba dysponować skalą szekspirowską. Nigdy nie zdoła-
łem zrozumieć, na czym polega śmieszność Tristrama Shandy’ego, a przecież
od razu, od pierwszych stron, odczułem czar i głębię tej ponadczasowej prozy,
jej rubaszny tragizm, jowialny smutek. Zaaprobowałem natychmiast, sine grano
salis, uwagę Bachtina o fikaniu koziołków w piekle. Drogę Mleczną Buñuela
uznałem za wyrazistą, a nawet płomienną apologię katolicyzmu. René Magritte,
a tym bardziej Yves Tanguy czy Paul Klee nie wydali mi się „interesujący”,
tylko poruszający. Czysta formalna doskonałość wystarcza bowiem do każdo-
razowego ewokowania „skokowej zmiany w istnieniu” (Voegelin), a więc do
spontanicznego ujawniania się faktu, że tutejsze zasoby ontyczności są dalece
niewystarczające. Świat to za mało, sans doute, i z okna galerii czy biblioteki
widać to równie wyraźnie jak z kościelnej wieży. Świat w sąsiedztwie dzieła sztuki
gaśnie i ujawnia zewnętrzne w stosunku do siebie źródło światła, podobne do
gwiazd i bodaj równie odległe, co samo w sobie jest odkryciem może jeszcze nie
transcendencji, ale już w każdym razie tajemniczości − surrealistycznej cudow-
ności rzeczy wytrąconej z istnienia, która w wyniku tej niepozornej metamor-
fozy zaczęła nagle przypominać samą siebie.

Tak jak Hermann Fränkel, uważam autora Metamorfoz za „metafizycznego
driftera”28. Jest moim przewodnikiem po modernistycznym, wygaszonym piekle
Biblioteki Babel. Służy mi do rozumienia antropomorficznego błędu, na który
skazany jest czytelnik − błędu antropocentryzmu − i zarazem równie koniecz-
nego, równie oczywistego w bibliotece odkrycia „drugiej ciągłości” owego rozu-
mienia, o której pisze Lévi-Strauss, kiedy porównuje mit z muzyką29. Dźwiękowe
efekty Owidiuszowej poezji, fenomenalna kształtność jego wielorako symetrycz-
nej frazy pulsuje dodatkowym światłem, „niewystarczającym” (incesante), jak
uogólniająco stwierdza Borges, lecz mimo to pouczającym. Czytając popadamy
w antropomorfizm, ale nie po, by na nim poprzestać. W dół wiedzie tylko pierw-
szy krok na tej anagogicznej − czyli „prowadzącej w górę” − drodze. Albowiem
im bardziej zaglądamy do książek, tym bardziej nas w nich nie ma. Tak właśnie,
ryzykując interpretacyjną niespodziankę, odczytam podwójną puentę historii
Narcyza.

28 Tak Philip Hardie, kiedy charakteryzuje Fränklowski portret Owidiusza: op. cit., 28.
29 Claude Lévi-Strauss, Surowe i gotowane, trans. Maciej Falski (Warszawa: Aletheia, 2010),

23ff.
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7. Biblioteka Betel

Chłopiec wpatruje się w siebie i cierpi. Jest tuż obok przedmiotu swojego
mistycznego doświadczenia − poznać to po rozświetlonej świadomości − ale owo
„tuż obok” okazuje się zarazem granicą jego egzystencjalnych możliwości, tak
jakby nie odnajdował w sobie rzeczywistego światła, tylko „widzialną ciemność”
(„darkness visible”), o której mówi Milton, kiedy mówi o piekle. Samoobserwacja
nie może przecież zastąpić doznania obserwacji, której podmiotem jest rzeczy-
wistość nieuchwytna w akcie intencjonalnym. Nie można bowiem ukorzenić się
w sobie samym. Historia Narcyza − alegoryczna opowieść o zaangażowanym
czytelniku, o której mówi Hardie30 − rozwija się zgodnie z alegorycznym porząd-
kiem doświadczenia, które jest w niej reprezentowane. Narcyz spostrzega swoją
pomyłkę: „iste ego sum! sensi; nec me mea fallit imago: / uror amore mei,
flammas moveoque feroque”31 („To ja jestem! Już rozumiem i nie zwodzi mnie
widmo. Płonę własnym ogniem, płomienie wzniecam i płomieni doznaję”).
Świadomość Narcyza na powrót, jak mówi Hardie, dorównuje świadomości
narratora. Jest już jednak za późno:

W chwili, kiedy Narcyz zauważa, że [przedmiot jego miłości] to po prostu złudzenie [...],
nadchodzi nieuchronne przejście z życia do śmierci, jako że miłość zamienia się w żal
z powodu niedostępności [przedmiotu] pożądania. Od początku odbicie [w wodzie] było
cudownym dziełem sztuki i zarazem proleptycznym cieniem zjawy, którą Narcyz stanie się
po śmierci; odbicie, w które wpatruje się w świecie podziemnym, jest nieodróżnialne od tego
w źródle, w świecie naziemnym, albowiem lustra nie potrafią odróżnić żywego, konkretnego
ciała od zjaw i złudzeń [phantoms]. Pierwsze z tych odbić jest zarazem przyczyną śmierci
Narcyza i rodzajem antycypującego portretu trumiennego [funerary image]32.

Narcyz zobaczył, że duch nie jest nim samym, tylko duchem. I jak człowiek,
który popełniwszy błąd, nie potrafi wycofać się z sytuacji, w której się znalazł,
bo wyżej ceni spójność swojego procesu decyzyjnego niż wciąż obecną możli-
wość ocalenia, i nie tylko nie poprzestaje na tym, co już uczynił, lecz dokłada
kolejne błędy, z których każdy rozpędza i multiplikuje mechanizm niewycofy-
wania się z nich − tak też Narcyz dołożył błąd do błędu i popadł w „osobliwe
szaleństwo”. Chcąc zerwać z powierzchni wody zasłonę odbicia, którego nie da się
zniszczyć, zniszczył źródło tego odbicia, czyli samego siebie. Rozrywa swoje ciało
− Owidiusz nie skąpi skatologicznego detalu, ale łagodzi go pięknymi porów-
naniami − i umiera. Echo towarzyszy jego ostatnim słowom. Na twarzy prze-
paści siadają ćmy.

30 „Narcissus is a figure for the desiring reader, caught between the intellectual understanding
that texts are just texts, words with no underlying reality, and the desire to believe in the reality
of the textual world” (Philip Hardie, op. cit., 147).

31 Publius Ovidius Naso, op. cit., 68 (3, 463–464).
32 Philip Hardie, op. cit., 189.
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Historia Narcyza ma dwa zakończenia. Pierwsze jawnie hollywoodzkie,
efektowne, ale alegorycznie błędne: Narcyz błąka się po hadesie, szukając
swojego odbicia w Styksie, czyli pogrąża się na powrót w gnostyckim błędzie
antropomorfizmu, mimo że sam ten błąd jako błąd rozpoznał, a fakt śmierci
powinien mu przynieść oczyszczenie i uwolnić od zaklętego koła kolejnych
pomyłek, które wyżej opisałem. Drugi koniec jest znakomity i alegorycznie pra-
widłowy:

planxere sorores
naides et sectos fratri posuere capillos,
planxerunt dryades: plangentibus adsonat Echo.
iamque rogum quassasque faces feretrumque parabant:
nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem
inveniunt foliis medium cingentibus albis33.

Płakały siostry najady i ścieliły dla brata swoje ścięte włosy. I driady płakały, a płaczącym
wtórowała Echo. Już poczęły wznosić stos na mary, szykować pochodnie, ale... nigdzie nie
było ciała. Znajdują jedynie, zamiast niego, kwiat szafranowej barwy, z białymi płatkami
dokoła.

Przyjmuje się zwykle, zgodnie z ajtiologicznym oczekiwaniem, że ciało
Narcyza zmieniło się w kwiat o tej samej nazwie, słynny narcissus poeticus.
W moim odczytaniu tej puenty, odmiennym, kluczową rolę odgrywa nieobec-
ność opisu przemiany, z której wnoszę o jej braku. Ciało zniknęło, podkreślając
tajemniczość reprezentowanego przez siebie doświadczenia, a to, co pozostało
− biało-szafranowy kwiat − przypomina raczej odsunięty kamień grobowy, który
Maria Magdalena zobaczyła pierwszego dnia po szabacie, kiedy przybyła do
grobu. Nie oznacza to oczywiście właściwej, rzeczywistej analogii pomiędzy
Narcyzem a Chrystusem. Narcyz nie zmartwychwstał; raczej po prostu nie
umarł, tylko przekroczył samego siebie i do siebie powrócił, doświadczywszy
uprzednio ograniczeń gnostyckiego antropomorfizmu, które na planie alegory-
cznym stanowią zarazem ograniczenia powierzchownie pojętej humanistyki,
a więc takiej miłości do wiedzy, która z powodu rozległości swojego przedmiotu
− symbolizowanej przez monumentalną konstrukcję Biblioteki Babel − za-
trzymuje się na przedostatnim stopniu drabiny Diotymy, a więc na stopniu
wiedzy szczegółowej, niezintegrowanej w intelektualnym oglądzie piękna, we-
wnątrzświatowej, immanentnej, a tym samym antropomorficznej. Sama jednak
biblioteka zawiera w sobie, oprócz Biblioteki Babel, jeszcze jedną bibliotekę,
o której Borges wielokrotnie wspomina i o której ja sam również obiecałem na
koniec wspomnieć.

33 Publius Ovidius Naso, op. cit., 70 (3, 505–510).
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Pisze Argentyńczyk: „Por ahı́ pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva
hacia lo remoto”34 („Przechodzą tamtędy spiralne schody, które zapadają się
i wznoszą ku odległym okolicom”35), a potem − w najosobliwszym przypisie na
świecie − dodaje:

Powtarzam: wystarczy, żeby jakaś książka była możliwa, aby istniała. Wykluczone jest tylko
to, co jest niemożliwe. Na przykład: żadna książka nie jest jednocześnie schodami [escalera],
choć niewątpliwie istnieją książki, które rozważają i przeczą, i wykazują taką możliwość, i inne,
których budowa odpowiada budowie schodów [escalera]36.

Czytamy przeto, że w Bibliotece Babel, która jest kosmosem, oprócz Biblio-
teki Babel znajdują się „odległe okolice”, do których prowadzą „spiralne schody”.
Schody te z pewnością nie są książkami, bo żadna z nich nie jest schodami, a już
na pewno nie spiralnymi. Zwracam uwagę, że w hiszpańskim, tak jak w łacinie,
słowo „schody” oznacza zarazem „drabinę” (odpowiednio: escalera, scalae).
I właśnie drabinę, a nie schody, chciałbym w Bibliotece Babel widzieć, bo lepiej,
silniej obrazuje wertykalny kierunek anagogicznego ruchu wieloletniej lektury,
który najpierw „zapada się”, a potem „wznosi ku odległym okolicom”, wyzwala-
jąc humanistykę z jednostronnie modernistycznej, a więc gnostyckiej w sensie
Voegelinowskim, skłonności. Jeśli mojemu Czytelnikowi trudno sobie wyob-
razić „spiralną drabinę” jako przedmiot, który opisuje Borges, niech pomyśli
o grafikach Eschera, o Śnie Jakuba Williama Blake’a i o wielu innych rzeczach.
Drabina ma zresztą jeszcze i tę przewagę nad schodami, że konotuje starszą
niż one warstwę naszego, jak powiedziałby Voegelin, doświadczenia porządku
w historii i pozwala odnaleźć obraz, którego szukam w tytule tego eseju, obraz
„czaszki w czaszce”, biblioteki w bibliotece − obraz Biblioteki Betel, do której
można się dostać, wchodząc po spiralnej drabinie:

Cumque venisset [Iacob] ad quendam locum et vellet in eo requiescere post solis occubitum,
tulit de lapidibus, qui iacebant, et supponens capiti suo dormivit in eodem loco. Viditque
in somnio scalam stantem super terram et cacumen illius tangens caelum, angelos quoque
Dei ascendentes et descendentes per eam et Dominum innixum scalae dicentem sibi [...].
Cumque evigilasset Iacob de somno, ait: „Vere Dominus est in loco isto, et ego nesciebam”.
Pavensque: „Quam terribilis est, inquit, locus iste! Non est hic aliud nisi domus Dei et porta
caeli”. Surgens ergo Iacob mane tulit lapidem, quem supposuerat capiti suo, et erexit in titulum
fundens oleum desuper. Appellavitque nomen loci illius Bethel37.

34 Jorge Luis Borges, „Ficciones”, 499.
35 Idem, Fikcje, 90.
36 Ibidem, 99.
37 „Liber Genesis”, in Nova Vulgata. Bibliorium Sacrorum Editio, 28, 11–13, 16–19, http://www.

vatican.va/archive/bible/nova–vulgata/documents/nova-vulgata–vt–genesis–lt.html#28 (acc. 30.03.
2018).
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Gdy [Jakub] dotarł do pewnego miejsca i chciał w nim spocząć po zachodzie słońca, wziął
jeden z leżących tam kamieni, położył pod głowę i w tym miejscu zasnął. I zobaczył we śnie
drabinę [scalam] wznoszącą się ponad ziemię, i jej szczyt dotykający nieba, i aniołów Bożych
wchodzących po niej i schodzących, i Pana wspartego na niej, który mówił do niego [...].
Gdy zbudził się Jakub ze snu, rzekł: „Zaprawdę Pan jest w tym miejscu, a ja nie wiedzia-
łem”. Zadrżał i powiedział: „Jakże straszliwe jest to miejsce! Nie jest ono bowiem niczym
innym, jak domem Boga i bramą nieba”. Powstając zatem wziął Jakub do ręki kamień, który
położył był wcześniej pod głowę, podniósł go i przeznaczył na kamień fundacyjny [titulum],
i rozlał na nim oliwę. I nazwał to miejsce Betel.
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LIBRARY OF BABEL OF THE HOLOCAUST.
ON HISTORY OF LOVE BY NICOLE KRAUSS

S u m m a r y

The concept of the Holocaust Babel Library discussed in my article was based on articles
and lectures of John Barth, Anna Burzyńska, Umberto Eco and Raymond Federman. I show how
this notion has crystallised from the popular postmodernism label that was named the Tower
of Babel and had its beginning in 2000s. I follow a 2005 novel − History of Love by American
writer Nicole Krauss (Polish, poorly translated, edition was published in 2006) rated among the
so-called third generation. I show both the historical aspect of this novel (pogroms of Jews in
Słonim in 1941) as well as its ideological facet. The Holocaust Babel Library in Krauss’ prose is
a sign of a funeral ritual consisting in the reconstruction of history from innumerable quotations,
allusions and references to books.

1.
Tekstem przewodnim w tym artykule będzie wydana w 1941 roku Biblioteka

Babel Jorge Luisa Borgesa. To często cytowane opowiadanie ze zbioru Ogród
o rozwidlających się ścieżkach nie występuje w żadnym znanym mi opracowaniu
poświęconym literaturze Zagłady i o Zagładzie. Spróbuję przeczytać narrację
Borgesa jak tekst-instruktaż i zobaczyć w nim fundamenty literatury postmoder-
nistycznej, a przede wszystkim − postmodernistycznej literatury o Zagładzie, która
z całą mocą „wybuchła” po roku dwutysięcznym1.

1 Oprócz Krauss dwie postmodernistyczne powieści o Zagładzie wydał wówczas Jonathan
Safran Foer: Everything Is Illuminated, 2002; ed. pol. Wszystko jest iluminacją, trans. Michał
Kłobukowski, (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2003; Extremely Loud, Incredibly Close 2005;
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Przykładem tej erupcji będzie powieść Nicole Krauss Historia miłości, inspi-
rowana ideą biblioteki Borgesa, komentowaną przez Johna Bartha, Umberta Eco
i Annę Burzyńską. Oprócz narzucających się inspiracji, których połączenie sta-
nowi właśnie metafora biblioteki Babel, pomiędzy tekstem autora Księgi piasku
a prozą Krauss zawiązuje się jeszcze jedna, nieprzejrzysta gra. Obserwować
ją można na wielu poziomach z poziomem chronologii włącznie. Kluczowe dla
Historii miłości wydarzenie − ocalenia głównego bohatera i autora tytułowej
fabuły − nastąpiło w lipcu 1941 roku w Słonimiu, dokąd wkroczyły wojska
niemieckie, by dokonać pogromu ponad tysiąca Żydów. W tym samym czasie
Borges przebywał z dala od Europy, choć jako pracownik wypożyczalni ksią-
żek w Almagro w Buenos Aires był dużo bliżej starego kontynentu niż może
się wydawać. Krauss stworzyła bardzo sugestywny obraz niewidomego pisarza
z Argentyny, opisując sąsiedztwo jego mieszkania i położenia jednego z egzem-
plarzy Historii miłości w pobliskim antykwariacie. Z jej opisu wynika, że Borges
mógł być czytelnikiem wspomnianej fikcji i znacząco wpłynąć na jej poetykę.
Jest to zresztą sugestia − prawdopodobieństwa, że Borges czytał miłosną histo-
rię Zagłady − na jakiej i ja częściowo opieram się w artykule: mało realnej
okoliczności, która, wzięta pod uwagę, może być inspirująca (a przede wszystkim
intrygująca) dla dalszych rozważań.

Narrator Biblioteki Babel roztacza wizję jej totalności w obliczu katastrofy:
„[...] podejrzewam, że rodzaj ludzki − jedyny − jest na wymarciu i że Biblioteka
przetrwa: oświetlona, samotna, nieskończona, doskonale nieruchoma, uzbrojona
w cenne woluminy, niezniszczalna, tajemnicza”2. Przypomina także, że wczesną
młodość spędził na poszukiwaniach pojedynczych książek i pogoni za katalo-
gami. Dopiero odkryta kilkaset lat wcześniej księga, najprawdopodobniej napi-
sana w jidysz (ta hipoteza zostaje później zastąpiona innymi), miała zawierać
„przykłady wariantów z nieograniczonym powtórzeniem”3, które dały podstawy
najważniejszemu prawu wszystkich księgozbiorów i wszystkich pomieszczeń
przeznaczonych do ich przechowywania: „Biblioteka jest totalna”4.

Totalność, wielość, nieskończoność i perspektywa melancholijnego straceń-
ca tworzą cechy Biblioteki, które występują w postmodernistycznym pisarstwie

ed. pol. Strasznie głośno, niesamowicie blisko, trans. Zbigniew Batko (Warszawa: Wydawnictwo
W.A.B., 2007). W Polsce ukazały się: Piotr Czakański, Zimno (Katowice: Wydawnictwo FA-art,
2006); Elżbieta Cherezińska, Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum (Poznań:
Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2008) i Andrzej Bart, Fabryka muchołapek (Warszawa: Wydawnictwo
W.A.B., 2008).

2 Jorge Louis Borges, Biblioteka Babel, trans. Andrzej Sobol-Jurczykowski, in Jorge Luis
Borges, Opowiadania, trans. Zofia Chądzyńska, Andrzej Sobol-Jurczykowski, Kazimierz Piekarec
et al. (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978), 76.

3 Ibidem, 72.
4 Ibidem.
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Zagłady. Opiera się ono na założeniu o nieograniczonej liczbie języków pisarskich,
zdolnych odsłaniać i jednocześnie zacierać historię. Odpowiada mu przeświad-
czenie o istnieniu nieskończonego archiwum wspomnień z Zagłady (jego mate-
rializacją, bliską idei przetrwania katastrofy, jest Archiwum Ringelbluma5).
Oba założenia składają się na wyobrażenie idealnego tekstu o Zagładzie − tekstu
Babel, dopuszczającego każdą relację we wszystkich kształtach. Nieskończenie
duża ilość ludzkich doświadczeń wymusza totalną reakcję literatury.

Projekt Biblioteki Babel świadectw ma także swoje ograniczenia. Jako pierw-
szy w odniesieniu do literatury Borgesa zauważył je John Barth w opublikowa-
nym w 1967 roku eseju Literatura wyczerpania. Pisał w nim o Bibliotece Babel
jako metaforze końca wszelkich nowatorskich narracji, formułując argument,
że nieskończonej ilości elementów odpowiada skończona liczba kombinacji:

Nieskończenie wielka biblioteka w jednym z najpopularniejszych opowiadań Borgesa szcze-
gólnie trafnie odnosi się do tematu literatury wyczerpania. W Bibliotece Babel znajduje się
każda możliwa kombinacja liter i spacji, więc także każda możliwa książka i wypowiedź,
łącznie z naszymi kontrargumentami i dowodami, historią prawdziwej przyszłości, jak również,
choć Borges sam o tym nie mówi, z encyklopediami nie tylko Tlönu, lecz także każdego
innego wyobrażalnego świata6.

Z zestawienia uwag Bartha z literaturą o Zagładzie (nieograniczonej do lite-
ratury pięknej) wyłania się model, w którym pełni ona jednocześnie funkcję
świadectwa historycznego i komentarza metaliterackiego. Oprócz cech charakte-
rystycznych, jak wspomniane autokomentarze czy zachwianie statusu fikcji lite-
rackiej, postmodernistyczna literatura o Zagładzie jest także refleksją na temat
„trudności, a może nawet zbędności tworzenia oryginalnych dzieł literackich”7.
Istnieje pewien drobny element, który narusza wszakże spójność wskazanego
modelu. Mówi o nim, nieco przewrotnie, inny amerykański pisarz postmoder-
nistyczny Raymond Federman, w 1942 roku ocalony przez matkę przed gestapo
i wepchnięty do szafy, gdzie przesiedział wiele godzin:

Materiał pisarski czerpie się z rzeczywistości. W życiu Johna Bartha nie wydarzyło się np. nic
takiego... może rozwód z pierwszą żoną, albo jakieś traumatyczne wstrząsy spowodowane
przez niego samego, ale on nigdy nie był uczestnikiem wielkich niepokojów historycznych,
nie dotknęło go ubóstwo ani głód. Ja głodowałem, i we Francji, i w Ameryce... żebrałem,
oszukiwałem, kradłem, tak, robiłem to, żeby przeżyć... musiałem się ukrywać... wydarzenia

5 Stało się ono motywem innej postmodernistycznej powieści, Beatrycze i Wergili Yanna
Martela.

6 John Barth, Literatura wyczerpania, trans. Jacek Wiśniewski, in Nowa proza amerykańska.
Szkice krytyczne, ed. et introd. Zbigniew Lewicki, trans. Jarosław Anders, Grażyna Cendrowska,
Anna Kołyszko et al. (Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1983), 53.

7 Ibidem, 45.
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tamtych lat nadal są obecne w mojej twórczości, z tego dziesięciolecia. Potem moje życie
zaczęło przypominać życie Bartha − ożeniłem się, mam dzieci, prowadzę przyjemną egzy-
stencję, ale nie umiem pisać o tym okresie. To, co owocuje twórczo, przytrafiło mi się dawno
temu8.

Wspomnianym elementem jest Wydarzenie − jedyne, niepowtarzalne, kosz-
marne, niepoddające się żadnym uniwersalizacjom. Mówi o nim jednak Federman
− Ocalony. W literaturze o Zagładzie, coraz bardziej odrywającej się od podłoża
(w roku 2005, z którego pochodzi Historia miłości, jest ono już czystą fikcją),
kombinacje, prowadzące do niezliczonych przekształceń Wydarzenia, są właści-
wie nieskończone. Można zatem założyć, że w pamięci Biblioteki Babel pozostała
Księga w jidysz, symbolizująca wiarę w niepowtarzalność i jedność. Ale sama jej
pamięć (pamięć Księgi) stała się wariantem dawnej pamięci. Dawnej, zaginio-
nej Księgi. Przy okazji stwierdzenia, że „każdy egzemplarz jest jedyny, nie do
zastąpienia, ale (jako że Biblioteka jest totalna) istnieje zawsze wiele setek
tysięcy niedoskonałych podobizn − dzieł, które różnią się tylko jedną literą
czy przecinkiem”9, autor Antologii osobistej snuje marzenie o jednej, dosko-
nałej księdze, schowanej w „pewnej szafie pewnego sześcioboku”10. Biblioteka
Babel istnieje dzięki takim właśnie, sprzecznym przekonaniom: o zawieraniu się
wielości w jedności i jedności w wielości; tęsknocie za oryginałem i świado-
mością przewagi nieprzebranej ilości kopii. I choć są to przekonania odwieczne,
wręcz anachroniczne, ich analizowanie w kontekście zagładowej Biblioteki Babel
może dać ciekawe skutki.

Pierwszym z nich jest konfrontacja idealistycznego spojrzenia Bartha z doj-
mująco realistycznym stanowiskiem Federmana (niezwiązanym bezpośrednio
z tematyką tych rozważań). W Literaturze wyczerpania pojawia się figura Tezeusza
w kreteńskim labiryncie, odsyłająca do błądzenia w bibliotece. Oznacza ona
wybrańca, oświeconego, liberalnego demokratę, który w przeciwieństwie do
ciemnego pospólstwa, które „zawsze zgubi drogę i duszę”11, potrafi się odnaleźć.
W rozmowie z Maciejem Świerkockim Federman kompromituje postmoderni-
styczny, parnasistowski idealizm Bartha, przypominając, że Wydarzenie, gdy staje
się istotą życia, nie skutkuje fabułami prowadzącymi do prostych, szczęśliwych
rozwiązań, ale jak labirynty Borgesa wymaga złożonych, pofastrygowanych i po-
marszczonych scenariuszy („żebrałem, oszukiwałem, kradłem, tak, robiłem to,
żeby przeżyć...”). Dodajmy, że scenariuszy, których bohaterami, jak w wielu
powieściach Federmana, są właśnie ludzie z pospólstwa.

8 „Przeżyć własną śmierć (rozmowa z Raymondem Federmanem)”, in Maciej Świerkocki,
Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997),
160–161.

9 Jorge Louis Borges, Biblioteka Babel..., 74.
10 Ibidem.
11 John Barth, Literatura wyczerpania..., 54.
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Drugi ze skutków objaśnia finalne zdanie z Literatury wyczerpania, dotyczące
zwycięstwa bohatera mitu. Porównany do niego Borges nie musi napisać wszyst-
kich wymyślonych przez siebie książek. Wystarczy, że przejdzie labirynt ich moż-
liwości, „że zda sobie sprawę z ich istnienia lub możliwości istnienia, uzna je
i przy pomocy bardzo wyjątkowych darów [...] przejdzie przez labirynt wprost
do spełnienia swego dzieła”12. Powstałe w ten sposób, arystokratyczne dzieło
zwycięzcy będzie jaśniało niczym najwyższe regały Biblioteki Babel na pohybel
pospólstwu. Tyle tylko, że to właśnie owo pospólstwo, czyli ci wszyscy, którzy
− by powrócić do kontekstu historycznego − przeżyli Zagładę, tworzą naród
przewrotnie (ironią losu) wybrany. Naród tysięcy świadectw, ksiąg, książek i ich
kopii, które ostały się z katastrofy bądź z niej powstały.

Zakładając, że Barth i Federman wyciągnęli odwrotne wnioski z fragmentów
Biblioteki Babel: „rodzaj ludzki [...] jest na wymarciu”13, można przyjąć istnie-
nie dwu, a nie jednego, modeli postmodernizowania Zagłady. Pierwszy z nich,
oparty na zwycięstwie struktury nad materią życia, licznych, mitologicznych
przekształceniach języka i alienujących działaniach awangardy, prowadzących
do zaprzeczania wartościom klasy, do jakiej należy artysta (taki jak Barth)14,
wytworzył powieść-zabawę, zdystansowaną do Wydarzenia. Biblioteka Babel
funkcjonuje w nim jako etyczna rozrywka, szpagat umysłu, coś fałszywego15.
Posłuchajmy Bartha:

Nieznośność tej fikcji, jeśli tylko uznamy powyższą zgodność, nasuwa dwie tezy: że język może
się okazać złożonym kodem i że odkrycie ogromnej gmatwaniny pod prostą powierzchnią
prawdopodobnie prędzej przerazi, niż zachwyci. Na przykład labirynt korytarzyków wyżło-
bionych przez korniki w legarze, złośliwy nowotwór w jej kształtnej piersi, psychopatologia
codziennego życia, Auschwitz w mrowisku przypadkowo posypanym przez dziecko DDT
[podkreśl. moje − M.T.], kotłowanina atomów w kropli atramentu − jednym słowem
w s z y s t k o, co zbadamy wystarczając gruntownie16.

Przykładem zastosowania drugiego z modeli, bliskiego Federmanowi, jest
powieść-eksperyment, zmierzająca, niekiedy tylko wyrywkowo, do opisania Wyda-
rzenia, odsłonięcia i zasłonięcia Zagłady.

12 Ibidem.
13 Jorge Louis Borges, Biblioteka Babel..., 76.
14 O zniekształcającej i naginającej znaczenie roli mitu oraz awangardzie zakłamanych arty-

stów, walczących w imię tzw. wartości wyższych z mieszczaństwem jako własną klasą pisał Roland
Barthes, Mitologie, trans. Adam Dziadek (Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000), 261–262; 273–274.

15 O rozrywkowym wymiarze takiego postmodernizmu opowiadał Barth Świerkockiemu, chwa-
ląc Federmana właśnie za to, co stanowiło dla autora Podwójnej wygranej jak nic poważny problem
poznawczy, czyli za „lekkie” opisywanie Zagłady. „Ocalić powieść (rozmowa z Johnem Barthem)”,
in Maciej Świerkocki, Postmodernizm..., 147.

16 John Barth, „Siedem dodatkowych uwag autora”, in idem, Zagubiony w labiryncie śmiechu,
trans. Monika Adamczyk-Garbowska (Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1991), 15.
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Ilustracją literatury opartej na pierwszym modelu mogą być powieści Wolf-
ganga Koeppena (Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch)17 i Elżbiety
Cherezińskiej (Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum). Obie są
swobodnymi fantazjami na temat zaginionego bądź skradzionego świadectwa,
na nowo opracowanego przez współczesnego pisarza/pisarkę, występujących
w roli ghostwritera18.

Drugi z modeli, oprócz wspominanej prozy Krauss, pojawia się przede wszyst-
kim w literaturze lat dwutysięcznych, na przykład w twórczości Andrzeja Barta
(Fabryka muchołapek), Piotra Czakańskiego (Zimno) i Jonathana Safrana Foera
(Strasznie głośno, niesamowicie blisko).

2.
Zanim Biblioteka Babel stała się punktem wyjścia dla rozważań na temat

narracji o Zagładzie, wywołała w dwojgu badaczy, Umberto Eco i Annie
Burzyńskiej, odmienne od przedstawionych skojarzenia: od realistycznej reflek-
sji na temat wypożyczalni książek, po spluralizowanie i wielotekstowość kultury
postmodernistycznej.

Podczas odczytu O bibliotece wygłoszonego przez Eco 10 marca 1981 roku
z okazji dwudziestopięciolecia Biblioteki Miejskiej w Mediolanie i w części po-
święconego opowiadaniu autora Księgi snów, padły znamienne słowa:

Tak więc jeśli biblioteka jest, jak chce tego Borges, modelem wszechświata, staramy się uczynić
z niej wszechświat na miarę człowieka, a przypominam, że biblioteka na miarę człowieka to
znaczy także biblioteka radosna, zapewniająca możliwość wypicia kawy ze śmietanką [...].
Czy zdołamy przeobrazić utopię w rzeczywistość?19.

W tym skądinąd bardzo praktycznym eseju Eco przypomniał także inną, zdawa-
łoby się, bardziej przyziemną rolę bibliotek, umożliwiającą ukrywanie i odnaj-
dowanie rękopisów20. Rozpatrując słowa powieściopisarza w kontekście jego
twórczości literackiej, można wskazać ich znaczenie dla postmodernistycznego
dyskursu o Zagładzie, opartego na ujawnianiu i zakrywaniu Wydarzenia, para-
doksalnie i równocześnie.

O bibliotece Babel jako symbolu dyskursu postmodernistycznego pisała
u progu lat dwutysięcznych Burzyńska, zastanawiając się, na czym polega przejście

17 Ruth Franklin, A Thousand Darkness. Lies and Truth in Holocaust Fiction (New York:
Oxford University Press, 2011), 163–182.

18 Więcej o tym pisałam w książce Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka − ideologia − pop-
kultura (Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich, 2017).

19 Umberto Eco, O bibliotece, trans. Adam Szymanowski (Wrocław: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich − Wydawnictwo, 1990), 33.

20 Ibidem, 11. Ta skądinąd historyczna rola bibliotek stała się także tematem powieści Imię
róży.
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od Wieży Babel do Biblioteki Babel21. Już wówczas tak często przypominano
w związku z postmodernizmem biblijną budowlę, że badaczka nazwała ją stereo-
typem i etykietką, a określenia w rodzaju „współczesna wieża Babel” czy „Babel
XX wieku” powiązała z upotocznieniem samego postmodernizmu22. Pojawienie
się tej kategorii w nieco zmienionej wersji − Biblioteki Babel − pozwoliło ją
odnowić.

Różnica między wieżą Babel a biblioteką Babel − pisała Burzyńska − jest bardzo wyraźna.
Dla Borgesa Babel-Biblioteka to już nie tylko wielojęzyczność, ale i wielotekstowość. A więc
tekstualizacja już nie tylko świata, ale i wszechświata, zawsze już istniejącego i zawsze już
napisanego23.

W myśl obu tych założeń, Eco i Burzyńskiej, postmodernistyczna Biblioteka
Babel oznacza zarówno realny świat wypożyczalni (Eco), jak i świat tekstu,
a nawet całej tekstowej kultury ponowoczesnej (Burzyńska), wyrażającej opty-
mizm poznawczy i przekonanie o zbawiennej sile poróżnienia. Produktami tak
rozumianej kultury są nie dzieła dowodzące wyczerpania jej paradygmat(ów),
lecz „teksty z tekstów”, „wyzywająco intertekstualne”, pisze dalej badaczka,
takie jak powieści Bartha, Pynchona, Barthelme’a, Federmana czy Bergera24.
Historia miłości Krauss także należy do tej grupy. Z tą jednak różnicą, że jest
to powieść o śmierci, która wydaje się dopiskiem do zdania z Biblioteki Babel:
„Być może zwodzi mnie starość i obawa, ale podejrzewam, że rodzaj ludzki
− jedyny − jest na wymarciu i że Biblioteka przetrwa...”25.

3.
Dominantą kompozycyjną prozy Krauss wydaje się wielość. Narracja nieomal

dosłownie składa się z kilku, równolegle prowadzonych historii: urodzonego na
początku XX wieku w Słonimiu Leo Gursky’ego, pisarza i emigranta, jego kolegi
z Białorusi, także emigranta, Zwi Litvinoffa, syna Gursky’ego, Izaaka Moritza,
powieściopisarza, Almy Singer, córki przypadkowego czytelnika Historii miłości
i jej chorego psychicznie brata, Ptaka. Lektura większej części powieści prze-
biega w atmosferze niewiedzy: wprawdzie odbiorca orientuje się, że opowiadane
historie w którymś momencie zbiegną się w jedną całość − wszak wszystkie doty-
czą tej samej, tytułowej książki − nie wiadomo jednak, kiedy i za sprawą jakich
wątków tak się stanie. Przyjrzyjmy się przede wszystkim opowieści o Zagładzie.

21 Anna Burzyńska, „Postmoderna: pomiędzy Wieżą Babel a Biblioteką Babel”, in Post-
modernizm. Teksty polskich autorów, ed. Maria Anna Potocka (Kraków: Bunkier Sztuki: Inter
Esse, 2003), 53–78.

22 Ibidem, 55.
23 Ibidem, 68.
24 Ibidem, 69.
25 Jorge Louis Borges, Biblioteka Babel..., 76.
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Snuje ją Gursky, który jako kilkunastolatek uratował się z pogromu w Słoni-
miu. Stracił wówczas matkę, dwie siostry, dwu braci i najbliższych przyjaciół.
W niewyjaśnionych okolicznościach uratowali się jego kolega, Litvinoff i Alma,
którzy, niezależnie od siebie, wyjechali do Chile (Zwi) lub Stanów Zjednoczo-
nych (Alma).

Tuż po wyjeździe Almy, a przed zagładą Słonima Gursky zaczął pisać Historię
miłości. Pierwszych jedenaście rozdziałów wysłał za ocean.

Latem 1941 roku Einsatzgruppen parły na wschód, zabijając setki Żydów. W upalny lipcowy
dzień weszły do Słonimia. O tej godzinie chłopiec leżał w lesie, myśląc o dziewczynie. Można
powiedzieć, że ocaliła go miłość do niej. W następnych latach wyrósł mężczyzna, który stał się
niewidzialny. Dzięki temu wymknął się śmierci26.

Dopiero po wielu latach, spotkawszy utęsknioną Almę w osobie nieznajomej
dziewczynki, wyznał szczegóły ocalenia:

Pewnego dnia ukrywałem się w dole po kartoflach, gdy nadeszli esesmani. Otwór był przy-
kryty cienką warstwą słomy. Ich kroki zbliżały się, słyszałem, co mówią, jakby stali tuż obok
mnie. Było ich dwóch. Jeden powiedział, Moja żona sypia z innym mężczyzną, a drugi zapy-
tał, Skąd wiesz? Pierwszy odparł, Nie wiem, tylko podejrzewam, a drugi spytał, Dlaczego?,
podczas gdy ja o mało co nie dostałem zawału [Hm, 304].

W atmosferze przerażającego lęku, ukrywania się, wstrzymywania oddechu
i podsłuchiwania Gursky stwierdza: „Dzięki żonie, która miała dość czekania
na swojego żołnierza, przeżyłem. [...] tym nieświadomym aktem łaski uratowała
mi życie i nigdy się nie dowiedziała, że to także jest częścią historii miłości”
(Hm, 306).

4.
Krauss opatrzyła swoją powieść dedykacją: „Poświęcam moim dziadkom,

którzy nauczyli mnie nie znikać i Jonathanowi, który jest moim życiem” (Hm, 5)
oraz czterema czarnobiałymi zdjęciami, przedstawiającymi rodziców jej matki
i ojca. Dedykacja wraz z niektórymi elementami fabuły (wszyscy przodkowie
bohaterów pochodzą z Polski i są Żydami) każe się domyślać autobiograficznego
charakteru prozy.

Z doniesień historyków wyłania się dużo okrutniejsza historia Zagłady Sło-
nimia. Pozwala to postawić tezę, że amerykańska autorka znacznie złagodziła
swoje wyobrażenia przeszłości. Raul Hilberg, opisując późniejszą o rok likwidację
getta, nie przebierał w słowach:

26 Nicole Krauss, Historia miłości, trans. Katarzyna Malita (Warszawa: „Świat Książki”,
2006), 20. Dalej cytaty z Historii miłości oznaczam symbolem „Hm”, wskazując numer strony.
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Podczas akcji w Słonimiu podpalono tyle domów, że całe getto zamieniło się w morze ognia
[...]. Przebieg egzekucji zależał w dużym stopniu od tego, jak pijani byli zabójcy. Większość
z nich była pijana niemal stale; od alkoholu powstrzymywali się wyłącznie „idealiści”.
Żydzi nie stawiali oporu i nie protestowali. „To zdumiewające − stwierdził pewien świadek,
Niemiec − jak Żydzi wchodzili do grobów, składając sobie nawzajem wyrazy współczucia,
by podnieść jeden drugiego na duchu, i ułatwić pracę oddziałom prowadzącym egzekucję”.
Gdy egzekucje prowadzono nad grobem, ofiary niekiedy kamieniały z przerażenia, widząc
rozstrzelanych Żydów. Niektórymi ciałami targały skurcze, po karku spływała krew. Do tych,
którzy próbowali się wydobyć z grobu, strzelano natychmiast, inni szybko wciągali ich do
środka27.

W powieści nie ma makabry, o której z pewnością wiedzieli Gursky czy
Litvinoff (a także Ptak i Alma, czytelnicy Hilberga). Zamiast tego pojawia się, jak
zasklepiona rana, biblioteka. I to zarówno w dosłownym znaczeniu, jak i w zna-
czeniu metaforycznym − książek w życiu bohaterów oraz piętrowej, postmoder-
nistycznej powieści.

Najpierw kilka słów o powieściowych wypożyczalniach. Użytkownikiem miej-
skiej biblioteki jest przede wszystkim Gursky. Za sprawą jego lektur przedostają
się do Historii miłości rozmaite cytaty: z Anny Kareniny Lwa Tołstoja, Ulissesa
Jamesa Joyce, z fikcyjnej twórczości jego syna, Izaaka. W bibliotece Gursky
próbuje także odnaleźć swoją twórczość i dowiedzieć się, kto się pod niego pod-
szył jako autor Historii miłości. W ten sposób dowiaduje się, że rękopis, który
jeszcze przed wyjazdem z Polski oddał na przechowanie przyjacielowi, wydał
pod swoim nazwiskiem Litvinoff.

Z bibliotek korzysta również matka Almy Singer. Studiuje ona w Oxfordzie
języki hiszpański i hebrajski, aby móc przeczytać podarowaną jej przez przyszłego
męża Historię miłości. W Bodleian Library „zamawiała tyle książek, że kiedy
zjawiała się w bibliotece, pracownik chował się przed nią” (Hm, 56). Po śmierci
ukochanego męża choruje na depresję i całymi dniami tłumaczy lub czyta, zanie-
dbując dzieci i siebie. „Mur ze słowników, oddzielający moją matkę od świata,
z każdym rokiem staje się wyższy”, wyznaje Alma (Hm, 63). Pewnego dnia pani
Singer otrzymuje od tajemniczego adresata zamówienie na przekład podarowa-
nej jej niegdyś książki. Odtąd tłumaczy ją kawałek po kawałku i wysyła dokładnie
tak, jak niegdyś słał ją za Ocean jej autor, Gursky.

Biblioteka, o jakiej pisze Krauss, ta metaforyczna, będąca wyobrażeniem cze-
goś zupełnie innego niż wypożyczalnia książek lub księgozbiór domowy, wyłania
się ze śmierci. Rzec można by nawet, że śmierć ją stworzyła. Bohaterowie czytają
niezliczone ilości książek, cytują je i przerabiają, prowadzą notatniki i pamięt-
niki, ba, nawet kradną sobie tę samą powieść, którą napisała Krauss, ponieważ
są w żałobie: Gursky po rodzinie ze Słonimia, a później synu i niedoszłej żonie;

27 Raul Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, vol. 1, ed. Jerzy Giebułtowski (Warszawa:
Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2014), 468–469.
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Alma i Ptak po ojcu; jej matka po mężu; Rosa po Litvinoffie. Zaczytywanie się
w książkach, prowadzące do zerwania kontaktów z otoczeniem, osamotnienia,
a niekiedy i zdziczenia jako reakcję na śmierć nazywa pisarka „znikaniem”.
W dedykacji pisze o dziadkach, którzy nauczyli ją „nie znikać” (Hm, 5). W znika-
nie zamienia się jednak całe życie Gursky’ego: od wyjazdu do Ameryki po roz-
mowy z synem, któremu nigdy nie wyznał, że jest jego ojcem.

Skomplikowane losy osmalonych, przywalonych książkami (bądź goniących
za książkami) i naznaczonych znikaniem, pozwalają lepiej zrozumieć projekt
„wyzywająco intertekstualnej” powieści, po jaki sięgnęła Krauss. W istocie jest
ona Derridiańską hypomnesis, niepełną, utraconą pamięcią28, która w konfron-
tacji z pełnią książek, bibliotek i pomysłów zwraca uwagę na żałobę po Zagła-
dzie i w ten dziwaczny, niekiedy zbyt eksperymentatorski sposób ukazuje swoją
moc jako literatura.

„Fikcje − pisał Arkadiusz Żychliński − [...] intensyfikują czas możliwego
doświadczania obcego (to jest innego, nieznanego wcześniej) doświadczenia”29.
Biblioteka − zaryzykuję to twierdzenie − oswaja z (nie)naszym (jeszcze nie
naszym) doświadczeniem śmierci. Matka Almy nadaje synowi imię Emanuel
„na cześć żydowskiego historyka Emanuela Ringelbluma, który w warszawskim
getcie zakopał dokumenty w bańkach po mleku” (Hm, 50); Alma bezwiednie
gromadzi pod łóżkiem rzeczy po zmarłym na raka ojcu (w tym książki), by pojąć
jego przedwczesne, nieodwracalne odejście; Krauss za pomocą cudzych fabuł
próbuje przedrzeć się do doświadczenia Zagłady, jakie stało się udziałem jej
rodziny, i zapisać je za pomocą figury Biblioteki Babel. Czyni to z jej prozy
przykład literatury trzeciego pokolenia, opartej na niebezpośrednim kontak-
cie z Wydarzeniem, które uobecnia się za sprawą niezliczonej ilości książek,
maszynopisów i rękopisów. Niekiedy trudno jest postawić pomiędzy nimi gra-
nicę i stwierdzić, które są świadectwami, a które ich kopiami, plagiatami czy
parodiami.

5.
Biblioteka Babel w przypadku literatury o Zagładzie oznacza nie ponury żart,

ale skomplikowaną metodę nawiązywania kontaktu z przeszłością, przypominają-
cą kolaż czy nieredukowalną wielość, odsyłającą do nieświadomego, a nie pustych
symboli30. Zapośredniczone w ten osobliwy sposób świadectwo, obudowane

28 Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek, Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii
literatury Jacquesa Derridy (Warszawa: Oficyna Literatów „Rój”, 1992), 168.

29 Arkadiusz Żychliński, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne (Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Instytut Badań Literackich, 2014), 296–297.

30 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tysiąc Plateau (Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc
Zmiana, 2015), 35.
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innymi tekstami, komentarzami do tekstów, rozlicznymi rodzajami narracji etc.,
stanowić może − w rozumieniu wielopiętrowej, kłączowatej, opartej na licznych
cytatach powieści − alternatywę nie tylko dla dokumentów Zagłady. Zostało
pomyślane jako konkurencja wobec gwałtownie rozwijającego się w latach dzie-
więćdziesiątych i na początku XXI wieku nurtu literatury postpamięciowej. Jak
wynika z narracji Krauss, to nie w nim, ale w skompromitowanej, pantekstualnej
literaturze tkwił dziesięć lat temu olbrzymi potencjał.
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S u m m a r y

This article looks back to the book The Library of Henry James published in 1987 by James’s
most renowned and possessive biographer Leon Edel and the biographer’s friend, the
independent scholar Adeline Tintner. While Edel outlines the history of James’s book collection
in his house in Great Britain, Tintner offers examples of James’s use of the trope of library in
his fiction. In between the two essays, the two authors included a catalog of James’s collection
in Rye, indicating the location of all the items as of 1987. This article relies on the information
provided in Edel and Tintner’s book, to which little has been added since, and offers a theoretical
and historical approach to the topic of library in the context of Henry James’s biography and
literary heritage. The article gives theoretical ramifications to the findings of Edel and Tintner
by distinguishing between the three meanings of “library:” a physical space, a cataloged collec-
tion, and a literary trope. It also juxtaposes Edel’s biographical-historical essay and Tintner’s
literary analysis with the autobiography of Henry James, in which the library emerges as a place
partaking of several traditions: patriarchy, the process of initiation and maturation along with
social and national self-fashioning.

BIBLIOTEKA HENRY’EGO JAMESA: MIĘDZY KATALOGIEM A KOWADŁEM

S t r e s z c z e n i e

Punktem wyjścia artykułu jest analiza współautorskiej książki najsłynniejszego i najbardziej
zaborczego biografa pisarza, Leona Edela oraz przyjaciółki biografa i wiernej czytelniczki
Jamesa, Adeline Tintner. Ich wspólna książka The Library of Henry James, która została wydana
w 1987 r., składa się z dwóch esejów: Edel skupia się na historii księgozbioru Jamesa w jego
domu w Wielkiej Brytanii, a Tintner podaje przykłady obrazowania księgozbioru i pojedynczych
książek w twórczości pisarza. Pomiędzy tymi dwoma esejami umieszczony został katalog ksią-
żek ze zbiorów w Rye z oznaczeniem ich obecnej (lata 80. XX wieku) lokalizacji − o ile jest
ona znana. Celem niniejszego artykułu odnoszącego się do stanu badań sprzed trzydziestu lat,
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do którego niewiele do tej pory dodano ze względu na trudny dostęp do informacji i materiałów,
jest teoretyczne i historyczne ujęcie tematyki biblioteki w kontekście życia i twórczości Henry’ego
Jamesa. Artykuł nadaje rozważaniom Edela i Tintner teoretyczny wymiar wprowadzając rozróż-
nienie trzech znaczeń biblioteki jako miejsca w przestrzeni, objętego katalogiem zbioru i literac-
kiego tropu. Artykuł konfrontuje też biograficzno-historyczny szkic Edela i interpretacje Tintner
z autobiografią Henry’ego Jamesa, w której biblioteka to miejsce wpisujące się w różne tradycje:
patriarchatu, inicjacji i wyboru własnej drogi życiowej, jak również określenia własnej tożsamości
społecznej i narodowej.

Despite the changing politics of cultural studies, Henry James remains one
of the giants of Anglophone literature. In various editions and languages, his
works alone would form quite a substantial library. The commentary produced
in different parts of the world over the hundred years since his death by dozens
of authors, including scholars, biographers, and novelists, would increase that
collection several times. This is the library of Henry James of which any begin-
ning Jamesian needs to be aware and in which it is only too easy to get lost, as if
in a labyrinth. More advanced students of the archives face even greater chal-
lenges: Henry James’s “papers” (his autographs, letters, and other documents)
are located in well over a dozen collections, including university libraries at
Harvard, Princeton, University of Virginia, and University of California, Berkeley.
Especially the Center for Henry James Studies at Creighton University, Omaha,
Nebraska, greatly contributed over the past decades under Greg W. Zacharias’s
strong and dynamic leadership to counteracting the natural processes of dis-
persal and entropy.1

Apart from James’s works and scholarship, there are other libraries to be
considered, too: the comparable “library” produced by Henry James’s famous
older brother William James and the students of his works, the modest but also
commented output of their father Henry James Sr. and their sister Alice James,
the books to which Henry James had access at different stages of his life, the
books he collected over the decades of his creative life, and finally the books
(real and imaginary) which he mentions, discusses, uses, or rewrites in his own
works (both fiction and non-fiction). All of these “James” libraries together
resemble the Borgesian Library of Babel in its infiniteness dissimulated by the
presence of mirrors:2 allusions, analogies, and family resemblances. In this
article, the idea of Henry James’s library will emerge from the juxtaposition of
his own accounts and the research conducted by some of his biographers and
dedicated readers.

1 Greg W. Zacharias, “The Complete Letters of Henry James”, Litteraria Copernicana,
no. 1(21) (2017): 11–23.

2 Jorge Luis Borges, “The Library of Babel”, in Collected Fictions, trans. Andrew Hurley
(New York: Penguin, 1998), 112.
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The Literary Sandwich

The theme of library in Henry James’s life and fiction was addressed some
thirty years ago in a book published by the novelist’s most famous biographer
Leon Edel (1907–1997), in collaboration with the biographer’s friend Adeline
R. Tintner (1912–2003), an independent and amazingly productive scholar,3
remembered for her thematic approach to various aspects of James’s works.
The structure of The Library of Henry James (1987) reflects the bifurcation
of their literary interests between the biographical and the hermeneutical.
Edel contributed to the volume an essay on the library in Henry James’s Lamb
House in Rye − the only one he ever owned − in the United Kingdom, whereas
Tintner offered an overview of books as a motif in James’s fiction. The “filling”
between these two “slices of bread” is a collated list of books found and cata-
loged in Lamb House at different points in time, by different people, and for
a variety of purposes. The list is arranged alphabetically and contains informa-
tion about the present location of the items. Admittedly, the list is incomplete.
Even though Edel and Tintner do not theorize the concept of “library” in any
way, the structure of their book itself points to the following three meanings
of “library:” (1) a physical space, (2) a catalog, and (3) a literary trope. In other
words, the progression is from the most material to the most abstract, from the
real to the imaginary.

However, each of these understandings of “library” bristles with ontological
and epistemological, let alone ethical, challenges. Firstly, the library as a physical
space is filled with objects that define its function. What if the architectural
structure is damaged past repair or the collection is dispersed? After all, both the
space and the objects remain at the mercy of time and chance. Books may be
lost, stolen, or sold, to name the least spectacular forms of their disappearance.
The library as a collection of books − meaningful to its literary owner − may be
chipped away or rearranged by the heirs. Secondly, the library as a catalog of
titles usually listed in alphabetical order obliterates the arrangement of books
in the space of the writer’s library: their implicit hierarchy in rooms, in book-
cases, and on shelves. The alphabetical list does not reflect the position of the
book in relation to the writer’s interests. In other words, the list does not answer
the question of whether a specific book was literally (and metaphorically) closer
to or further from the place where literary work occurred. Thirdly, the library
as a trope in the reader-author’s fiction opens up a wide field of conjectures
about the role ascribed to books by narrators and characters. Does their attitude
reflect the authorial position on the matter? Do the characters’ and the author’s

3 Daniel Mark Fogel, “In Memoriam: Adeline R. Tintner (1912–2003)”, The Henry James
Review, vo. 25, no. 1 (2004): 1.
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attitudes converge with their contemporary and our present-day trends? In the
following sections, I will trace the interlocked vicissitudes of James’s life and
libraries in a more or less chronological order.

The Nomads’ Libraries

In the first volume of his autobiography, A Small Boy and Others (1913),
which has been the main source of information (with a grain of salt) about Henry
James’s childhood, the novelist refers to libraries on several occasions and these
references form a clear pattern. Before anything else, James associates the library
with his father. In his earliest recollections, the phrase “the father’s library”
stands for a space of meetings: real and imaginary. Later, Henry James gives
his readers a glimpse of a library in London and, almost at the end of boyhood
− and at the end of the first volume of his autobiography − he sings praises of
a library in Boulogne-sur-Mer.

In the formative years of their progeny’s lives, the Jameses were a family of
nomads. Wealthy and educated, they were predictably Europe-oriented and
repeatedly spent prolonged periods of time in Europe. Their motivation was not
primarily nostalgic, though. With their roots in Scotland and Ireland, the Jameses
used the American detour and financial success of the earlier generations as a way
of expanding their own identity as Europeans. “A better sensuous education”4

was the father’s major concern, but the instilled habit of travel resulted for
Henry James in cosmopolitism, which may have had more to do with his social
aspiration than any negotiations of ethnic identity. Henry James was “almost
literally, a born traveler.”5 The family first crossed the Atlantic when he was six
months old to stay in England and France until 1845. The four more crossings
occurred in Henry James’s teens, and those educational tours also included
Switzerland and Germany. In the 1860s, the family remained in the United States,
and when Henry James Jr. set out for Europe again in 1869, it was on his own.

The references to the father’s library on 14th Street, New York, create the
image of a sedentary, well-regulated, and strictly hierarchical family life. The
“small boy” (aged around ten) hovering at the library door was on one occasion
summoned to enter by “the great Mr. Thackeray,” who “had come to America
to lecture on The English Humourists.”6 This reference to the father’s library

4 Qtd. after Michael Anesko, “Introduction: A little tour with Henry James”, in Travels with
Henry James (New York: Nation Books, 2016), xvii.

5 Hendrik Hertzberg, “Foreword”, in Travels with Henry James (New York: Nation Books,
2016), viii.

6 Henry James, A Small Boy and Others: A Critical Edition, ed. Peter Collister (Charlottesville
and London: University of Virginia Press, 2011), 74. Further quotations from this edition are cited
parenthetically in the text as SBO, followed by page number.
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triggers other recollections of earlier ventures into the room, not yet for the sake
of books but for the sake of meeting people and listening to the stories they
told or read out loud. It was in the father’s library that Henry James − as a very
young child − had come to know Charles Dickens’s fiction. Although sent to
bed, Henry took refuge under a table and listened to an installment of David
Copperfield read out loud by a family member. His sobs (a sign of sympathy
for the protagonist) gave him away and he was sent to bed again (SBO, 102).
On another occasion in the same setting, the “small boy” listened to stories of
the maternal uncle, John Walsh, about the “lands” in the Wild West, which he
and his siblings − including Henry’s mother Mary − had allegedly inherited
(SBO, 110). To a boy under nine, those stories must have sounded fantastic,
and the elderly autobiographer seems to enjoy recreating the child’s amazement.
The library emerges in James’s reminiscence as the space of narrative, in which
fact and fiction are equally at home. The space is populated with family, friends,
and strangers. Meanings are produced collectively and individually. Fact may
be read as fantastic invention and fantastic invention may be seen as fact.

There were also libraries in England and France, where the Jameses stayed
during their educational peregrinations. Their home in London stood next to “the
bookseller, the circulating-librarian and news-agent, who modestly flourished
in our time under the same name.” A little further along was “the great establish-
ment of Mr. Gunter,” a confectioner also famous for its ice cream (SBO, 231).
The association of books with confectionery in James’s reminiscence seems
quite significant. The two establishments were not only physically nearby but,
apparently, also afforded comparable pleasures to the eponymous small boy.

In France, the young reader becomes not only more avid but also more
adventurous. The library in Boulogne-sur-Mer is located further away from
home in the bustling port area, and it offers a different kind of pleasure than
the establishment in London. The description of the way he took to visit the
library ends in a rhapsody extolling Merridew’s English Library as the “solace of
my vacuous hours and temple, in its degree too, of deep initiations” (SBO, 320).
However, instead of leading his readers inside the library, James describes in
a long paragraph the busy life of the crowd in the streets, in whom he recognizes
characters from Thackeray’s novels. James’s literary imagination transcends the
space of the library and the whole port area becomes a library with characters
who could be read like books. Quite significantly, it was in October 1857 that
Henry James Sr. reported from Boulogne in a letter to his mother, Catharine
Barber James, that Harry was “not so fond of study, properly so called, as of
reading. He is a devourer of libraries, and an immense writer of novels and
dramas.”7

7 Cit. per Harry T. Moore, Henry James (New York: Thames and Hudson, 1974), 20.
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The family’s return to the United States and their arrival in September 1860
in Newport, Rhode Island − where William intended to study art − was less
of a challenge than it could have been thanks to the continued access to the
journal Revue des Deux Mondes, which for Henry James became “the very
headspring of culture, a mainstay in exile.”8 We may argue that the Revue was
a library in itself, compiled by a master librarian who picked the best from what
the contemporary culture had to offer. Paul Fisher explains that during their
stay in Newport, which was then becoming a fashionable resort, the family
“mixed more with bookish Bostonians than flashy New Yorkers.”9 The Jameses
“had rented a house that was huddled close to Redwood Library,” in which
“the elder James boys could indulge in their favorite pursuit of reading.”10

Founded in 1747, the Redwood Library still exists, and it is America’s oldest
lending library as well as “the oldest library that has been in continuous use
in the nation.”11

The nomads’ library as a concept unites the paradox of paucity and abund-
ance, circumscription and vastness. Books as physical objects at hand may be
scant, but this circumstance is balanced by the awareness of the endless Library
of Babel. To the teenager Henry James, the social world became a library in
itself while travel facilitated astounding encounters: a famous English author
traveled to the USA, his books traveled to northern France, and his characters
became recognizable in people of other cultures and languages encountered
by the traveling reader. In his autobiography, Henry James highlights the
formative role of journals and magazines. It seems that in their exploration
of space, Jameses the nomads were intensely aware of the necessity to be
up-to-date.

The Library of One’s Own

The young reader-writer’s progress recollected in James’s autobiography
includes the discovery of the role played by small personal collections of books
in defining the owner’s character and, then, also of large specialized collections
in both forming and pinpointing one’s taste. By the end of A Small Boy and
Others, Henry James recalls his disappointing tutor in Boulogne as “a form of

8 Henry James, Notes of a Son and Brother and The Middle Years: A Critical Edition, ed. Peter
Collister (Charlottesville: University of Virginia Press, 2011), 47. Further quotations from this
edition are cited parenthetically in the text as NSB, followed by page number.

9 Paul Fisher, House of Wits: An Intimate Portrait of the James Family (New York: Henry
Holt and Company, 2008), 157.

10 Ibidem.
11 Vide http://www.newport-discovery-guide.com/redwood-library.html (acc. 15.02.2018).
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bland porpoise, violently blowing in an age not his own, as by having had to
exchange deep water for thin air” (SBO, 328). Pierre Walker disambiguated
the tutor as Napoléon Ansieaux, a rhetoric professor at the Collège Communal
in Boulogne.12 With charming irony James writes about “the aid of the collected
extracts from the truly and academically great which formed his [the tutor’s]
sole resource and which he had, in a small portable and pocketed library
rather greasily preserved” (SBO, 329). Peter Collister brilliantly links “this
partial portrait of the old tutor” with “the less-than-savory flavor of the ‘old
days’” and also − more tangibly and ominously − with the typhus Henry James
contracted in France, “caused by lice, symptomatic of a lack of European
hygiene” (SBO, 328). The mental hygiene of traveling Americans required,
as it seems, access to current knowledge, rubbed clean of the accumulated dirt
of past ages.

In Notes of a Son and Brother, Henry James recalls slightly less ironically
his father’s traveling library, which consisted mostly of Emanuel Sweden-
borg’s works and reflected the father’s dependence on the Swedish mystic’s
precepts. While recalling “that majestic array of volumes which were to form
afterward the purplest rim of his library’s horizon” (NSB, 139), Henry James
admits his own lack of curiosity in his father’s intellectual pursuits. His father’s
intellectual horizon, as defined by his book collection, is not acceptable to the
young man and remains a picturesque setting rather than a source of the son’s
knowledge.

Descriptions of libraries become significant especially when William and then
Henry begin a college education. After giving up art (and Newport), William
began to attend the Lawrence Scientific School at Harvard in the autumn of
1861. In Notes of a Son and Brother, Henry quotes a lengthy letter in which
William describes his “Drear and Chill Abode” (NSB, 98) rented in Cambridge,
Massachusetts, in which the young student mentions “[o]n my right the Book-
case, imposing and respectable with its empty drawers and with my little array
of printed wisdom covering nearly one of the shelves” (NSB, 99). The empti-
ness of the shelves seems to signal William’s openness to new knowledge.
When Henry James entered Harvard, he was not exactly following in his
brother’s footsteps; he chose the Law School. He began his studies in Septem-
ber 1862 but very soon realized that it was not his world or, in fact, his library.
He abandoned course in summer 1863. Interestingly enough, Henry James
tells the story of his withdrawal from the world of law and gravitation toward
literature by referring to his habits as a user of libraries. He switches from
“the Law-library sheepskin volumes” to the “reading-matter” from Gore Hall,
including most notably Sainte-Beuve (NSB, 270).

12 Cit. per footnote in Henry James, A Small Boy and Others, 328.
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The connection between a man and his library − which the young aficionado
of literature would like to embrace as his own − becomes even stronger in James’s
recollection of his contacts with the influential editor and scholar Charles Eliot
Norton (1827–1908), the owner of Shady Hill estate in Cambridge, where James
was invited “one beautiful morning” and drank “to the lees the offered cup
of editorial sweetness” (NSB, 318). The half-hour spent in “the long library at
Shady Hill” and among “serene book-shelves” is to the young author unique
and magical. What contributes to the magic is his own new role in the library.
He figures in it not as a reader − but as a contributor. The beginnings are
modest: a review published in a journal, but the hopes and the stakes are high
and James both gives and accepts the promise.

A library of one’s own is a selection of books which defines one’s interests
and attitudes, one’s needs and aspirations. In his later years, the novelist could
also look back to the library made up of his own works. His urge to rethink and
rewrite them testified to the stability of his literary interests, on the one hand,
and to the nomadic habit of moving on and around, on the other.

The Cosmopolitan Library

In the summer and autumn of 1872, James chaperoned his sister Alice and
aunt Kate on their tour of England, France, Switzerland, Italy, Austria, and
Germany;13 but the idea of settling down in Europe was already gestating. The
family was not surprised when he moved to London in November 1876. James’s
reading and travels since childhood had made him feel “a born Londoner,”14

long before he became an expatriate.
Nearly twenty years later, James discovered Lamb House in Rye (Sussex).

He first took the house on a twenty-one-year lease, beginning in September
1897, but when his landlord died, he was offered “the freehold at the modest
figure of £2,000” (Hyde 1966: 50). His intention was to spend in Rye especially
the summer months, from May to October, but the autumns proved to be so
mild in Rye that he could stay on until after Christmas or even longer. It was
only in the last years of his life that “ill-health forced him... to spend more and
more time in London.”15 For over a decade, Lamb House in Rye was James’s
home, the place where he received guests and returned from travels, including
the USA lecture tour in 1904–1905. It was not until 1912 that James took again
an apartment in London.

13 Michael Anesko, “Introduction”, xviii.
14 Cit. per Paul Fisher, House of Wits, 357.
15 H. Montgomery Hyde, The Story of Lamb House. The Home of Henry James (Rye: Adams

of Rye Limited, 1966), 50.
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Lamb House also became a place that could be filled with books: a home
library; at once a place of reading, writing, and a model for homes and libraries
in James’s fiction. Leon Edel describes James as “a regular buyer of books
during his long working life − not a collector who looks for rarities and special-
ties but simply a highly informed reader, a ‘professional’ who somehow sniffed
out certain interests in volumes as soon as he glanced at them.”16 Perhaps he
was not a regular collector, but in addition to books on interesting topics,
James appreciated and acquired superbly bound books. In her account, Tintner
singles out the books made by Francis Bedford (1799–1883).17 James liked
“a handsome book and a good print;” the New York Edition (1907–1909) of his
own works is a prime example of his good taste, with its elegant typography,
high-quality paper, and occasional watermarks featuring the author’s mono-
gram (TLHJ, 2).

James bought books in England, France, and Italy, but he also inherited
and received both American and European books from others. For example,
he owned a copy of a Hawthorne novel with the author’s signature on the title
page. Edel makes much of the symbolic significance of James’s own signature
added underneath that of Hawthorne (TLHJ, 2). Some of the books Edel
inspected in Rye contained inscriptions by their authors and by their owner.
Some books found in Rye had belonged first to the novelist’s father and name-
sake (TLHJ, 4). Part of James’s library consisted of review copies and gifts.
As a renowned author, Henry James received unsolicited books from both
publishers and individual authors; Edel gives two examples in the latter category:
H. G. Wells and “the eminent T. H. Huxley, who sent a complete set of his
scientific writings, for he was charmed by James” (TLHJ, 1). Edel claims that
James’s library was not only belles-lettres but also “many volumes of history
and philosophy” (TLHJ, 5). Books in James’s home library were, as Edel puts
it, “auxiliary to his writing.” As a reviewer, James developed “an entire signal
system” of lines, little crosses, page numbers, and single words. He penciled notes
into the margins, from which he wrote his reviews, and sometimes also his own
fiction (TLHJ, 2).

The inventory collated out of several sources includes mostly books in English,
French and Italian. In fact, the languages of the books speak volumes about the
circulation of culture and ideas in James’s time. For example, the novelist
owned Russian classics in French, including Fyodor Dostoevsky, Nicolai Gogol,

16 Leon Edel, “The Two Libraries of Henry James”, in The Library of Henry James, eds. Leon
Edel and Adeline R. Tintner (Ann Arbor: UMI Research Press, 1987), 1. Further quotations from
this edition are cited parenthetically in the text as TLHJ, followed by page number.

17 Adeline R. Tintner, “The Books in the Books: What Henry James’s Characters Read and
Why”, in The Library of Henry James, 93.
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Alexander Pushkin, and Leo Tolstoy. Ivan Turgenev’s fiction, which he admired
greatly, was present in his library in both French and English. German was not
so important to Henry James; he owned only one book by Heinrich Heine
in French, two books by Goethe in English and one in German, as well as one
book by Friedrich von Schiller in German. He also owned four books in French
on Russian history by the Polish historian Kazimierz Waliszewski (1849–1935),
which is in itself a fascinating example of intercultural interest and transmission
of knowledge.

After Henry James’s death in 1916, the executor of his will, his nephew
Henry, considered what to do with the library in Lamb House. Books were
everywhere, including the servants’ quarters on the top floor (TLHJ, 2). Henry
James III eventually “removed to his home in New York some of the choice
first editions,” books by American writers and of American interest, as well
as autograph copies and “James’s Stevensons and Kiplings” (TLHJ, 2). The
nephew-executor left in Lamb House some four thousand volumes, “many quite
as important as those he removed” (TLHJ, 3). Henry James III rented the
inherited house to E. F. Benson (1867–1940), a son of the former Archbishop
of Canterbury and author of humorous novels about life in Rye. Edel recalls
that Benson still lived there in 1937 when the future biographer wrote to him
and asked for an opportunity to “spend an afternoon in the house and inspect
the books” (TLHJ, 3).

“Mysterious are the wanderings of a famous man’s books” (TLHJ, 5), remarks
Edel sententiously, but his account is − in fact − a denouncement of the inheritors’
(first Henry James III’s and then his widow’s) obvious incompetence and
indifference. Edel attributes it to the inherited disdain William James had for
his younger brother (TLHJ, 7). After the Second World War and Henry James
III’s death, Edel visited his widow and heir, Dorothea Draper, “a plump plain
matron” who is not likely to have “read a line of Henry James.” She was inter-
ested in selling “Uncle Henry’s” books, whereas Edel “hoped for the library’s
preservation” (TLHJ, 6). Following the Second World War, Dorothea Draper
presented Lamb House to the British nation, much to the chagrin of the other
Jameses (TLHJ, 7), and it has been owned by the National Trust ever since.
Edel and Tintner’s joint effort to compile and explain available information
was intended to counteract the irreversible process of dispersal. Edel’s essay
in particular is an elegy on the fall of James’s library. The Garden House, which
had first charmed Henry James as a sketch, was destroyed during the Second
World War, his books were sold and only part of James’s library still exists in
Rye and in places far away from his cherished home. Lamb House is still only
partly − and part-time − the museum of Henry James. The cosmopolitan library
spread out in the wide world, with stray books surfacing at auctions and many
possibly gathering dust in unexpected places.
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Leftovers and Conclusions

The catalog in the middle of Edel and Tintner’s book begins with the fol-
lowing explanation: “The description of each book includes identifying sigla
combining an A (signed by James) or 0 (not signed by James) with one of the
locations keyed below.”18 There are fourteen locations, including one non-location
“FH,” which indicates “books whose whereabouts are unknown” even though
their titles were included in previous lists. Quite predictably, “FH” appears next
to many titles in the catalog. Each lost book is “unique and irreplaceable,”
but what Borges promisingly adds with reference to the Library of Babel is
also true about Henry James’s lost libraries: “there are always several hundred
thousand imperfect facsimiles.”19 The books written and owned by Henry James
have taken over the habits of their former owner by becoming cosmopolitan
nomads, whose role is to define the interests of their current users. Books may
be lost, but ideas endure.
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PAN TADEUSZ OR THE UNINTENDED BOOK

S u m m a r y

Adam Mickiewicz’s Pan Tadeusz (in English: Sir Thaddeus, or the Last Lithuanian Foray),
the national epic poem, was first published in June 1834. It was perceived as a very important
book, the last great epic poem in European literature. Pan Tadeusz is undoubtedly a great literary
masterpiece. In my opinion, the poem is not a book just like any other book. What could it mean?

We might suppose it is a special kind of book − in fact, the Book. Traditionally, this term is
associated with sacred books such as Bible, Koran or Talmud. Contemporary secular version
(mentioned by Oswald Spengler, Stéphane Mallarmé, Jorge Luis Borges) shows the Book as the
world, the whole or the infinity. Therefore, it is worth asking why Mickiewicz lapsed into silence.
Is it possible that he wrote the Book and did not want to write books any more?

1.
W czasach, gdy ciesząca się największym prestiżem filozofia stała się ekscen-

tryczna i nieprzewidywalna, któż mógłby jeszcze wierzyć, że uda się ocalić stoso-
wane dotychczas definicje i zachować ustalone niegdyś granice między pojęciami.
Interesujące nas słowa „książka” i „księga” funkcjonowały przed stu czy dwustu
laty nieco inaczej, choć niekoniecznie w opozycji. Pisarze tworzyli „książki”,
mniej czy bardziej wybitne, lecz pochodzenie „ksiąg” ginęło w mroku niewiedzy.
Biblię, Koran albo Talmud uważano dość zgodnie za Księgi1, ale nie nazywano
ich zwykle książkami (może dlatego, że to miano przysługiwało również roman-
som oraz powieściom detektywistycznym). Niektóre książki z rozmaitych powo-
dów (niekoniecznie religijnych) nazywano jednak Księgami, wyrażając przy tym

1 Dużą literą pisał będę słowo w znaczeniu użytym w tytule, w pozostałych wypadkach stosując
małą literę. Po cudzysłów sięgam w koniecznych przypadkach. W cytatach pozostawiam pisownię
przyjętą przez autorów.
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najczęściej sąd arbitralny i subiektywny. Inna sprawa, że w niektórych przypadkach
już sam tytuł świadczył wymownie o ambicjach autora albo wskazywał na wysoką
rangę tekstu. Obok Księgi Hioba i Księgi Izajasza istniały na przykład: Księga
tysiąca i jednej nocy2, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, chińska Księga Pieśni
i Księga pieśni Heinego. W dzisiejszych czasach słowo „Księga” używane jest przez
poetów i prozaików tak często, że jego hieratyczny sens uległ kompletnej dewa-
luacji. „Dziś książki zawierające w tytule słowo «księga» idą wręcz w tysiące”3.

Stosunkowo niewiele semantycznych rozstrzygnięć przynoszą nam słowniki
− od Lindego do Doroszewskiego, rejestrujące najrozmaitsze znaczenia interesu-
jącego nas pojęcia. Mowa jest w nich o księdze i księgach w różnych dziedzinach
życia. Dowiadujemy się co prawda, że „Księgą” (albo zgodnie z dawną orto-
grafią „Xięgą”) bywał nawet uczniowski podręcznik4. Znamy od dawna księgi
metrykalne, skarbowe, sądowe, archiwalne, hipoteczne, hotelowe, pamiątkowe5.
Żadna z nich nie jest Księgą w interesującym nas znaczeniu.

Pewną osobliwością wydają się księgi oznaczone kolorami − barwy biała, czar-
na i złota wybierane są najczęściej. Do tej symboliki przyjdzie jeszcze powrócić.

Wszystkie słowniki uwzględniają natomiast fakt, że w piśmiennictwie europej-
skim spotykamy dzieła złożone z „ksiąg” i chodzi tu nie tylko o teksty klasyczne.
Wystarczy wymienić w tym miejscu Stary Testament, Iliadę, Odyseję, Eneidę, ale
także MetafizykęArystotelesa, Enneady Plotyna i O naturze rzeczy Lukrecjusza.
A w czasach nowożytnych − Próby Montaigne’a, Krytykę praktycznego rozumu
Kanta oraz Świat jako wola i przedstawienie Schopenhauera. Na księgi podzie-
lony został Pan Tadeusz Mickiewicza6 i... Finnegans Wake Joyce’a − doprawdy,
trudno wyobrazić sobie bardziej odmienne utwory.

Niezupełnie słusznie słowo „księga” kojarzy się niektórym czytelnikom z tek-
stem wyjątkowo obszernym, wręcz monumentalnym. Trudno się więc dziwić, że
stosunkowo krótka powieść złożona z dwóch „ksiąg” wydała się niegdyś recen-
zentowi wydawniczemu skandalem. Tym bardziej, że drugą księgę utworzyło
zaledwie jedno niedługie zdanie!7

2 W angielskim przekładzie − Arabian Nights, co zdaniem niektórych komentatorów odbiera
jakąś wartość temu niezwykłemu dziełu.

3 Bogdan Banasiak, „Kulturowy topos Księgi (przyczynek do interpretacji)”, Humanistyka
i Przyrodoznawstwo, no. 15 (2009): 18.

4 Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, vol. 1, pars. 2 (Warszawa: Drukarnia
XX Pijarów, 1808), 1166.

5 Słownik języka polskiego, ed. Witold Doroszewski, vol. 3 (Warszawa: Wiedza Powszechna,
1961), 1233–1234.

6 Warto pamiętać, że Pan Tadeusz był początkowo podzielony na pieśni, a nie na księgi.
W ostatecznej decyzji autorskiej można dostrzec „ukłon w stronę kultury druku”. Marek Piechota,
Od tytułu do „Epilogu”. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu” (Katowice: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Śląskiego, 2000), 18.

7 Jan Tomkowski, Opowieści Szeherezady (Warszawa: Iskry, 1989).
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Chcemy jednak mówić o Księdze, a nie o niezliczonych księgach. O Księdze,
która na pewno nie chce być mylona z innymi książkami, która nie chce być
książką podobną do innych. Przyznać trzeba, że żaden z głównych języków
europejskich nie respektuje tej oczywistej przecież różnicy. Ani ortografia, ani
leksyka nie pozwalają oddzielić „Księgi” od „książki”, skoro po francusku „livre”,
po angielsku „book”, a po niemiecku „Buch” znaczą właściwie to samo. Czyżby
język polski posiadał jakieś szczególne predyspozycje? A może (taka opinia
ucieszyłaby naszych największych romantyków) został stworzony, by mogły w nim
powstawać Księgi albo Księga?

Jak możliwa jest Księga? Kto jest jej autorem? Z czyjej inspiracji przybywa
na świat? Jak odróżnić ją od zwykłych książek? Czy jej tajemnicza obecność
wymaga istnienia kręgu wyznawców, którzy upatrują w niej tekst święty? Czy
szyfry Księgi mogą być odczytywane poza kontekstem religijnym? A może istota
Księgi polega na jej niedostępności, wieloznaczności i tajemnicy, której nigdy
nie będziemy w stanie przeniknąć?

2.
Spośród wielu komentatorów szukających odpowiedzi na te pytania wybie-

ramy zaledwie trzech, jakże odmiennych i jakże ważnych. Każdy z nich pojmuje
rozmaicie wspomnianą kwestię, każdy inaczej wyobraża sobie jej ewentualne
rozwiązanie.

Oswald Spengler postrzega fenomen Księgi w perspektywie historiozoficz-
nej, wprowadzając zapewne dość problematyczną klasyfikację poszczególnych
narodów, wśród których „naród Księgi” okazuje się jak gdyby przypadkiem
szczególnym. Taka wspólnota dąży bowiem zdaniem badacza do ukształtowania
własnego Pisma. Nie oznacza to jednak, że Księga musi być dziełem zbioro-
wym. Wręcz przeciwnie, Ewangelia według św. Marka, uznana przez Spenglera
za fundament nowej religii, to dzieło jednostki, a nie zbiorowości:

Marek jest pierwszą „księgą” chrześcijaństwa o jednolitym zarysie i całościowym charakterze.
Takie dzieło nie jest nigdy naturalnym wynikiem rozwoju, lecz zasługą jednego człowieka,
oznaczając tu właśnie historyczny punkt zwrotny8.

Księga to nie tylko fakt historyczny, decydujący o losach całej zbiorowości,
wywierający wpływ na proces dziejowy. Nawet jeśli nie potrafimy zaakcepto-
wać jej przesłania religijnego, jeśli podchodzimy do niej z obiektywizmem god-
nym beznamiętnego analityka, pozostaje ona mimo wszystko faktem metafizycz-
nym. Jakkolwiek prorocy wszystkich wielkich religii myślą raczej o pokonaniu
drogi od rzeczywistości materialnej do sfery ducha, regionów nieśmiertelności

8 Oswald Spengler, Zmierzch Zachodu, trans. Józef Marzęcki (Warszawa: Wydawnictwo
Aletheia, 2014), 326.
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i wieczności, to w wizji Spenglera Księga postuluje raczej kierunek odwrotny.
Niewidzialna prawda wstępuje bowiem w widzialność bytu:

Magiczne objawienie jest mistycznym procesem, w którym wieczne i niestworzone Słowo
Boga − lub Bóg jako Słowo − wchodzi w człowieka, aby otrzymać dzięki niemu „jawny”,
zmysłowy kształt dźwięków, a przede wszystkim liter9.

W historiozofii sformułowanej przez niemieckiego myśliciela nie ma oczy-
wiście miejsca na efektowne literackie pomysły ani intelektualne koncepty,
z których zasłynął w XX wieku Jorge Luis Borges. Jak wiadomo, książki, księgi,
a także biblioteki to największa pasja i ulubiony temat prozy argentyńskiego
mistrza. Pochłaniając teksty, budując z nich nieskończone labirynty, wydobywając
tematy, wątki i metafory, autor Fikcji nie przestaje mimo wszystko marzyć o Księ-
dze10. Oczywiście, nie zna jej kształtu ani treści. W odróżnieniu od Spenglera
mało zajmuje go historia czy też wpływ, jaki mogłaby wywrzeć Księga na los
wspólnoty. Borges jest indywidualistą, który śmiało łączy poezję i matematykę
abstrakcyjną. Inspirują go zarówno uczeni, jak i kabaliści rozważający znacze-
nie liter i liczb. Nie przerażają nawet wyznania Emanuela Swedenborga, który
opisywał własne podróże w zaświaty. W jego twórczości nieśmiertelność nie budzi
zaufania, zdecydowanie bardziej pociąga go nieskończoność.

Kult książek nie powinien nam mimo wszystko przesłaniać faktu, że Księga
to fenomen zupełnie innego rodzaju niż czytane od wieków arcydzieło literac-
kie. Borges przypomina, że chociaż poematy Homera były otoczone już przez
Greków olbrzymim szacunkiem, to jednak nie uznawano ich za teksty święte.
Taki punkt widzenia, charakterystyczny dla Orientu, kłóci się z zachodnią świa-
domością. Jak wykazał Rudolf Otto, świętość przybiera czasem bardzo zagadko-
we postacie. W gąszczu wieloznacznych terminów pochodzących z paru języków
dość łatwo się zagubić, ale przecież nie ulega wątpliwości, że „święte” ukazuje się
nam zwykle jako „nieprzeniknione”, „tajemnicze”, „wywołujące niepokój”:

W znaczeniu ogólnym mysterium oznacza przede wszystkim tylko tajemnicę w sensie czegoś
obcego, niezrozumiałego, niewyjaśnionego w ogóle; i o tyle samo mysterium dla tego, co mamy
na myśli, jest jedynie pojęciem analogicznym, zaczerpniętym z dziedziny naturalnej i nadającym
się do określenia właśnie ze względu na pewną analogię, choć w rzeczywistości nie wyczerpuje
rzeczy samej. Rzecz sama jednak, a mianowicie religijna, tajemniczość, prawdziwe mirum,
jest − by to możliwie najtrafniej wyrazić − czymś innym, thateron, anyad, alienunu aliud valde,
czymś obcym i dziwnym, czymś, co w ogóle wypada z zasięgu rzeczy zwykłych, zrozumiałych
i znanych, a więc swojskich, wobec tego jest ukryte i radykalnie przeciwstawne temu, co zwykłe,
i właśnie dlatego przepełnia duszę wstrząsającym uczuciem nieoczekiwanego11.

9 Oswald Spengler, op. cit., 340.
10 „[...] nieustająca książka jest jedyną rzeczą, jaka istnieje na świecie, mówiąc ściślej, jest

światem”. Jorge Luis Borges, Dalsze dociekania, trans. Andrzej Sobol-Jurczykowski (Warszawa:
Prószyńscy i S-ka, 1999), 168.

11 Rudolf Otto, Świętość, trans. Bogdan Kupis (Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999), 32.
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Czy ten skomplikowany wywód odnieść można do Księgi, która − choć nie
związana z żadną znaną nam religią − budzi podobne emocje?

Opowiadanie Księga piasku wskazywałoby chyba, że jest to naprawdę moż-
liwe. Borges wylicza tu podstawowe atrybuty Księgi, a najważniejszym z nich
okazuje się nieskończoność symbolizowana przez ziarna piasku, których liczby
nie potrafimy ogarnąć, choć z drugiej strony wydaje się ona skończona. Jednak
ani Księga, ani piasek „nie mają początku ani końca”12. Tak rozumiana Księga
nie może również zostać przypisana żadnemu autorowi, pojawia się od razu jako
tajemnica, wywołując najpierw zaciekawienie, potem frustrację, wreszcie irracjo-
nalny lęk. Księga intryguje i skłania do lektury, obiecując rozjaśnienie jakichś
tajemnic, które może pozwoliłyby nam lepiej zrozumieć świat i siebie samych.
Ale i to jest niepewne. Zachęta graniczy bowiem z iluzją, a próba lektury ujawnia
jedynie naszą bezradność. Jak czytać Księgę, nie znając alfabetu, nie rozumie-
jąc znaków, które nie niosą dla nas żadnych znaczeń? To trudność podstawowa,
lecz nawet gdyby leżała przed nami Księga (jednak nie książka!) napisana
w dobrze znanym nam języku, rzecz przedstawiałaby się mniej więcej podobnie.
Bo Księgę można wprawdzie z lepszym albo gorszym skutkiem czytać, lecz
p r z e c z y t a ć jej się nie da!

W wizji Borgesa Księga mogłaby być tożsama z Biblioteką, która gromadzi
wszystkie teoretycznie możliwe teksty, również te, które nie zostały jeszcze
napisane! A ponieważ świat (albo Wszechświat) z wielu powodów może wyda-
wać się odbiciem Biblioteki, dotyczyć to może także Księgi. Dla obdarzonego
wyobraźnią autora Księga staje się więc nie komentarzem do świata, ale po prostu
światem − niewyczerpanym uniwersum ogarniającym wszystko, co powołane
zostało do istnienia. Techniczne trudności rozwiązuje pisarz godnym podziwu
paradoksem, kreśląc wizję jednego tylko tomu, „który składałby się z nieskoń-
czonej ilości kartek, nieskończenie cienkich, zaś każda pozorna kartka roz-
dzielałaby się na inne analogiczne”13. Taka konstrukcja byłaby naturalnie raczej
Księgą niż książką w dzisiejszym rozumieniu.

Relacja łącząca świat i Księgę nabiera zupełnie nowego sensu w pismach, ale
nade wszystko marzeniach francuskiego symbolisty Stéphana Mallarmé. Słynne
zdanie „Le mond existe pour aboutir à un livre”14, powtarzane w różnych warian-
tach, zrobiło dość niespodziewaną karierę, również jako wyraz dążeń awangardy
artystycznej XX wieku. Wieloznaczność wynikająca z użycia czasownika „aboutir”
tylko dodała mu blasku. W gruncie rzeczy nie wiadomo bowiem, czy „świat

12 Jorge Luis Borges, Księga piasku, trans. Zofia Chądzyńska (Kraków: Wydawnictwo Lite-
rackie, 1980), 78.

13 Jorge Luis Borges, Fikcje, trans. Andrzej Sobol-Jurczykowski (Warszawa: Państwowy Insty-
tut Wydawniczy, 1972), 73.

14 Stéphane Mallarmé, Oeuvres complètes, ed. Georges Jean-Aubry, Henri Mondor (Paris:
Gallimard, 1945), 378. Vide Jacques Schérer, Le „Livre” de Mallarmé (Paris: Gallimard, 1957).
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istnieje, by skończyć się Księgą”, czy raczej „świat zmierza do Księgi”, czy chodzi
jeszcze o coś zupełnie innego, bardziej efektownego i nieprzewidywalnego.

Któż natomiast przeoczyłby fakt, że Mallarmé nie tylko o Księdze rozmyślał, ale
naprawdę próbował ją napisać. Tworzył jej stronice z ogromnym wysiłkiem, choć
jak pamiętamy, również wiersze pisał powoli, nie odczuwając przymusu pisania ani
zewnętrznej inspiracji. Być może gdyby nie przedwczesna śmierć poety, dyspono-
walibyśmy dziś Księgą mniej enigmatyczną. Tymczasem skazani jesteśmy na nie-
pewność, czy wspaniała idea w ogóle nabrała kiedykolwiek materialnego kształtu:

Długo będzie dyskutowana kwestia, czy ową Książką, przedmiotem nieustannych rozmyślań,
miał być − jak twierdzi na przykład Robert G. Cohn, Rzut kości, utwór pokazany przez
starzejącego się autora Valéry’emu ze słowami, że to produkt obłędnej ambicji, czy też
raczej fragmentami tego dzieła są notatki, które wydał Jacques Schérer (Le Livre de Mal-
larmé, 1957), albo czy wymarzone dzieło urągające możliwościom realizacji, skończyło się
niepowodzeniem lub rezygnacją. To nie ma znaczenia, bo jeżeli poeta poniósł klęskę, była ona
klęską wspaniałą i owocną15.

Mimo wszystko wiemy przynajmniej tyle, że Księga zwracała się przeciwko
nicości16. Pozbawiona początku i końca, łączyła „wszystko ze wszystkim”, lecz
wykluczając działanie przypadku, ustanawiała − mówiąc językiem Hölderlina
i Heideggera − coś, co ustanawiać zdolni są tylko poeci17. Być może nawet
usprawiedliwiała istnienie?

Podnosząc wartość dokonań Mallarmégo, Umberto Eco nie tylko akcento-
wał zbieżność dążeń francuskiego symbolisty z aspiracjami przedstawicieli sztuki
współczesnej, dla których sama nowatorska koncepcja bywa cenniejsza od skoń-
czonego dzieła. Przy okazji szkicował też zarysy jakiejś nowej definicji Księgi,
która byłaby przydatna w czasach Joyce’a, Picassa, a nawet Cage’a:

[...] dzieło kolosalne i pełne, dzieło par excellence, które w intencji poety miało stanowić cel
ostateczny nie tylko jego twórczości, ale wręcz całego świata18.

Jak widać leksykograf, który miałby odwagę wprowadzić do swojego słow-
nika hasło poświęcone Księdze w znaczeniu, które nadali mu Spengler, Borges
i Mallarmé, stanąłby przed niełatwym zadaniem. Można odnieść wrażenie, że tak
pojmowana Księga nie musi być tekstem religijnym, choć powinna mieć swoich

15 Henri Peyre, Co to jest symbolizm?, trans. Maciej Żurowski (Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1990), 157–158.

16 Adam Ważyk, Wstęp, in Stéphane Mallarmé, Wybór poezji (Warszawa: Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1980), 17.

17 Vide Martin Heidegger, „Myślenie o”, in idem, Objaśnienia do poezji Hölderlina, trans.
Sława Lisiecka (Warszawa: Wydawnictwo KR, 2004).

18 Umberto Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieskończoność w poetykach współczesnych, trans.
Jadwiga Gałuszka, Lesław Eustachiewicz, Alina Kreisberg, Michał Oleksiuk (Warszawa: Czytel-
nik, 1994), 40.
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wyznawców (kimś takim był zapewne w stosunku do Mallarmégo na przykład
Paul Valéry). Księga jest dziełem nieskończonym, a przynajmniej kompletnym.
Nie poddaje się lekturze zmierzającej do wyczerpania wszystkich sensów, lecz
mimo wysiłków wielu komentatorów pozostaje skupiskiem tajemnic. Dlatego dla
kolejnych pokoleń staje się nie tylko arcydziełem domagającym się nieustannego
podziwu, ale i źródłem inspiracji.

3.
W literaturze polskiej określenie „Księga” użyte w odniesieniu do Pana

Tadeusza wydać się może niezbyt odkrywcze. A przecież znaczyć może ono
dzisiaj coś zupełnie innego niż przed stu laty, gdy inaczej myślano o literaturze,
o Bibliotece i o Księdze.

Omówiony wyżej przypadek Stéphana Mallarmé uświadamia nam skądinąd
oczywistą prawdę, że od pomysłu do realizacji wiedzie bardzo długa, a niekiedy
bezkresna droga. A także − bo sprawa ta nie wydaje się w świetle osiągnięć sztuki
XX wieku już tak oczywista − że mówienie o Księdze i pisanie Księgi to naj-
zupełniej odmienne przedsięwzięcia. Może więc chodzi jedynie o to, by dawać
„znaczenia czystsze słowom plemienia”19, spełniając obowiązek poety?

Zanim Mickiewicz oddał do druku rękopis Pana Tadeusza, wypowiadał się
na temat swojego poematu przynajmniej kilkakrotnie, czego dowodem zachowa-
na korespondencja. Zawarte w niej wzmianki to materiał bezcenny dla badacza
próbującego odtworzyć historię powstania arcydzieła, etapy kształtowania tekstu
czy wpływ ewentualnych słuchaczy na ostateczną redakcję. Kwestie te zostały
już dość dokładnie przebadane i nie będziemy się nimi w tej chwili zajmować.
Interesuje nas bowiem wyłącznie problem Księgi − czy poeta zdawał sobie spra-
wę, że tworzy utwór niezwykły? Czy autor Księgi może dysponować podobną
wiedzą? Bo może − jak sądzili często mistycy − jedynie trzyma pióro w dłoni
i nawet nie wie, czy jest istotnie autorem słów rzuconych na papier?

Przytoczmy raz jeszcze dobrze znane badaczom cytaty, szukając w nich ukry-
tych być może sygnałów. Na początek najważniejsze chyba, często przywoływane
zdania z listu do Odyńca:

Piszę teraz poema szlacheckie w rodzaju Herman i Dorotea, już ukropiłem tysiąc wierszy.
Podoba się bardzo szlachcie powstańskiej. Duch poetycki czuję w sobie; ale tyle miałem zgryzot
z wiadomej tobie przyczyny, tyle kłopotów korekty i prócz tego różnych bazgrań, rozprawek,
artykułów, projektów, że sam nie wiem, jak czasem mogę kilkanaście wierszy sklecić20.

19 Stéphane Mallarmé, Pomnik Edgara Poe, trans. Mieczysław Jastrun, in Stéphane Mallarmé,
Wybór poezji, 52. Interpretacji tego fragmentu dokonał Philippe Van Tieghem, Główne doktryny
literackie we Francji, trans. Maria Wodzyńska, Ewa Maszewska (Warszawa: Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1971), 272–274.

20 Adam Mickiewicz, list do A. E. Odyńca z 8 grudnia 1832 r. Wszystkie cytaty z korespondencji
na podstawie: Adam Mickiewicz, Dzieła, vol. 15, Listy, cz. 2 (Warszawa: Czytelnik, 2003), 178.
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Sam autor zrobił tu coś, czego robić nigdy nie powinien − nawet gdy nie zamie-
rza obdarzyć czytelników Księgą! Zdradził wzór literacki, który pragnie podczas
pisania naśladować. Komentatorzy Pana Tadeusza nie mogli przegapić takiej
okazji, choć podobieństwa między utworami Mickiewicza i Goethego z dzisiej-
szej perspektywy wydają się niezmiernie wątłe.

Ale co robi wspomniany w liście duch poetycki? No i gdzie ogarniający artystę
szał tworzenia? Czy natchniony poeta mógłby przejmować się nieudanym roman-
sem, nadmiarem obowiązków pisarskich, a także prozaiczną korektą? Czy wreszcie
pracowicie liczyłby napisane już wiersze, dodając sobie otuchy, że w tak trud-
nych warunkach coś jednak zdołał „sklecić”, a nawet „ukropić”?

Miesiąc później donosi Garczyńskiemu, że pisze powoli „poema sielskie”21,
wiosną zapowiada powrót do Szlachcica22. Wspomina o nim coraz cieplej, najwi-
doczniej tworzenie nie tylko dostarcza mu zasłużonej satysfakcji, ale i zaczy-
na sprawiać przyjemność. Niczym magiczne zaklęcie poemat umożliwia podróż
w czasie i przestrzeni, pozwala na odzyskanie czegoś bezpowrotnie utraconego:

Wróciłem teraz do wiejskiego poematu, który jest na dzisiaj moim pieszczonym dzieckiem
i który pisząc, zdaje się, że w Litwie siedzę. Gdyby nie Giaur, już bym go może skończył.
Dosyć powoli, ale ciągle idzie23.

Można jednak odnieść wrażenie, że magiczna moc tkwi nie tyle w powstają-
cym dopiero tekście, lecz w samym procesie pisania. Przeciągające się tłumaczenie
Giauramoże być zwyczajnym pretekstem, bo jak tu kończyć PanaTadeusza, wbrew
własnej woli? A może raczej nie kończyć, lecz wydłużać, choćby i kosztem jakości
artystycznej, ryzykując „długą chryję”24. Mickiewicz będzie więc wzdychać i tęsknić
do Pana Tadeusza, a jak na człowieka niezbyt wylewnego w korespondencji przy-
stało, ograniczać się do lakonicznych wzmianek. Każda warta jest uwagi, ale z na-
szego punktu widzenia trudno przeoczyć tę jedną, dotyczącą integralności dzieła:

Wziąłem się do roboty, wychodzę rzadko, piszę a piszę. Piątą pieśń Tadeusza skończyłem,
trzy jeszcze zostaje. Wyjątki tobie trudno przesłać, bo z nich nic się nie dowiesz, jak z kilku
kart wyrwanych z Walter Skotta (wybacz nieskromne porównanie), a całość jest zbyt obszerna.
Czekaj więc ogłoszenia25.

Oczywiście, każdy pisarz powiedziałby to samo zniecierpliwionemu czytelni-
kowi. Czekaj na całość dzieła, bo poznając fragmenty, nie zrozumiesz sensu,

21 Adam Mickiewicz, list do S. Garczyńskiego z 12 stycznia 1833 r. Listy, 187.
22 Vide Marek Piechota, „Od Szlachcica do Pana Tadeusza. O wariantach tytułu arcy-

poematu Adama Mickiewicza i ich konsekwencjach interpretacyjnych”, in idem, Od tytułu do
„Epilogu”, 17–21.

23 Adam Mickiewicz, list do A. E. Odyńca z 21 kwietnia 1833 r. Listy, 202–203.
24 Adam Mickiewicz, list do S. Garczyńskiego z 6 maja 1833 r. Listy, 207.
25 Adam Mickiewicz, list do A. E. Odyńca z 11 listopada 1833 r. Listy, 242.
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a w najlepszym wypadku zrozumiesz wszystko opacznie. Z drugiej strony lek-
tura tekstu w integralnej postaci to podstawowy warunek obcowania z Księgą.
Nie można wyrywać z niej poszczególnych kartek, nie można śledzić pobieżnie jej
treści. Przestroga świętego Jana dotyczy wprawdzie proroctwa usankcjonowa-
nego przez Boga, ale można ją uznać za wskazówkę natury ogólniejszej:

Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek
dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie
życia i w Mieście Świętym − które są opisane w tej księdze26.

Czy jednak poemat „sielski” i „wiejski” zasługiwał na miano Księgi? Co pod-
powiadał Mickiewiczowi ów tajemniczy „duch poetycki”? Może doradzał po-
wściągliwość w informowaniu świata o niezwykłym przedsięwzięciu? Jeśli autor
Pana Tadeusza czuł w głębi duszy, że pisze Księgę, to na pewno nie zawiada-
miał o tym nikogo, nie wyłączając najbliższych przyjaciół. Dziwne? Wcale nie.
Pamiętamy przecież, że Stéphan Mallarmé wręczając Valéry’emu swój poemat
Rzut kości, stanowiący zdaniem niektórych znawców Księgę, pytał z uśmiechem:
„Czy pan nie uważa, że to akt demencji?”27. Taki tekst mógł być dla jednych
niedoścignionym arcydziełem, a nawet najprawdziwszą Księgą, lecz dla innych
dowodem umysłowej aberracji.

Może w tej sytuacji znacznie lepszym pomysłem było „zamaskowanie” rangi
utworu i jego charakteru. Któż zrobiłby to bardziej przekonująco niż sam autor,
jak każdy wielki pisarz niezupełnie zadowolony z dzieła, które zechciał wreszcie
powierzyć publiczności:

Może bym i Tadeusza zaniedbał, ale już był bliski końca, więc skończyłem wczora właśnie.
Pieśni ogromnych dwanaście! Wiele mierności, wiele też dobrego. Będziesz czytał. Za parę
tygodni druk zaczynam. Mnóstwo pracy w przepisywaniu. Co tam najlepsze, to obrazki z na-
tury kreślone naszego kraju i naszych obyczajów domowych28.

Czytając ten list, nie wierzymy własnym oczom. Już miał Pana Tadeusza odło-
żyć, a może i wrzucić w ogień, co zrobiłby zapewne przed wyjazdem do Turcji!
Jak wyglądałaby wtedy literatura polska XIX wieku? Jak przedstawiałaby się
nasza narodowa świadomość pozbawiona Księgi?

Mickiewicz był czytelnikiem wybornym, choć nie zawsze sprawiedliwym. Nie
wiadomo, jakie były przyczyny tak niskiej samooceny. I gdzież szukać owej „mier-
ności”, wypełniającej poemat? A skoro już istotnie znalazły się w utworze frag-
menty niezadowalające, to dlaczego autor ich nie poprawił albo nie wyeliminował?

26 Ap 22, 18–19. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, ed. 3 (Poznań–Warszawa: Pallo-
tinum, 1982), 1417.

27 Adam Ważyk, op. cit., 18.
28 Adam Mickiewicz, list do A. E. Odyńca z 14 lutego 1834 r. Listy, 261.
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Czemu zgadzał się na niedoskonałość artystyczną, tłumacząc pokrętnie, że osta-
tecznie udały się „obrazki z natury” i opis obyczajów, a to powinno wystarczyć
mniej wymagającemu czytelnikowi29. Nie mamy prawa powiedzieć, że Mickiewicz
był w tym liście nieszczery, ale przecież nie wierzymy, że mówił całą prawdę.
Może chciał, by to czytelnicy utwierdzili go w przekonaniu o wyjątkowości dzieła?
Jeśli rzeczywiście na to liczył, musiał być chyba rozczarowany raczej chłodnym
przyjęciem, o braku komercyjnego sukcesu już nie wspominając30. Może najbliższy
porównania Pana Tadeusza do Księgi był Karol Edmund Chojecki, który w opub-
likowanej już po śmierci poety rozprawie De l’esprit poétique de la Lithuanie,
l’oeuvre d’A. Mickiewicz zestawiał poemat z eposami Homera i arcydziełami
epiki staroindyjskiej31. Jeszcze dalej szedł Józef Bohdan Zaleski, który w swej
barwnej, choć niekoniecznie wiarygodnej opowieści utrwalił nastrój towarzyszący
powstawaniu Pana Tadeusza. Głośna lektura wywierała podobno ogromne wraże-
nie na czytelnikach („żyliśmy jak przemienieni”). Sam autor natomiast, powra-
cając do wspomnień z czasów młodości spędzonej na Litwie, miał jednocześ-
nie „z lubością rozprawiać o tajemnicach zaziemskiego życia, o świecie duchów
i hierarchii ich, wedle świętego Dionizego Areopagity”32. Czy tak istotnie było
− nie wiemy33. Skazani jesteśmy na domysły, których nie potrafimy rozstrzygnąć.

Możemy natomiast zajrzeć raz jeszcze do tekstu Pana Tadeusza, by sprawdzić,
czy i w jakim znaczeniu autor używa słowa „księga”. A uczynimy to z nadzieją,
że spod stosu rozmaitych i nie zawsze godnych uwagi ksiąg wyłoni się wreszcie
ta jedna jedyna, najprawdziwsza Księga. Pominiemy więc słynną „żółtą księgę”,
której znajomością chwali się major Płut, postrach całego otoczenia. Nie zainte-
resuje nas „księga”, którą pochłania Telimena (alabastrowe stronice doskonale
pasują do czarnych pukli włosów i różowych wstążek), chodzi bowiem w tym
wypadku o zwykłą książkę, w dodatku francuską34. Zatrzymamy się bliżej dopiero
przy znacznie bardziej pożytecznej „księdze”, z której korzysta Wojski podczas

29 Takimi wypowiedziami poeta zamykał być może drogę do bardziej pogłębionej lektury swego
dzieła. Dotyczy to nawet wybitnych znawców. „Przeniesiono nas tu w środowisko zwykłych ludzi
i w atmosferę codziennego ich życia” (Wiktor Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie
Mickiewicza (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982), 311). A przecież uważny czytelnik
ma prawo powiedzieć, że każdy z bohaterów Pana Tadeusza wydaje się na swój sposób niezwykły!

30 Vide Stanisław Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława, ed. 2 (Warszawa: Wydaw-
nictwo Rytm, 2001), 338–339.

31 Ibidem, 334–335.
32 Józef Bohdan Zaleski, Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania „Pana Tadeusza”

(Paryż: Księgarnia Luksemburska, 1875), 13.
33 Słowa Zaleskiego interpretuje na ogół życzliwie Anita Całek, „Jak napisać arcydzieło?”,

in Pan Tadeusz. Poemat − Postacie − Recepcja, ed. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabia-
nowski (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016), 251–252.

34 Vide Stanisław Dobrzycki, Rodowód Telimeny (Warszawa: Wydawnictwo Ultima Thule,
1934).
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przygotowywania obiadu staropolskiego. Nosi ona tytuł Kucharz doskonały
i w przeszłości bywała przedmiotem zawziętych sporów35. Nie są one w tej chwili
istotne, bo dla naszych rozważań ważniejszy jest sam akt lektury i jego następstwa:

Co Wojski wyczytawszy pojmie i obwieści,
To natychmiast kucharze robią umiejętni.
Wre robota, pięćdziesiąt nożów w stoły tętni,
Zwijają się kuchciki czarne jak szatany:
Ci niosą drwa, ci z mlekiem i z winem sagany,
Leją w kotły, skowrody, w rondle, dym wybucha;
Dwóch kuchcików przy piecu siedzi, w mieszki dmucha36.

Kreacja musi zostać poprzedzona aktem lektury, z czego gnostycy wyciągają
niekiedy dość śmiały wniosek, że Księga jest wcześniejsza (i może nawet ważniej-
sza) niż świat stworzony. Nam oczywiście chodzi o znacznie mniej uniwersalne
metafory, lecz ich obecność nie wydaje się przypadkowa. Księga narzuca pewien
porządek, zgodnie z którym rozpoczynają się prace zmierzające do stworzenia
kulinarnego arcydzieła. Nawet jeśli rozbrzmiewa tu nieco żartobliwa tonacja,
powinniśmy chyba traktować ten opis całkiem serio, podobnie jak „księgę”, którą
posługuje się Wojski. Bo można zapytać, czy wszystkie te staropolskie cuda,
skłaniające gości do najwyższego podziwu, byłyby w ogóle możliwe, gdyby nie
„księga”, która oczywiście jest czymś znacznie ważniejszym niż zbiór przepisów
kulinarnych!

A czym właściwie jest?37

Na to pytanie mógłby odpowiedzieć chyba tylko sam Wojski i może nawet
by to w końcu uczynił, gdyby ciągle mu nie przerywano. Czulibyśmy się jednak
nieswojo, dowiedziawszy się, że narodowy bohater, generał Henryk Dąbrowski,
został obdarowany zwykłą książką kucharską. Przecież wysocy rangą wojskowi
chyba nie uwijają się z chochlą przy garnkach i rondlach, a wydawanie uroczy-
stych obiadów powierzają służbie? Wolę myśleć, że Wojski przekazuje genera-
łowi Dąbrowskiemu raczej symbol staropolskiej tradycji, która nie powinna być
zagubiona również w wojsku walczącym u boku armii francuskiej, której dowódcy
wyznają już inne, znacznie bardziej nowoczesne ideały.

35 Vide Józef Adam Kosiński, „Książka w Soplicowie i Dobrzynie”, Acta Universitatis Wratis-
laviensis, no. 19 (1995).

36 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz XI 126–132. Wszystkie cytaty na podstawie: Adam Mickie-
wicz, Dzieła, vol. 4, ed. Zbigniew Jerzy Nowak (Warszawa: Czytelnik, 1998). Cyfra rzymska oznacza
numer księgi, arabska − numer wersu.

37 Być może „jest księgą hermetyczną, podobnie jak traktat alchemiczny albo dzieło stano-
wiące zapis mistycznych objawień” (Jan Tomkowski, Wojna książek. Biblioteka i historia literatury
(Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2013, 116)). Warto przypomnieć, że Wojski
nie wypuszcza wspomnianego dzieła z ręki, nie powierza go na przykład (ani chyba nie pokazuje)
kuchcikom.
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I to właściwie mogłoby nam wystarczyć, gdyby nie ostatni, jakże zagadkowy
wiersz poematu:

I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem38.

Z pozoru wszystko jest tu jasne. Naszą uwagę przyciąga obecność narratora
(mało prawdopodobna, jak przekonują biografowie poety), może jeszcze miód
i wino, lecz „księgi”? Czy to po prostu dwanaście części poematu, które autor
nazywał wcześniej „pieśniami”?

Trzeba ten fragment przeczytać inaczej, sięgając do tekstu, który − przynaj-
mniej w tradycji europejskiej − o istocie Księgi mówi najwięcej. Znajdziemy w nim
słowa uzasadniające powołanie autora i wyjaśnienie jego misji. Nie wystarczy
opowiedzieć innym o tym, czego się doświadczyło. Należy to koniecznie zapi-
sać, czyli stworzyć Księgę:

Co widzisz, napisz w księdze i poślij [...]39

„Com widział [...] w księgi umieściłem”. Mickiewicz zrobił dokładnie to samo,
co natchniony boski prorok święty Jan. Nawet biblijne „poślij” znalazło dopeł-
nienie w Epilogu, gdzie księgi wędrują w świat, szukając życzliwego czytelnika
pod strzechami. Autor spełnił swe zadanie, reszta należy do czytelnika.

Zgodnie z przesłaniem Epilogu objaśnianiem trudności występujących podczas
lektury miałby się zająć „pan włodarz” ewentualnie „ekonom”, a w ostateczności
„nawet gospodarz”. Przyjmujemy podobną sugestię z niedowierzaniem, bogatsi
o doświadczenia bez mała dwóch wieków od daty publikacji poematu. Żadna
z wymienionych postaci nie wyręczy na pewno badaczy akademickich, którzy
odkrywają wciąż nowe zagadki Pana Tadeusza i zadają wciąż to samo pytanie:
jak czytać Księgę, której bogactwa nigdy chyba nie wyczerpiemy? W Soplicowie
ten dylemat usiłuje rozwiązać przede wszystkim Hrabia, którego oceny este-
tyczne mogą czasem irytować, ale jego sposób widzenia świata traktować należy
poważnie. Nawet jeśli śmieszy nas przygoda niespełnionego artysty, który − może
z powodu krótkowzroczności, a może przerostu wyobraźni − wziął zwykłą mar-
chewkę za atrybut greckiej nimfy:

Nie zapomniał naczynia: złocista konewka,
Ów różek Amaltei, była to marchewka!
Widział ją w ustach dziecka pożeraną chciwie:
Więc było po uroku! po czarach! po dziwie!

38 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz XII, 862–863.
39 Ap 1, 11. Pismo Święte..., 1397. Dokładnie tak samo brzmi to polecenie w przekładzie księdza

Jakuba Wujka.
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Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty,
Wabiące dłoń miękkimi, lekkimi bławaty,
Chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie, i z podmuchem
Cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem,
A w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy
Nagą łodygę szarozielonawej trawy40.

Tę pomyłkę Hrabiego opatruje Mickiewicz wieloznacznym komentarzem,
niezwykle cennym w kontekście naszych rozważań. Chodzi bowiem nie tylko
o doraźną przecież porażkę młodego arystokraty czy nawet ograniczenia, które
z konieczności narzuca sam sobie uczony przyrodnik. Cytowany fragment ukazuje
po mistrzowsku rzeczywistość tak dynamiczną, że nasze poznanie musi okazać
się pozorne. Przypomina to proces obcowania z nieskończoną Księgą pełną
ulotnych obrazów, za którymi nie nadążają nasze zmysły. W jednej chwili Zosia
przeobraża się w zwykłą wiejską dziewczynę, ptak podrywa się do lotu, wiatr
porusza gałęzie drzew. Wszystko dzieje się nagle, jak gdyby ktoś przerzucał
stronice kolorowego albumu.

Uwikłani w sprawy codzienne i niezwykłe, zanurzeni w marzeniach, przytło-
czeni osobistymi dramatami, bohaterowie Pana Tadeusza często nie dostrzegają
otaczającego ich autentycznego piękna. Zastąpić ich może czytelnik, prowadzony
przez narratora, który raz po raz zwraca uwagę na kolor, gest postaci, kompozycję
żywego i zmiennego obrazu. Warto przyjrzeć się choćby Telimenie w słynnej Świą-
tyni dumania i zrobić to nieco staranniej niż Tadeusz skradający się w kierunku
eleganckiej damy. Warto również „odczytać” zrujnowany zamek tak, jak czyni to
Gerwazy. Stary Klucznik wciąż „widzi” krzesła, których już nie ma. Czuje obec-
ność szlachty, która dawno opuściła stare mury. Słyszy nawet opowieść nieżyjącego
Stolnika. Dla Hrabiego te stronice Księgi są oczywiście słabo czytelne, a ich sens
nieosiągalny, lecz mimo wszystko młody bohater doświadcza wzruszenia.

Każdy z bohaterów usiłuje w jakiś sposób uczestniczyć w dziele kreacji,
jednak szczególna rola przypada narratorowi. Powtórzmy raz jeszcze tezę, którą
za Hölderlinem powtarza Heidegger: to, co trwa, ustanawiają poeci. Można ją
rozumieć tak albo inaczej, najlepiej korzystając z językowych meandrów, które
uwielbia autor Sein und Zeit. Nie upraszczając niczego, postaramy się jednak
dopasować kierunek naszej refleksji do poematu Mickiewicza. Trwa − to zna-
czy jest, ale chociaż Księga podsuwa nam często obrazy w ruchu, nietrwałe,
ulotne jak płatki kwiatu w cytowanym fragmencie, tym razem myślimy o for-
mie egzystencji znacznie bardziej stabilnej. Trwać − może nie w wieczności,
ale w bycie (albo byciu), który wprawdzie podlega zmianom, lecz którego istota
pozostaje niewzruszona. A w dodatku dzieje się tak nie z rozkazu Stwórcy, lecz
z powodu „ustanowienia”, które wydaje się misją poety.

40 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz III, 193–202.
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Na naszych oczach powoływane są do życia obrazy, które trwają. Tę operację
autor przeprowadza sięgając po identyczną konstrukcję syntaktyczną:

Był maleńki ogródek [...]

Był sad [...]

Był gaj [...]41.

Czas przeszły nie oznacza tu rzecz jasna żadnych reminiscencji z przeszłości.
„Był” odnosi się właśnie do owego „trwania”, które miało miejsce zanim wzrok
człowieka zarejestrował obecność ogrodu, gaju, sadu, jednym słowem − niezbęd-
nego elementu Księgi. Świat musi zostać na nowo odkryty, Księga zaś na nowo
przeczytana. Nic więc dziwnego, że o ile pierwszy cytat odnosi się do Tadeusza,
to dwa następne do Hrabiego. Młody arystokrata jest nie tylko godnym pożało-
wania ignorantem w zakresie staropolskich obyczajów i entuzjastą cudzoziem-
skiej sztuki, ale także eksploratorem, który powinien mimo wszystko wypełnić
swoją misję czytelnika Księgi − wprawdzie niedoskonałego, ale coraz bardziej
biegłego w rozszyfrowywaniu zachwycających obrazów.

Czasem wygląda to tak, jak gdyby Hrabia wjechał konno nie pod płot otacza-
jący soplicowskie gospodarstwo, lecz wprost na stronice Księgi. Natura wita
dziwnego przybysza nadzwyczaj życzliwie: rośliny zaczynają natychmiast mani-
festować swą obecność, zapraszają do dialogu. Raczej bezskutecznie, bo Hrabia
nie chce obserwować, notować w pamięci czy rozkoszować się nowymi wraże-
niami. Woli narzucać swój sposób widzenia i swoją koncepcję czytania, w której
kultura i moda biorą oczywiście górę nad naturą.

Tadeusz widzi może więcej, ale nawet on nie jest w stanie odczytać całości.
Przewodników ułatwiających lekturę Księgi znajdziemy zresztą w Panu Tadeuszu
znacznie więcej, bo i Sędzia, i Jankiel, nie mówiąc już o Wojskim, wskazują
nam rozmaite tropy. W sytuacjach, gdy wiedzy otrzymujemy za mało, do akcji
wkracza niezawodny narrator. To on zapełnia przecież stronice Księgi, budując
wspaniałą kolekcję na pograniczu rzeczywistości, baśni, magii i mitu. Należą
do niej drzewa i chmury, kwiaty i owoce, zwierzęta i ludzie, postacie histo-
ryczne i figury mitologiczne, pory dnia i pory roku. Jednym słowem − wszystko,
co „ustanawiają” poeci.

Księga zmierza do pełni, choć nie zawsze łagodzi kontrasty. Intencją jej
twórcy (kimkolwiek by był) jest ocalenie, które niekiedy może się dokonać
jedynie poprzez eliminację. Jak pamiętamy, Bóg Starego Testamentu prowadzi
księgi, w których dokonuje rachunku ludzkich czynów i występków. A potem
odmawia największym grzesznikom prawa do istnienia, wymazując ich imiona

41 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz I, 89; II, 403; III, 220.
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z odpowiedniego rejestru. Tak pojmowana Księga umożliwia więc nie tylko trwa-
nie, ale i całkowite unicestwienie bytu, wtrącenie go w nicość42.

Mistycy, choćby tacy jak czytany i komentowany przez Mickiewicza Jakub
Böhme, wierzyli w ukryte znaczenie przeciwieństw. Pozostające w opozycji wrogie
siły prowadzą wyniszczającą walkę i doświadczają męki, ale dzięki nim świat
pozostaje różnorodny i niezmierzony w swym bogactwie. Dokładnie tak jak
Księga gromadząca magiczne litery, cyfry, tajemne znaki.

Jakże zapomnieć o kolorach, które zarówno w materialnym otoczeniu czło-
wieka, jak i w królestwie symboli odgrywały zawsze trudną do przecenienia rolę.
Pod tym względem niewiele tekstów równać się może z Objawieniem świętego
Jana. Przez stulecia tę najbardziej enigmatyczną księgę biblijną interpretowali
teologowie, wizjonerzy, historycy literatury, językoznawcy. Pietro Citati uczynił
to z talentem poety, choć jest właściwie eseistą, jednym z najwybitniejszych
w naszych czasach.

Analizując obrazy i symbole włoski pisarz doszedł do odważnego wniosku,
że Objawienie świętego Jana zawiera w sobie dwie księgi: białą i szkarłatną.
Do tej pierwszej należą liczne symbole kojarzące biel z atrybutami boskiej potęgi,
łaską i zbawieniem. Do tej drugiej − przerażające formy zła, potwory takie jak
Smok i Bestia43. Tak efektowne interpretacje obciążone są zawsze ryzykiem
pewnej subiektywności, ale może właśnie na tym polega ich urok.

Czytelnik Pana Tadeusza, o ile potrafi oderwać się choć na chwilę od ste-
reotypów, a w dodatku obdarzony jest malarską wyobraźnią, zwróci zapewne
uwagę na skomplikowane układy, jakie tworzą w poemacie rozmaite barwy.
Są tu harmonie i dysonanse, nie brak również naprawdę ostrych, a nawet przy-
krych kontrastów. Od ponad stu lat zgadzamy się z opinią, że Mickiewicz „miał
wszystkie cechy wielkiego kolorysty malarza”44. Juliusz Kleiner nie wyobrażał
sobie monografii poety bez dokładnego zbadania roli kolorów w Panu Tadeuszu
i poświęcił tej kwestii mniej więcej trzydzieści stron w książce dużego formatu.
Sumiennie odnotował na przykład, że różowe są wstążki ozdabiające damskie
stroje, a także wieczorowa suknia Telimeny, ale i dłoń oraz „lica” Zosi45.

Byłby więc Pan Tadeusz Księgą różową? Ależ skąd! Raczej już − Księgą,
w której dominuje zieleń, bo przecież wszystko tu zieleni się tak bujnie i tak
obiecująco. A poza tym i w świecie ludzkich emocji zieleń zdobywa jakąś wyjąt-
kową pozycję głównie dzięki Zosi:

42 Vide Dorothea Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, trans. Wanda Zakrzewska, Paweł
Pachciarek, Ryszard Turzyński (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990), 405–407.

43 Pietro Citati, Światło nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, trans. Joanna Ugniewska
(Warszawa: Czytelnik, 2003), 94.

44 Stanisław Witkiewicz, Mickiewicz jako kolorysta (Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblio-
teka Polska”, 1929), 13.

45 Juliusz Kleiner, Mickiewicz, vol. 2: Dzieje Konrada (Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 1998), 444.
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Spodniczkę miała długą, białą; suknię krótką
Z zielonego kamlotu, z różową obwódką;
Gorset także zielony, różowymi wstęgi
Od łona aż do szyi sznurowany w pręgi;
Pod nim pierś jako pączek pod listkiem się tuli46.

Nie tylko zielona suknia, ale i gorset zielony, no i chyba zielony listek ukrywający
dziewczęcą pierś, bo listki przecież są na ogół zielone, chyba że zechce je prze-
malować jakiś szalony artysta. Pan Tadeusz jako Księga zielona − może taka
wizja, kojarząca się z młodością, niedojrzałością i niewinnością, zachwyciłaby
Witolda Gombrowicza? Sceptyk powiedziałby jednak, że to zieleń często zmą-
cona, zgaszona, zakłócona obecnością szarości i czerni. Na przykład taka jak
elegancka okładka wydania Pana Tadeusza z ilustracjami Andriollego47.

Nie mając odwagi Citatiego, nie będziemy rozwijać tak ekstrawaganckich
pomysłów. Skorzystamy raczej z innej refleksji włoskiego mistrza, dedykując jej
przesłanie tym wszystkim, którzy w Panu Tadeuszu zdołali ujrzeć dzieło pełne
prostoty, krzepiącego realizmu, pozbawione zbytecznych komplikacji:

Istotnie, pisząc Apokalipsę, Jan nie chciał być zrozumiany, tak jak mędrcy i poeci liczył
na tajemnicę, na zagadkę, na nieporozumienie, na wielość znaczeń. Wiedział, że jakkolwiek
interpretatorzy prześwietlaliby jego tekst, zawsze zostanie w nim jakaś ciemność: wiele albo
bardzo wiele niepojętego; a zatem zwój, ledwie rozwinięty, miał być interpretowany we
wszystkich kierunkach, dopasowywany do wszystkich epok i sytuacji, źle rozumiany, zdradzany
i dopełniany bez końca. Ciemność stanowiła gwarancję przyszłości, owej przyszłości, na której
mu przede wszystkim zależało; dopiero, kiedy nasze oczy obudzą się, uwolnione już od mroku,
w lekkim świetle niebieskiego Jeruzalem, zrozumiemy każdą literę. Jan wiedział, że książki
jasne i łatwo dostępne umierają zaraz po przyjściu na świat. Tylko książki pisane zaszyfro-
wanym pismem niebios, tylko książki, których nikt nie może raz na zawsze odpieczętować,
rozpalają przez stulecia nasze myśli48.

Tak wspaniałego fragmentu nie ośmieliłbym się krytykować, nawet nie mając
najmniejszej pewności, że święty Jan rzeczywiście o tym wszystkim wiedział i po-
dejrzewając, że eseista obdarza autora Objawienia swoimi własnymi myślami.
Niech tak zostanie, a my zastanówmy się raczej, czy po tej Księdze święty Jan mógł
napisać jeszcze jakieś inne dzieło (kwestię rzeczywistego autorstwa w tej chwili
zawieszamy). Odpowiedź twierdząca graniczyłaby chyba z bluźnierstwem!

Co ma do tego Mickiewicz i jego problemy z pisaniem, a mówiąc ściślej, stwo-
rzeniem kolejnego wielkiego dzieła po ukończeniu Pana Tadeusza? Albo może
− jak chcieli niektórzy − kontynuacją poematu? Próbowano analizować przyczyny
milczenia poety od dawna, dochodząc do bardziej lub mniej przekonujących

46 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz XI, 621–625.
47 Vide Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (Warszawa: Książka i Wiedza, 1984).
48 Pietro Citati, op. cit., 100.
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rozstrzygnięć. Ostatnio uczynił to rzetelnie Aleksander Nawarecki, wykorzystując
prace dwudziestowiecznych filologów, psychoanalityków i antropologów, a zwłasz-
cza teorię oralności Waltera Onga49. Podsumowując stan badań w tym zakresie
dochodził do następujących wniosków:

Istnieją zatem dwa dopełniające się sposoby wyjaśnienia Mickiewiczowskiej zagadki: zewnętrzny
(społeczno-cywilizacyjny) i wewnętrzny (psychologiczny). Zapewne można wzbogacić oba
konteksty, choćby o tło kulturowe. Romantyczna wzniosłość, poczucie więzi z naturą, emocjo-
nalna religijność, kult muzyki, śpiewu i archaicznej poezji, romantyczna koncepcja czynu
i rewolucji itp. Odstręczać mogły od zimnego i statycznego świata liter, druku, książek50.

W kontekście naszych rozważań o Księdze mogło się to przedstawiać jeszcze
inaczej. Pana Tadeusza poprzedzały Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego,
zapowiedź Księgi, lecz w gruncie rzeczy bardziej dopełnienie tekstu, który naj-
większe religie monoteistyczne uważają za świętość. Marzenie o własnej Księdze
(a który z wielkich pisarzy nie myśli albo nie marzy o podobnym dokonaniu?)
spełnił dopiero Pan Tadeusz. Po napisaniu Księgi miałby napisać następną albo
− co jeszcze bardziej nieprawdopodobne − wrócić do pisania książek?
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THE BOOK − A MEDIUM OF TRANSGRESSION. MICHAL AJVAZ’S OTHER CITY

S u m m a r y

The article is an analysis of the novel by Michał Ajvaz − Other City through the prism of the
protagonist’s journey from the book to the library. Found in an old antique bookshop in Prague,
the volume in a velvety purple cover, written in a script not belonging to any of the peoples living
on earth, is the beginning of a fantastic adventure of the main character-narrator. The mysterious
book turns out to be a sign pointing to the space of another city, whose limits extend ‘in the
twilight of the margins of our narrow reality’. The most unobvious places in Prague become the
moments of contact between two spaces which are built as a mirror analogy. The most important
gate to another city (world) is the university library Clementium, which is a bipartite structure
− the library flows smoothly into the jungle. There, books and shelves form a kind of compost,
culture is absorbed by nature and books, as paper artefacts, seem to symbolically return to it.

Umberto Eco w swoim słynnym eseju-wykładzie pisał:

Jeśli ideałem jest dawać książkę do czytania, trzeba wprawdzie jak najlepiej ją chronić, ale
ze świadomością niebezpieczeństw, na jakie jest narażona. Jeśli ideałem jest jej chronienie,
trzeba dążyć do tego, by mogła być czytana, ale ze świadomością wszystkich zagrożeń1.

W ujęciu włoskiego semiotyka − swoiste napięcie między książką a jej potencjal-
nym czytelnikiem wynika z napięcia między imperatywem (jej) czytania a po-
trzebą (jej) ochrony. Książka jest zatem tą stroną relacji, tym artefaktem, o który
należy szczególnie zadbać. Ponieważ zaś Eco pisał o rzeczywistości biblioteki,
zagrożenia, o których wspominał, ograniczały się w gruncie rzeczy do zniszczenia,

1 Umberto Eco, O bibliotece (Warszawa: Świat Książki, 2007), 44.
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zgubienia lub kradzieży. Dlatego też rola biblioteki w życiu społecznym jest
w odczuciu autora Imienia róży wypadkową działań na pozór sprzecznych, a więc
chęci ukrycia książek i pragnienia, by ułatwiać ich odnalezienie2. W powieści
Michala Ajvaza3 Inne miasto sytuacja ta jest właściwie odwrócona. Po pierwsze
bowiem, wydaje się, iż to nie tyle bohater odnajduje lub próbuje odnaleźć
w starym antykwariacie na ulicy Karola jakąś przypadkową książkę, ile zupełnie
nieprzypadkowy wolumin odnajduje naszego bohatera. Po drugie zaś, i kwestia
ta jest − jak sądzę − o wiele ważniejsza, to nie książkę należy tu chronić przed
czytelnikiem, ale wręcz odwrotnie.

Natknięcie się na książkę w fioletowej oprawie, bezsprzeczny początek fanta-
stycznej przygody bohatera-narratora Innego miasta i punkt wyjścia całej fabu-
ły, jest równocześnie zadzierzgnięciem kontaktu z obiektem niebezpiecznym
i złowieszczym. Ten moment właśnie, a więc natrafienie na niezwykły przed-
miot lub zwierzę, każdorazowo skłaniające głównego bohatera do podjęcia
wędrówki i dotarcia do wcześniej nieznanych mu obszarów, stanowi, jak pod-
kreśla Anna Gawarecka, niezbywalny element dykcji fabularnej książek Ajvaza4.

2 Ibidem, 14.
3 Michal Ajvaz urodził się 30 października 1949 r. w Pradze. Na Wydziale Filozoficznym

Uniwersytetu Karola ukończył bohemistykę i estetykę. Jako poeta zdążył zadebiutować jeszcze
przed listopadem 1989 r. tomem Vražda v hotelu Intercontinental (Morderstwo w hotelu „Inter-
continental”). Debiutem prozatorskim był zbiór opowiadań Návrat starého varana (1991, Powrót
starego warana). Trzecią opowieścią autora jest właśnie Druhé město (1993, 2005, Inne miasto).
Z ostatnich osiągnięć pisarskich wymienić należy książkę Cesta na jih (2008, Droga na Południe)
oraz kolejną zatytułowaną Lucemburská zahrada (2011, Ogród Luksmeburski), za którą w 2012 r.
uhonorowany został nagrodą Magnesia Litera. Michal Ajvaz jest również autorem tomu krytyk
literackich − Tajemnstvı́ knihy (1997, Tajemnica książki), jak też zbioru rozważań filozoficz-
nych − Znak a bytı́. Úvahy nad Derridovou grammatologii (1994, Znak i istnienie. Rozważania
o grammatologii Derridy) i tłumaczenia książki Ernsta Jüngera − Auf den Marmorklippem (1995,
Na mramorových útesech [Na marmurowych skałach]). Obok Danieli Hodrovej i Jiřı́ego Krato-
chvila należy do tzw. „czwartego nurtu” literatury czeskiej, a więc pisarzy, którzy przed 1989 r. pisali
do szuflady, a odkryci zostali dopiero po Aksamitnej Rewolucji (Leszek Engelking, „Rękopisy
z imionami demonów”, in idem, Surrealizm − Underground − Postmodernizm. Szkice o literaturze
czeskiej (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001), 114–115; idem, „Magiczna Praga
Michala Ajvaza”, in idem, Surrealizm..., 143–144). Czeska krytyka literacka wskazuje na postmoder-
nistyczne uwikłania pisarza oraz jego związek z realizmem magicznym (Aleš Haman, „Ajvazová
Borgesovská setkánı́”, Tvar. Literárnı́ obtydenı́k, no. 16 (2004): 20). Sam zainteresowany odnosi
się do tych analiz z dystansem, wskazując na dyskusje, jakie wiedzie w swojej twórczości z dyk-
tatem ponowoczesności, oraz podkreślając różnice między pisarstwem swoim a argentyńskiego
twórcy − Jorge Luisa Borgesa, z którym jest często porównywany (wywiady: Veronika Košnarová,
„Jednotny šum bytı́”, Host, no. 5 (2011): 8–16; Lubor Kasal, „Hra mezi tvarem a nicotou.
Rozhovor s Michalem Ajvazem”, Tvar. Literárnı́ obtydenı́k, no. 16 (2005): 1, 4, 5).

4 Anna Gawarecka, „Alternatywne światy Michala Ajvaza”, in Nasza środkowoeuropejska
ars combinatoria, ed. Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński (Poznań:
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007), 222.
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Formuła twórczości czeskiego pisarza, kontynuuje badaczka, polega na „stałym
kombinatorycznym permutowaniu ograniczonej liczby elementów konstrukcyj-
nych”, co jest wyrazem świadomego wyboru autora, „dla którego powielanie
nie jest prostym powrotem do raz wykorzystanego wzorca kompozycyjnego,
lecz raczej precyzowaniem zaprojektowanego już w debiutanckim dziele mo-
delu świata”5. Fioletowa książka, pojawiająca się w pierwszych scenach Innego
miasta, jest zatem pierwowzorem wszystkich kolejnych niezwykłych przed-
miotów i istot, które ułatwiają Ajvazowskim bohaterom transgresję do miejsc
niebywałych.

Wybór książki jako medium owej transgresji nie jest rzecz jasna przypad-
kowy. Książka jako przedmiot stanowi doskonały katalizator wszelkich podróży
− tak realnych, jak i metaforycznych. W pamięci kultury funkcjonuje jako symbol
całości wszechświata, dociekania prawdy, uczoności, wiedzy tajemnej i transcen-
dentnej, ale także potęgi, melancholii i ucieczki od rzeczywistości6. Do tego zesta-
wu Daniela Hodrová, analizując w swojej kanonicznej już monografii Na okraji
chaosu poetykę dwudziestowiecznych dzieł literackich, wskazuje dodatkowo na
jej niejednoznaczny status ontologiczny − książka będąc artefaktem material-
nym, jednocześnie materialność tę radykalnie przekracza7. Jakiś rodzaj trans-
gresji wpisany jest już zatem w samą jej istotę. To jednak nie wszystko. Hodrová
pisze dalej: „Kniha na rozdı́l třeba od novin nabı́zı́ speciálnı́ modus − je svazkem
s prostorem (v té souvislosti je akt psanı́ vždy zároveň aktem zabı́ránı́ prostoru)”8.
Te dwie kategorie, a więc książka i przestrzeń, czy też − bardziej precyzyjnie
− otwieranie się książki na przestrzeń, jej indeksalność, stanowią niezbywalny
składnik powieściowego świata Innego miasta.

Namacalność, zmysłowa obecność tajemniczej książki jest dla bohatera do-
świadczeniem dojmującym. W pierwszej scenie powieści, w której narrator chroni
się przed śnieżycą w starym antykwariacie na ulicy Karola, uruchomione zostaje

5 Ibidem, 221. Wśród czeskich krytyków Ajvaza pojawia się ponadto myśl o tym, iż jest on
„pisarzem jednej książki”, miejsce mają również próby sformułowania swoistego słownika moty-
wów jego twórczości. Wspomina o tym w swoim artykule Veronika Košnarová (vide Veronika
Košnarová, „Masky touhy. Úvaha Ajvazovská”, Česká literatura, no. 4 (2012): 520) wskazując na
artykuły Petra Chlebouna i Aleny Scheinostovej (vide Petr Chleboun, „Apologie zrady smyslu.
Průzkum poloh Zénonova paradoxu v poslednı́ knize M. Ajvaze”, Aluze IV, no. 1 (2000): 112–121;
Alena Scheinostová, „Řeč hádanky ve světě chaosu. Nad textem Hádanek Michala Ajvaze”, Svět
literatury, no. 28/29/30 (2004): 187–208).

6 Władysław Kopaliński, „Książka”, in idem, Słownik symboli (Warszawa: Oficyna Wydaw-
nicza Rytm, 2001), 173–176.

7 Daniela Hodrová, ...Na okraji chaosu... Poetika literárnı́ho dı́la 20. stoletı́ (Praha: Torst,
2001), 181.

8 Ibidem. Tłumaczenie moje − A.H.: „Książka w odróżnieniu na przykład od gazety funkcjo-
nuje w specyficznym trybie − jest woluminem i przestrzenią (w związku z tym akt pisania jest
każdorazowo aktem zawłaszczania przestrzeni)”.
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całe sensorium odczuwania. Pomieszczenie pachnie starymi publikacjami, jest
ciepło, cicho i słychać szelest przewracanych kartek, a narrator w bardzo zmysło-
wym geście dotyka fali grzbietów książek stojąych na półce:

[...] náhle prst zapadl do tmavé prohlubně mezi tlustým francouzským svazkem o národoho-
spodářstvı́ a knihou, na jejı́mž potrhaném hřbetě byl nápis Geburtshilfe bei Rind und Pferd,
na dně prohlubně se dotkl nezvykle hebkého hřbetu. Násilı́m jsem vytáhl z hloubky police
knihu ve vazbě z fialového sametu, na němž nebyl ani název, ani jméno autora, a otevřel
jsem ji: stránky byly potištěné nějakým neznámým pı́smem; bezmyšlenkovitě jsem knihu
prolistoval, chvı́li jsem si prohlı́žel zkroucené arabesky na předsádce, které mi připomněly
vı́řı́cı́ snı́h, zase jsem knihu zavřel a vecpal ji nazpátek mezi obě učená pojednánı́, jež mezitı́m
vydechla a ucpala mezeru, která mezi nimi zbyla po vytaženém svazku9 [DM, 8].

Parę rzeczy zasługuje tutaj na uwagę, gdyż w jakiś sposób antycypuje to, co
wydarzy się w tekście później. Wydaje się, iż półka, z której książka zostaje siłą
wyrwana, pozbywa się jej jednak bez żalu. Zupełnie jakby była tu ona raczej
ciałem obcym, niż przedmiotem z pełnym prawem obywatelstwa. Półka oddy-
cha z ulgą i natychmiast zasklepia przestrzeń, która pozostała po wyciągnięciu
aksamitnego woluminu, jakby próbowała obronić się przed jego powrotem.
Podobny motyw książkowo-roślinnej wegetacji powróci w długim pasażu poświę-
conym bibliotece zamienionej w dżunglę. Zanim jednak bohater dwukrotnie
trafi do Klementinum w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakim pismem
została zapisana fioletowa książka i w związku z tym, do jakiego świata przy-
należy, a następnie rozpocznie wędrówkę przez biblioteczny labirynt, w jakiś
sposób przeczuwa już, że granica tego świata znajduje się tuż obok, a rytuał jej
przekroczenia będzie wymagał owego fioletowego woluminu. Warto zauważyć,
iż ta niezwykła intuicja bohatera, przekonanie, że tuż pod skórą tego, co znamy
i co udało nam się oswoić, istnieje coś zgoła odmiennego, nie jest dla niego czymś
zaskakującym ani też niepokojącym. Wydaje się, iż jest on predystynowany do
tego, by dostrzec i zaakceptować ową podwójność rzeczywistości oraz wybrać się

9 Wszystkie cytaty z powieści Michala Ajvaza pochodzą z wydania: Michal Ajvaz, Druhé město
(Brno: Nakladatelstvı́ Petrov, 2005), wersja elektroniczna w formacie mobi. Dalej oznaczam
jako DM, wraz numerem strony. Tłumaczenie w przypisach pochodzi z wydania: Michal Ajvaz,
Morderstwo w hotelu Intercontinental, Powrót starego warana, Inne miasto, trans. Leszek Engelking
(Sejny: Pogranicze, 2005), 159–332. Tłumaczenie: „[...] nagle palec wpadł w ciemną szczelinę pomię-
dzy grubym francuskim dziełem o rolnictwie a tomem, na którego sfatygowanym grzbiecie był
napis Geburtshilfe bei Rind und Pferd; na dnie szczeliny wyczułem niezwykle miękki materiał.
Siłą wyciągnąłem z głębi półki książkę oprawną w ciemnofioletowy aksamit, na którym nie było
ani tytułu, ani nazwiska autora. Otworzyłem ją: strony były zadrukowane literami jakiegoś nie-
znanego pisma; bezmyślnie przekartkowałem cały tom, przez chwilę oglądałem skręcone arabeski
na forzacu, które przypominały mi o śnieżycy za oknem, po czym książkę zamknąłem i na powrót
wepchnąłem między obie uczone rozprawy, które tymczasem odetchnęły swobodniej i wypełniły
szparę powstałą po wyciągniętej pozycji” (161–162).

j:makieta 13-5-2019 p:190 c:1 black–text



191Książka − medium transgresji. Druhé město Michala Ajvaza

w podróż, która ma na celu jej eksplorację. Dzieje się tak, ponieważ inny świat
od lat wabił go swoim złowieszczym pięknem:

Nebylo to poprvé, co došlo k takovému setkánı́, jako każdy jsem mnohokrát v životě minul
pootevřená dvı́řka jinam, v chladných chodbách cizı́ch domů, na dvorcı́ch, na okrajı́ch měst.
Hranice našeho světa nenı́ vzdálená, netáhne se na obzoru nebo v hlubinách; bledě světélkuje
v nejtěsnějšı́ blı́zkosti, v šeru okrajů našeho těsného prostoru, koutkem oka pořád nahlı́žı́me,
aniž bychom si to uvědomovali, do jiného světa10 [DM, 8].

Wspominana już Anna Gawarecka podkreślała, iż w prozie Ajvaza każdo-
razowo zaprezentowany zostaje ten moment rzeczywistości, w którym „świat,
który dotąd wydawał się w pełni postrzegalny i rozpoznawalny, zaczyna ujaw-
niać swe «miejsca niedookreślenia». Narrator objawia puste, «niezamieszkane»
przestrzenie tam, gdzie doświadczenie potoczne widzi koherentną i jednolitą
całość”11. Owo poznanie, swoisty rodzaj oświecenia, ma jednak swoją cenę, bo
fioletowy wolumin zdaje od pierwszej sceny przedmiotem tyleż fascynującym
i potężnym, co niebezpiecznym, czy wręcz złym. W pierwszej scenie bohater
próbuje książkę odłożyć i nawet fantazjuje na temat wyjścia z antykwariatu bez
niej. To mu się jednak nie udaje, bo − jak pisze Ajvaz − książka w jakiś spo-
sób zagłuszyła odwieczny strach przed przekroczeniem granicy i od tej chwili
staje się ona nieodłącznym towarzyszem wędrówek bohatera po Pradze. Można
zaryzykować twierdzenie, iż jest również czymś nieskończenie więcej, mianowi-
cie katalizatorem przemiany narratora, który stopniowo reformuje swój sposób
postrzegania rzeczywistości, optykę widzenia nastawia właśnie na postrzeganie
niepostrzegalnego:

Dı́val jsem se na tmavou hladinu s chvějı́cı́mi se světly, uvědomil jsem si, jak se za poslednı́
dny změnilo mé viděnı́: zasmál jsem se, už jsem jako ti ze skřı́nı́ a komor, vnı́mám už skoro
jen zbytek světa, okraj, o jehož existenci v mém světě nikdo ani nevı́, zatı́mco tvary, mezi
nimiž po léta bezpečně plul můj pohled, se začı́najı́ rozplývat v mlze. Kdy se sám proměnı́m
v přı́zrak?12 [DM, 82].

10 Tłumaczenie: „Nie po raz pierwszy doszło do takiego spotkania, jak każdy wiele razy mija-
łem w życiu uchylone drzwiczki prowadzące gdzie indziej, w chłodnych korytarzach cudzych
domów, na podwórzach, na peryferiach miast. Granica naszego świata nie jest daleko, nie ciągnie
się bynajmniej na horyzoncie ani w głębinach; blado fosforyzuje koło nas, w półmroku marginesów
naszej ciasnej przestrzeni, kącikiem oka, wcale sobie tego nie uświadamiając, ciągle zaglądamy
w głąb innego świata” (162).

11 Anna Gawarecka, op. cit., 222.
12 Tłumaczenie: „Patrzyłem na mroczną powierzchnię z drżącymi światłami, uświadomiłem

sobie, jak bardzo zmieniło się w ciągu ostatnich dni moje widzenie: zaśmiałem się, już jestem
taki jak ci z szaf i komór, postrzegam już niemal tylko resztki rzeczywistości, margines, z którego
istnienia nikt w moim świecie nie zdaje sobie sprawy, podczas gdy kształty, pośród których przez
całe lata bezpiecznie przepływał mój wzrok, zaczynają się rozpływać we mgle. Kiedy sam zmienię
się w widmo?” (280).
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Jako czytelnicy nie do końca mamy pewność, czy rozbudzona świadomość,
którą aksamitna książka generuje, jest rzeczywiście olśnieniem, czy też powoli
sączonym jadem. Ludzie, których spotyka na swojej drodze bohater, a którzy
podobnie jak on doświadczyli „działania” niezwykłych woluminów i tajemni-
czych liter nieznanego alfabetu, bezwzględnie przestrzegają przed kontaktem
z nimi. Nieznajomy z kawiarni na Małej Stranie uważa ją wręcz za truciznę,
która sprowadza na człowieka zagubienie i alienuje go w świecie, który do-
tychczas nazywał swoim domem. Natomiast bibliotekarz przywołuje sytuacje,
w których widok liter wywoływał u ludzi najdziwniejsze reakcje. Każdemu przy-
pominało się mianowicie jakieś zapomniane wydarzenie z życia lub niezwykłe
spotkanie:

[...] které nečekaně odhalilo jiný prostor, začal o tom vyprávět, ale obvykle se v polovině
přı́běhu zarazil a rychle převedl řeč na něco jiného. Někdo objevil ráno na zvlhlém koberci
v obývacı́m pokoji živou, svı́jejı́cı́ se mořskou hvězdici, jiný čekal v noci na malém nádražı́ na
vlak a pak nastoupil do vagonu, jehož vnitřek tvořila studená gotická kaple. Z toho, co jsem
slyšel, se ve mně začal rodit pocit, že v našı́ těsné blı́zkosti se prostı́rá nějaký podivný svět13

[DM, 15].

Bibliotekarz, w odróżnieniu od narratora, na fakt istnienia alternatywnej rze-
czywistości reaguje lękiem. Obca jest mu pasja odkrywcy, która charakteryzuje
głównego bohatera. Zwraca uwagę przede wszystkim na niemożność komuni-
kacji między owymi dwoma światami, które istnieją obok siebie w swoistym
sprzężeniu zwierciadlanym. Dialog zaś niemożliwy jest dlatego, że zaprze-
paszczona została ich pierwotna jedność i wspólny język, który ją wyrażał14.
Książka w fioletowej oprawie, zapisana niezrozumiałym pismem, sprawiają-
cym wrażenie żywego tworu, jest − paradoksalnie − znakiem owego wspólne-
go początku, znakiem niczym niezakłóconej komunikacji. Wypada więc uznać
ją również za rodzaj księgi świętej, a więc takiej, która opisuje kosmogonię
świata.

13 Tłumaczenie: „[...] które nieoczekiwanie uchylało zasłony zakrywającej przejście do innej
przestrzeni, ludzie zaczynali o tym opowiadać, ale zwykle w połowie milkli i gwałtownie zmie-
niali temat” (172).

14 Veronika Košnarová zwraca uwagę na charakterystyczny dla filozofii Ajvaza moment,
mianowicie ideę pra-jedności, która tak wyraźnie nie konweniuje z ponowoczesną afirmacją
pluralizmu. Košnarová cytuje samego Ajvaza z jego artykułu Pochybnosti o postmodernismu:
„Postmodernismus tvrdı́, že uznánı́ jednoty je násilı́m na životě, ale zdá se, že právě laciná
postmodernı́ pluralita zavánı́ neživou muzeálnostı́, zatı́mco neklid prastaré posedlosti počát-
kem přibližuje myšlenı́ pramenům života”. Michal Ajvaz, „Pochybnosti o postmodernismu”,
Filosofický časopis, no. 6 (1990): 811. Vide Veronika Košnarová, op. cit., 519. Tłumaczenie (A.H.):
„Postmodernizm twierdzi, że uznanie jedności jest gwałtem na życiu, ale wydaje się, że to właśnie
tani ponowoczesny pluralizm pachnie martwym muzealnictwem, podczas gdy niepokój pradawnej
obsesji zbliża nasze myślenie do źródeł życia”.
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Nieznana rzeczywistość, na którą wskazuje aksamitny wolumin, ukształto-
wana jest w powieści Druhé město na zasadzie analogii do przestrzeni współczes-
nej Pragi. Alternatywny świat, jak podkreśla Anna Gawarecka, skonstruowano
tu, zgodnie z zasadami fikcji referencjalnej, z elementów przetransponowanych
z powszechnie znanej rzeczywistości, ale ułożonych w niecodziennych proporcjach
i konfiguracjach15. Dostęp do owego innego obszaru znajduje się w najbardziej
niespodziewanych punktach stolicy Czech, w jej − powiedzielibyśmy − miękkich
miejscach, miejscach, w których błona oddzielająca rzeczywistość obu światów
jest najcieńsza. Mamy tu więc walcowate kształty na Petrzynie, wieżę kościoła
św. Mikołaja czy też puste rzeźby zdobiące Most Karola. Swoista hierofania
innego świata dokonuje się w nocy. Wtedy to na mapę Pragi nałożone, czy też
zrzutowane zostaje inne miasto. Owa podwójność dotyczy tu nie tylko sfery
kartografii, ale odnosi się również do ludzi, pełniących podwójne role w tym
i tamtym świecie oraz do budynków i pomieszczeń. Najbardziej wyrazistym przy-
kładem jest tu podwójność sklepowych asortymentów − miejsce będące za dnia
salonem obuwniczym, w nocy sprzedaje artykuły rodem z wyobraźni twórców
malarstwa surrealistycznego16. Wizja owej innej rzeczywistości jest konsekwent-
nie utrzymana w stylistyce morskiej i morsko-awanturniczej. Zagadkę fascyna-
cji takimi „pejzażami” w jednym z wywiadów ujawnia sam Ajvaz, wskazując na
łączność krajobrazu miejskiego i morskiego. Obie te przestrzenie są dla niego
− jak twierdzi − poligonami przygody i spotkania z nieznanym17. Fascynacja
morzem i życiem podwodnym od zawsze zresztą stanowiła, jak wskazuje Vero-
nika Košnarová, charakterystyczny rys twórczości czeskiego pisarza i odsyłać
miała do owej początkowej bezkształtności, z której rodzą się wszelkie kształty,
do płodnej pra-pustki, z której wszystko, a więc i wszelkie światy, wzięły swój
początek18. Zgodnie z tymi wyobrażeniami o pochodzeniu świata − pierwotna
jedność, w której komunikacja odbywała się w sposób instynktowny i intuicyjny,
uległa skorumpowaniu, skażeniu. Efektem tego jest obecność obok siebie dwóch
światów, istniejących na zasadzie lustrzanego odbicia. To podwójne jestestwo
pełne jest jednak paradoksów. Jak dowiadujemy się z ustaleń głównego boha-
tera − mimo swojej obcości, inny świat jest przestrzenią znajdującą się tuż
na wyciągnięcie ręki. Była już mowa o miękkich miejscach Pragi, w których się
ona ujawnia. Do tego zestawu można dodać jeszcze, pojawiające się od czasu do
czasu, zjawisko swoistego efemerycznego spięcia między dwoma przestrzeniami,

15 Anna Gawarecka, op. cit., 223.
16 Na temat wątków surrealistycznych w powieści Ajvaza, w tym elementów pisania automa-

tycznego, zaobserwowanych w wypowiedziach poszczególnych bohaterów Innego miasta, w wyczer-
pujący sposób wypowiedziała się w swoim, przywoływanym tu już wielokrotnie, artykule Anna
Gawarecka.

17 Veronika Košnarová, „Jednotny šum bytı́”, 12.
18 Ibidem.
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widoczne na przykład w przerwaniu transmisji jakiegoś programu i „włączeniu
się” zamiast niego sceny z obrzędu w świątyni lub w pojawianiu się nagłówków
gazet z innego miasta, które mówią np. o walce bohatera-narratora z rekinem.
Zastanawia również jednak i fakt, że alternatywna rzeczywistość, będąc jedno-
cześnie tak blisko i pod skórą miasta, oznaczana jest jako coś na peryferiach,
jako przestrzeń stanowiąca margines znanego nam świata. Wprowadza to oczy-
wiście ciekawą dynamikę na linii pojęć centrum-peryferia i rodzi pytanie o to,
który świat pełni tu rolę nadrzędną, a który podrzędną. Wątek ten jest w powieści
tematyzowany, wykracza jednak poza ramy naszych rozważań. Interesujące
dla nas jest natomiast to, iż wizja wspominanej dynamiki idzie nawet odrobinę
dalej. Bohater w trakcie morderczej walki z rekinem ostatecznie nabija jego
ciało na krzyż, który trzyma jedna z postaci na attyce kościoła św. Mikołaja.
Rybie truchło nie wzbudza sensacji wśród mieszkańców Pragi, bo pozostaje
niedostrzeżone. Narrator natychmiast tłumaczy ten fenomen. W powieści odnaj-
dujemy taki oto fragment:

Sešel jsem podél chrámové zdi na dolnı́ námšstı́ a podı́val se vzhůru: vysoko nad hlavami
chodců se lesklo ve slunečnı́ch paprscı́ch tělo žraloka, nabodnuté na křı́ž. Nikdo z lidı́, kteřı́
chodili po náměstı́, si mrtvého žraloka nevšiml: pochopitelně, výšky jsme ze svého prostoru
odřı́zli stejně jako temné okraje. Co vı́me o tajemných krajinách fasád, které proplouvajı́
nad našimi hlavami jako zázračné ostrovy? Kdyby na střechách vyrostlo město ze zlata,
s chrámy a paláci, kdo by si toho všiml? Možná dı́tě, které dosud nevstoupilo do úzké chodby
smysluplného, jı́ž se náměsı́čně potácı́me za svými obrazy, anebo poražený, který už z nı́
vystoupil, protože se mu rozpadl poslednı́ cı́l, jehož přitažlivost tuto chodbu vyhloubila [...]19

[DM, 52].

Nasza percepcja polega zatem na odkrajaniu pewnych fragmentów rzeczy-
wistości, świadomym niedostrzeganiu, czy też postrzeganiu wybiórczym. Alterna-
tywna rzeczywistość jest trudna do zaakceptowania, gdyż jej domem są wysypiska
naszego świata, miejsca brudne, wypełnione zepsutymi przedmiotami, które my
postrzegamy jako odpadki, a które w interpretacji innego świata powróciły jedy-
nie do swojego prawdziwego kształtu20. Świat w jego prawdziwej, a więc dwoistej

19 Tłumaczenie: „Przeszedłem wzdłuż muru kościoła na dolny plac i spojrzałem w górę:
wysoko nad głowami przechodniów lśniło w promieniach słonecznych nabite na krzyż ciało rekina.
Nikt z chodzących na placu nie zauważył martwej bestii: nie ma się co dziwić − to, co wysoko,
odkroiliśmy od swojej przestrzeni tak samo, jak mroczne marginesy. Cóż wiemy o tajemniczych
krainach fasad, które przepływają nad nami jak czarodziejskie wyspy? Gdyby na dachach wyrosło
złote miasto ze świątyniami i pałacami, któżby to dostrzegł? Może dziecko, bo jeszcze nie weszło
w wąski korytarz sensowności, albo życiowy rozbitek, bo już zeń wyszedł, gdy rozsypał mu się
w proch ostatni cel, którego atrakcyjność korytarz ten wyżłobiła [...]” (231).

20 W podobnym do Ajvazowskiego duchu o śmieciach i śmietnisku pisze filozof kultury
− Stefan Symotiuk. W książce Filozofia i genius loci czytamy: „Śmieć, co do swojej genezy, jest
czymś przynależnym kulturze. Wywodzi się z jakiejś naturalnej substancji przyrodniczej, która
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odsłonie widzą jedynie dzieci i straceńcy (rozbitkowie życiowi, szaleńcy), którzy
nie weszli jeszcze w „wąski korytarz sensowności” lub właśnie z niego wyszli.
Wydaje się, iż jest to Ajvazowski ukłon w stronę tradycji romantycznej, która
te dwa typy ludzkie obdarzała wyjątkową wrażliwością i widzeniem niejako
podwójnym, a więc umiejętnością postrzegania rzeczywistości obiektywnej, ale
również tego, co skrywa się pod nią, w głębi. Jurij Łotman, wychodząc z semio-
tycznego spojrzenia na kulturę, przypisywał szaleństwu podobnie doniosłą rolę.
Dla rosyjskiego badacza „jego [wariactwa − A.H.] nosiciel zyskuje dodatkową
swobodę przy naruszaniu zakazów. Może on dokonywać czynów zabronionych
dla «normalnego» człowieka. Nadaje to jego czynom aurę nieprzewidywalności”21.
Dla Łotmana szaleństwo ma określony ponadludzki sens i zarazem domaga się
nadludzkich czynów22. W odróżnieniu od tradycji romantycznej, jak i widzenia
Łotmanowskiego, gdzie szaleństwo bądź „dziecięcość” są cechami niejako imma-
nentnymi, u Ajvaza owego „autentycznego widzenia” można się jednak nauczyć.
Bohater-narrator w rozdziale dziesiątym formułuje swoją teorię patrzenia przez
szybę, a więc patrzenia z dystansem, patrzenia niezmąconego przez natrętną
bliskość codzienności i logiki. Taki rodzaj postrzegania niweluje zatem podział
rzeczywistości na centrum i peryferie, a tym, co zaczyna nas wtedy fascynować
najbardziej, jest przebywanie „między”, przebywanie na granicy.

Najadekwatniejszym jej ucieleśnieniem są w powieści półki z książkami.
W odniesieniu do Innego miasta Daniela Hodrová zwraca uwagę na to, że książ-
ka jest szczeliną w sieci sensu, przez którą do naszego świata przenika chaos.
Owa szczelina może być jednak również drogą do przewartościowania sposobu
postrzegania rzeczywistości, do zobaczenia jej w pełnym wymiarze i w całej jej
różnorodności23. Droga Ajvazowkiego bohatera w poszukiwaniu granic innego
miasta, jak również jego decyzja o ostatecznym opuszczeniu znanej mu rzeczy-
wistości (narrator w ostatniej scenie powieści wsiada do zielonego, marmurowe-
go i w ten sposób doszczętnie surrealistycznego tramwaju, i przenosi się na drugą
stronę) jest tak naprawdę drogą od książki do biblioteki. Mamy tu właściwie
do czynienia z dwiema bibliotekami. Jedną jest oczywiście Klementinum, drugą
zaś biblioteka pałacowa innego miasta, gdzie w ciężkich foliałach płoną ogniste
litery, i o której wiemy jedynie, iż stanowi jedno z dwóch tamtejszych centrów.

poprzez techniczną obróbkę zyskała sobie «szlif» kulturowy i weszła w skład kultury. Gdy tylko
utraciła ów «szlif» lub wygasła potrzeba, która poprzednio dawała jej rację bytu − zostaje wy-
rzucona. Ulega więc wy-zewnętrznieniu, nie wracając jednak wprost do swojego przyrodnicze-
go punktu wyjścia. Zastyga natomiast w pewnego rodzaju za-świecie. Jest to właśnie śmietnik”
(Stefan Symotiuk, „Śmietnisko jako zaświat”, in idem, Filozofia i genius loci (Warszawa: Instytut
Kultury, 1997), 77.

21 Jurij Łotman, Kultura i eksplozja, trans. Bogusław Żyłko (Warszawa: PIW, 1999), 73.
22 Ibidem, 77.
23 Daniela Hodrová, op. cit., 187–188.
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Drugim są fontanny na wewnętrznym dziedzińcu, których szumowi przysłu-
chują się filozofowie. Również więc i pod tym względem oba miasta wykazują
konsekwentną analogię.

Biblioteka uniwersytecka pojawia się w powieści dwukrotnie. Za pierwszym
razem główny bohater otrzymuje od bibliotekarza swoistą instrukcję obsługi
książki w fioletowej oprawie, wraz z ostrzeżeniem, iż konsekwencje jej „użycia”
mogą być nieodwracalne. Tu po raz pierwszy również pojawia się, znany i zako-
rzeniony w kulturze, a obecny zaś zwłaszcza w twórczości tak cenionego przez
Ajvaza Borgesa, wątek biblioteki jako mrocznego labiryntu. Jak dowiadujemy się
z opowieści bibliotekarza, swego czasu postanowił on na własną rękę tropić ślady
innego miasta. Szukał ich na przykład w opowieściach dyżurujących w wypoży-
czalniach kolegów:

V té době jsem také začal pozorněji naslouchat historkám, které v závodnı́ jı́delně vyprá-
věli knihovnı́ci z výpůjčnı́ služby a které jsem předtı́m nebral moc vážně; byly to strašidelné
přı́běhy o setkánı́ch s podivnými tvory v neprozkoumaných divokých koutech knihovny.
Nechal jsem se tenkrát poprvé zavést k okrajům těch ponurých končin, dı́val jsem se do
chodeb, které vedly do tmy, a řı́kal si: hned přı́štı́ den se vypravı́m na cestu, dojdu na konec
chodby a budu pokračovat pořád dál, ale neustále jsem odchod odkládal, každý den jsem
si řı́kal: nechám to na zı́tra, až jsem na tajemstvı́ knihovny přestal myslet, stejně jako jsem
přestal myslet na knihu posázenou rubı́ny a na zlý smı́ch černé ryby. Dneska chodı́m kolem
okrajů temných oblastı́ knihovny skoro denně a do zlověstných ústı́ chodeb se ani nepodı́vám,
nevnı́mám táhlé vytı́, které se ozývá z jejich hloubky. Už necı́tı́m potřebu překročit hranici,
už je pozdě vydávat se na výzkumné výpravy24 [DM, 15–16].

Bibliotekarz zaniechał ambitnych planów penetracji mrocznych zakątków
Klementinum zarówno ze strachu, jak i w przekonaniu, że droga ta nie jest
jego przeznaczeniem, że już za późno na tego typu podróż. Powody, dla któ-
rych w podróż tę wybrać postanawia się nasz bohater, są natomiast dwojakiego
rodzaju. Część z nich ma charakter awanturniczo-przygodowy, chodzi bowiem
− jak przyznaje narrator − o odkrycie cennych klejnotów i spotkanie potworów.
Inne natomiast są dogłębnie egzystencjalne − bohater chce objawić w innym

24 Tłumaczenie: „W tym okresie zacząłem też uważniej przysłuchiwać się historyjkom, które
w zakładowej stołówce opowiadali pełniący dyżury w wypożyczalniach bibliotekarze, choć przed-
tem nie brałem ich słów zbyt poważnie; były to przerażające opowieści o spotkaniach z osobli-
wymi istotami w niezbadanych, dzikich zakamarkach biblioteki. Wtedy to zaprowadzono mnie
po raz pierwszy ku krańcom tych ponurych obszarów, zaglądałem w korytarze, które prowadziły
w ciemność. Mówiłem sobie: «Jutro ruszę w drogę, dotrę do końca korytarza i będę twardo szedł
dalej» − ale nieustannie to odkładałem, codziennie powtarzałem sobie, że zostawię to na dzień
następny, aż wreszcie przestałem myśleć o sekretach biblioteki, przestałem też myśleć o wysa-
dzanej rubinami książce i złośliwym śmiechu czarnej ryby. Teraz niemal codziennie chodzę koło
krańców mrocznych obszarów biblioteki, ale nawet kątem oka nie zaglądałem w złowieszcze
wyloty korytarzy, nie zwracam też uwagi na posępne wycie, dobiegające z ich głębi” (172–173).
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świecie tajemnicę naszego świata, ujrzeć pierwotny taniec, którego śladem jest
nasza rzeczywistość. Towarzyszy mu przeczucie, iż w naszym świecie żyć będziemy
mogli tak naprawdę dopiero wtedy, gdy poznamy ten właśnie sekret. Wyprawa
w głąb biblioteki jest więc tak naprawdę podróżą w poszukiwaniu pełni istnienia.
Bohater podejmuje przerwaną przez bibliotekarza wyprawę i tym samym zajmuje
niejako jego miejsce i przejmuje przynależną mu funkcję.

Biblioteka jest, jak się okazuje, granicą par excellence, bramą tyleż spolegli-
wą, co niebezpieczną i zdradziecką. Z relacji bibliotekarza wynika, iż w głębiach
biblioteki co roku znika bezpowrotnie kilku pracowników, a licea bibliotekar-
skie nie nadążają z nadsyłaniem nowych absolwentów. W gruncie rzeczy nie
wiadomo, jaki koniec spotkał zaginionych pracowników wypożyczalni. Biblio-
tekarz, do końca pragnąc odwieść bohatera od jego decyzji, snuje złowieszcze
przypuszczenia:

Nevı́m, jak knihovnı́ci skončili, jestli zabloudili v nekonečných chodbách mezi regály knih
a zahynuli hladem a žı́znı́, nebo jestli je zadávila zvı́řata čı́hajı́cı́ v hloubce knihovny, možná,
že tam žijı́ nějaké divoké kmeny, které knihovnı́ky lovı́ a snad i jedı́: někdy je z hloubky
knihovny slyšet vzdálené bubnovánı́ tamtamů a některé knihovnice tvrdı́, že zahlédly na
konci chodby nebo v mezeře po vyndané knize pomalovanou tvář divocha. Je ale také možné,
že divoši jsou vlastně zdivočelı́ potomci knihovnı́ků, kteřı́ nenašli zpátečnı́ cestu z knihovny.
Trváte pořád na tom, abych vás zavedl do nitra knihovny?25 [DM, 99].

Ajvazowskie Klementinum, z racji bycia bramą do innego świata, jest więc
strukturą dwudzielną − biblioteka płynnie przechodzi tu w dżunglę. Dżungla
zaś stanowi labirynt, jest swoistym heterotopijnym „kontr-miejscem”26, w któ-
rym książki zaczynają się rozpadać i gnić. Jest miejscem, gdzie regały pękają
od wilgoci i łączą się z innymi półkami oraz z książkami, tworząc rodzaj biblio-
tecznego kompostu. W dżungli tej kultura i natura wiją się w zmysłowym tańcu.
Przestrzeń pełna jest przedziwnych zwierząt, które łatwo pomylić z książka-
mi, gdyż na ich ciałach pozostały jakieś fragmenty liter, słów, a nawet całych
zdań. Ta dynamiczna wizja butwiejącej kultury płynnie przechodzącej w naturę,
czy też do tej natury powracającej, jest w powieści przedstawiona bardzo suge-
stywnie:

25 Tłumaczenie: „Nie wiem, jaki był kres tych, co zaginęli − czy zbłądzili w nieskończonych
korytarzach między pełnymi książek regałami i umarli z głodu i pragnienia, czy udusiły ich bestie,
czyhające w głębiach biblioteki, niewykluczone też, że żyją tam dzikie plemiona, które łowią i być
może zjadają bibliotekarzy: niekiedy z głębi słychać odległe bębnienie tam-tamów, a niektóre
bibliotekarki twierdzą, że widziały na końcu korytarza lub w szczelinie po wyjętej książce malo-
waną twarz dzikusa. Możliwe jednak również, że chodzi o zdziczałych potomków bibliotekarzy,
co nie znaleźli drogi powrotnej. Czy ciągle upiera się pan, żebym pana zaprowadził w głąb biblio-
teki?” (308).

26 Michel Foucault, „Inne przestrzenie”, trans. Agnieszka Rejniak-Majewska, Teksty Drugie,
no. 6 (2005): 120.
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Rozsvı́til jsem baterku a nechal jsem kužel jejı́ho světla bloudit po policı́ch. Stránky knih
se ve vlhku vlnily a kadeřily, bobtnaly, třepily se a dužnatěly, rozpı́naly se a tlačily zevnitř
na vazby, roztrhávaly je a draly se děrami ven. Vazby se rozpadávaly, listy z nich vyhřezávaly,
visely z knih jako unavené jazyky, padaly na zem, kde se mı́sily s listy z jiných knih, hnily
a vytvářely vysokou vrstvu jakéhosi mokvajı́cı́ho, světélkujı́cı́ho a páchnoucı́ho kompostu,
kterým jsem se musel prodı́rat a do kterýho jsem občas zapadal po pás. Dřevěné police,
na nichž knihy stály, v dusném vlhku praskaly a kroutily se. V hnijı́cı́ch vnitřcı́ch knih, v tem-
ných klı́nech mezi stránkami se uchycovala semena rostlin, která tu ve vlhké tmě pučela,
zapouštěla kořı́nky do papı́ru a hnala své výhonky k okrajům knihy, kde jejich čilé špice
vyrážely ven, někdy se proměňovaly v liány, které visely ve složitých pletencı́ch podél knihoven
a ze kterých kapala lepkavá št’áva, jindy se z nich stávaly šlahouny, jež se plazily po policı́ch
a násilı́m pronikaly do jiných knih, tlačily se mezi sevřené stránky a draly se pak ke středu
knihy, aby tu zapustily své kořı́nky. Na některých stvolech vyrůstajı́cı́ch z nitra knih uzrávaly
těžké, mdle chutnajı́cı́ plody27 [DM, 100].

Daniela Hodrová widzi tu eksploatację motywu destrukcji książki, motywu
swoistej nostalgii wobec faktu jej przemijalności jako szkatuły sensu, wobec
powrotu jej papierowej formy do natury28. Ajvaz zresztą wyraża to eksplicytnie.
Bohater jest świadkiem katastrofy, w wyniku której wybujała przyroda pochła-
nia płody ludzkiego ducha. Nieporównywalnie bardziej przerażające jest jednak
to, że fakt owej przemiany ujawnił drzemiącą w każdej książce i w każdym
stworzonym przez człowieka znaku śmiertelną chorobę, szerzącą się z prędko-
ścią średniowiecznej zarazy. Przewartościowana zostaje tu bowiem teza, zgod-
nie z którą książki mówią wyłącznie o innych książkach, znaki wskazują na inne
znaki, a książka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, raczej to rzeczywi-
stość jest wielkim woluminem, jako że stworzona została przez znaki właśnie.
Twierdzenia te, które utożsamić możemy z najbardziej potoczną wiedzą na temat
filozofii ponowoczesnej, zastąpione zostają przez prawdę gnijącej biblioteki.
Ta zaś zmienia kierunek całego procesu. Okazuje się zatem, że to książki i znaki

27 Tłumaczenie: „Zapaliłem latarkę, snop światła błąkał się po półkach. Stronice książek
wskutek wilgoci marszczyły się i skręcały, pęczniały, strzępiły się i grubiały, rozprzestrzeniały
się i napierały od wewnątrz na oprawy, rozdzierały je i pchały się przez dziury na zewnątrz.
Oprawy rozłaziły się, kartki z nich wypadały, wisiały z książek jak zmęczone języki, spadały na
ziemię, gdzie mieszały się z kartkami innych książek, tworząc grubą warstwę jakiegoś nasiąkłego
wilgocią, fosforyzującego i cuchnącego kompostu, przez który musiałem się przedzierać i w który
chwilami zapadałem po pas. Drewniane półki, na których stały książki, pękały i paczyły się w dusz-
nej wilgoci. W gnijące wnętrza tomów, w ciemne przestrzenie między stronami przenikały nasionka
roślin, które kiełkowały w tym mokrym mroku, zapuszczały w papierze korzenie i wysuwały pędy
ku brzegom książki, ich dziarskie wierzchołki wydostawały się na zewnątrz, niekiedy pędy zmie-
niały się w liany, które pogmatwaną plątaniną zwisały z regałów i z których kapał lepki sok,
lub w kłącza, które płożyły się na półkach i wnikały w inne książki, wciskały się między ściśnięte
strony i przedzierały do środka woluminu, by zapuścić tam korzonki. Na niektórych łodygach,
wyrastających z wnętrza książki, dojrzewały ciężkie owoce o mdłym smaku” (310).

28 Daniela Hodrová, op. cit., 190.
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wrośnięte są w rzeczywistość i kierowane jej nieznanymi nurtami. Ajvaz pisze:
„naše označovánı́ a sdělovánı́ je vsazené do bytı́, které označuje samo sebe,
své tajné rytmy, a že toto původnı́ označovánı́, tato prvotnı́ temná záře bytı́ naše
významy udržuje při životě a současně neustále hrozı́, že je opět pohltı́ a roz-
pustı́ v sobě”29 [DM, 100]. Nasza rzeczywistość, sposób, w jaki kształtujemy ją
za pomocą języka, początek swój bierze w mrocznym brzasku istnienia. Istnienie
jako takie znajduje się zaś całkowicie poza naszą kontrolą i zależne jest od rytmu
jakiejś pierwotnej, żarłocznej egzystencji. Ta w gruncie rzeczy apokaliptyczna
wizja ma swoje dopełnienie w scenie pożaru dżungli, a więc w najbardziej
dosadnej egzemplifikacji żywiołu destrukcji, który to obraz jest dodatkowo
głęboko zakorzeniony w kulturze. Wystarczy choćby przypomnieć scenę pożaru
biblioteki w Imieniu róży Umberto Eco.

Inne miasto Michala Ajvaza niesie w sobie bogactwo wątków i motywów,
a próba namysłu nad drogą głównego bohatera od książki do biblioteki jest
oczywiście zaledwie jedną z możliwych ścieżek lektury powieści czeskiego twórcy.
Jest ona jednak na tyle ważna, iż uznać ją można za ramę jej konstrukcji. Główny
bohater ostatecznie udaje się przecież w podróż zielonym, marmurowym tram-
wajem, emigruje do innego miasta i snuje wizję, iż może kiedyś uda mu się
samemu napisać książkę w tajemniczym języku i tajemniczym pismem. A książka
ta może pewnego dnia odnajdzie swojego kolejnego czytelnika w jakimś małym
praskim antykwariacie. Powieść zatem rozpoczyna się od gestu lektury i na nim
się kończy.

Owo czytanie rozumieć tu przy tym należy nieco szerzej, mianowicie jako
próbę zrozumienia, próbę otwartości na doświadczenie przekraczające nasze
dotychczasowe zwyczaje, wreszcie zaś − jako gotowość zakwestionowania, jak
pisze Anna Gawarecka, naszych „przyzwyczajeń poznawczych, ograniczających
horyzont myślowy jednostki ludzkiej”30. W gruncie rzeczy bowiem − jak konsta-
tuje z przekąsem Umberto Eco − „jednym z nieporozumień, jakie dominują
nad pojęciem biblioteki, jest pogląd, że idzie się tam po książkę, której tytuł
się zna [...], główną funkcją biblioteki [...] jest odkrywanie książek, których
istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle
ważne”31. Powieść Ajvaza jest zatem również między innymi historią spotkania
z książką, która dosłownie prowadzi głównego bohatera na krańce jego rze-
czywistości i rozbudza odwagę umożliwiającą przekroczenie granicy między nią
a marzeniem sennym.

29 Tłumaczenie: „[...] nasze oznaczanie i komunikowanie zanurzone jest w istnieniu, które
oznacza samo siebie, swoje tajemnicze rytmy, i to właśnie owo pierwotne oznaczanie, ów zamierz-
chły mroczny pobrzask istnienia utrzymuje nasze znaczenia przy życiu, a przy tym bezustannie
im zagraża, gotowe je wchłonąć i rozpuścić w sobie” (311).

30 Anna Gawarecka, op. cit., 231.
31 Umberto Eco, op. cit., 27–28.
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Hodrová, Daniela. ...Na okraji chaosu... Poetika literárnı́ho dı́la 20. stoletı́. Praha: Torst,

2001.
Kasal, Lubor. „Hra mezi tvarem a nicotou. Rozhovor s Michalem Ajvazem”. Tvar. Lite-

rárnı́ obtydenı́k, no. 16 (2005): 1, 4, 5.
Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001.
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Košnarová, Veronika. „Masky touhy. Úvaha Ajvazovská”. Česká literatura, no. 4 (2012):

517–542.
Łotman, Jurij. Kultura i eksplozja, trans. Bogusław Żyłko. Warszawa: PIW, 1999.
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THE ‘INTERTEXTUAL LIBRARY’ OF FRANÇOIS VILLON

S u m m a r y

In this article, I focus on the intertextual dimension of François Villon’s poems: Lais and
Testament. The ‘intertextual library’ is the internal knowledge that is used by the poet. I analyse
intertextual references that appear as directly mentioned names or book titles and literary allusions
easily identified by the reader. The principle behind their selection and juxtaposition in particular
verses is the starting point for examining the function of their use from the perspective of the
supposed author’s intention.

Na temat Franciszka Villona, francuskiego piętnastowiecznego poety, napi-
sano tak wiele, począwszy od XVI wieku, że chciałoby się powiedzieć − może
już wszystko. Nawet poszczególne wersy bywały przez krytyków poddawane
wnikliwej analizie i stanowiły materię artykułów1. Jednak nadal aktualne wy-
dają się słowa, którymi w swoim czasie podsumował fenomen Villona jeden
z jego wydawców i komentatorów, Pierre Michel: „Wszyscy dzisiejsi krytycy
uznają zgodnie, że istnieje «tajemnica Villona», tak jak istnieje «tajemnica
Homera» czy «tajemnica Szekspira»”2. Metody i klucze interpretacyjne, jakie

1 Przede wszystkim: Jean Dufournet, Recherches sur le Testament de François Villon (Paris:
Société d’Éditions d’Enseignement Supérieur, 1971) i Nouvelles recherches sur Villon (Paris:
Champion, 1980). Uaktualniana bibliografia Villona np. na stronie https://www.arlima.net/eh/
francois–villon.html, acc. 29.03.2018; cf. Dictionnaire des lettres françaises, Le Moyen Age, ed.
Geneviève Hasenohr et Michel Zink (Paris: Fayard, 1992), 471–472.

2 Pierre Michel, „Introduction générale. L’énigmatique Villon”, in François Villon, Poésies
complètes, ed. Pierre Michel (Paris: Librairie Générale Française, 1972), XI.
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stosowano do analizy spuścizny Villona, zaskakują różnorodnością i rozpięto-
ścią perspektyw3 i dowodzą tyleż inwencji badaczy, co inspirującego poten-
cjału samego dzieła. Ważne słowa padły w artykule Bronisława Geremka,
używającego terminu „villonologia”: „Mamy tu bowiem do czynienia z nie-
często spotykanym przypadkiem, gdy badania akademickie służą legendzie,
a wysiłek erudycji, nawet antykwarycznej, stanowi główne tworzywo mitologi-
zacji postaci i dzieła”4. Jak jednak również zauważył Pierre Michel, wydaje
się, że „chodzi nie o to, by znaleźć Villona, ale by go szukać”5, co, trawestując,
można by ująć następująco: chodzi nie o to, by zrozumieć Villona, ale by ciągle
go analizować.

Niniejszy artykuł przypomni intertekstualny wymiar głównego dzieła Villona
− Testamentu (Testament; inaczej − Grand Testament), aczkolwiek w kilku przy-
padkach odniosę się też do Legatów (Lais; inaczej − Petit Testament)6. Legaty,
z 1556 roku, to poemat złożony z 320 wersów, zbudowany z ośmiowersowych
zwrotek oktosylabicznych, zawierających, oprócz rozważań poety na temat
przyczyny powstania poematu, legaty z wirtualnymi, satyrycznymi „darami”.
Testament, napisany w 1461 roku, składa się z 2023 oktosylabicznych wersów,
również w formie ośmiowersowych zwrotek, legatów bądź refleksji podmiotu
lirycznego na różne tematy, przetykanych balladami lub innymi poetyckimi
formami, które przeważnie również stanowią legat dedykowany określonemu
odbiorcy z określoną intencją, poważną lub, najczęściej, satyryczną.

Termin „intertekstualność” rozumiany jest tu szeroko jako relacja między-
tekstowa, choć w wielu miejscach odpowiada rozróżnieniu zaproponowanemu
przez Gérarda Genette’a w Palimpsestach, gdzie stanowi jeden z typów relacji
transtekstualnej, definiowany jako „relacja współobecności, zachodząca między
dwoma bądź wieloma tekstami, to znaczy ejdetycznie, i najczęściej jako rze-
czywista obecność jednego tekstu w drugim”, której formą „mniej eksplicytną
i mniej literalną jest aluzja”7.

Wirtualna „intertekstualna biblioteka” to zinterioryzowany zasób wiedzy
Villona (lub efektowny pozór wiedzy), z którego czerpie on pełnymi garściami
i z dużą swadą. Villon to paryski klerk, który odebrał typowe wykształcenie,

3 Cf. Jean Dufournet, Villon et sa fortune littéraire (Ducros: Saint Médart-en-Jalles, 1970).
4 Bronisław Geremek, „Śmiech w cieniu szubienicy: o Villonie”, Znak, no. 8 (1983): 1268,

http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=67458&tab=3 (acc. 08.03.2018).
5 Pierre Michel, op. cit., XIX.
6 Na temat intertekstualnego wymiaru dzieła Villona wnikliwe studium napisała Jane H. M.

Taylor, The Poetry of François Villon: Text and Context (Cambridge: Cambridge University
Press, 2001). Autorka analizuje tam szczegółowo wiele z przywołanych w niniejszym artykule
odniesień.

7 Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, trans. Tomasz Stróżyński, Aleksan-
der Milecki (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2014), 7–8.
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uzyskując w 1449 roku tytuł bakałarza, a w 1452 roku kolejno licencjata i mistrza
sztuk wyzwolonych (maı̂tre ès arts)8. Jego intelektualne zasoby obejmują, obok
mniej lub lepiej przyswojonej wiedzy z zakresu Artes Liberales (stanowiącej dla
średniowiecznego intelektualisty „minimalny kulturalny bagaż”9), jakieś wiado-
mości z zakresu Pisma Świętego, hagiografii, historii świata. Sam poeta przy-
znaje się w Testamencie do niezbyt pilnego studiowania. Villon czerpie ponadto
ze źródeł literatury antycznej i francuskiej. Na temat oczytania Villona formu-
łowano różne opinie. Niegdyś Fernand Desonay uważał, że literackie zasoby
Villona nie są imponujące, oraz wskazywał, że odwołuje się on raczej do mod-
nych „tematów fruwających w powietrzu” (np. związanych z teatrem: miraklami,
farsami, itp.), których znajomość często jest powierzchowna i zawdzięcza się ją
rozmowom, lekturze czy przypadkowi10. Bronisław Geremek pisze natomiast,
że „twórczość Villona daje przede wszystkim świadectwo rozległej kultury lite-
rackiej i intelektualnej”11. Z kolei Jean-Claude Muhlethaler precyzyjnie wska-
zuje, że przy badaniu intertekstualnych relacji w Testamencie Villona należałoby
mieć na względzie zwłaszcza teatr świecki, poezję Wielkich Retoryków i perspek-
tywę rodzącego się już humanizmu12.

Wyznacznikami analizowanych w niniejszym artykule intertekstualnych odnie-
sień będą wspomniane wprost nazwiska lub tytuły dzieł oraz literackie aluzje
− jasne dla czytelnika. Zasada ich doboru i zestawienia w poszczególnych
wierszach będzie punktem wyjścia do zastanowienia się nad funkcją ich użycia
w perspektywie domniemanej intencji autorskiej.

Trzeba na wstępie zauważyć, że już sama literacka forma testamentu jest
w szerokim znaczeniu intertekstualna, ponieważ „wpisuje się w tradycyjny ciąg
i poważnych, i półżartobliwych poematów «pożegnalnych», tworzonych wcześ-
niej przez wielu poetów [...]”13. Dominująca figura stylistyczna, którą posługuje
się Villon czerpiąc ze swojej własnej intertekstualnej biblioteki, to enumeracja.
W celu wzmocnienia semantycznego przekazu wylicza on ważne postaci lub
akumuluje znane toposy, a czytelnikowi przypada zadanie czujnej lektury, jako że

8 Dictionnaire des lettres françaises, 467. Na temat średniowiecznego stopnia maı̂tre ès arts
vide Jacques Verger, „Pour une histoire de la Maı̂trise es Arts au Moyen Age: quelques jalons”,
Médiévales, no. 13 (1987): 117–130, https://www.persee.fr/doc/medi–0751-2708–1987–num–
6–13–1086 (acc. 05.04.2018).

9 Ibidem, 130.
10 Fernand Desonay, Villon (Liège: Georges Thone, 1933), 30.
11 Bronisław Geremek, op. cit., 1285.
12 Jean-Claude Muhlethaler, Poétiques du quinzième siècle. Situation de François Villon et

Michault Taillevent (Paris: Nizet, 1983), 3.
13 Zaś „Legaty (czyli po prostu «zapisy testamentowe») to jakby mała wprawka do Testa-

mentu [...]”. Jacek Kowalski, „Wstęp”, in François Villon, Les Lais. Legaty czyli Mały Testament,
trans. Jacek Kowalski (Poznań: Studio Bąk, 1994), 9.
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w przypadku tego poety w sposób szczególny nie można mieć żadnej pewno-
ści co do swej interpretacyjnej intuicji. Nie da się naprawdę określić, na jakiej
zasadzie i w jakim celu Villon, którego ekspresja poetycka zawiera w sobie
sporo wieloznaczności14, maskę15 i wyznanie, ze swoim odbiorcą się bawi, i czy
bawi się z nim w istocie. Gérard Gros uświadamia, że czasownik villoner lub
viloner („villonować”) znaczy, między innymi, „zwodzić” „zręcznie oszukać”,
a rzeczownik villon oznacza „zręcznego złodzieja” lub „oszusta”. Krytyk uważa,
że można by się zastanowić nad związkiem rdzenia tych słów z prowokacjami
w stosunku do tradycji literackiej czy modeli estetycznych, jakie praktykuje
poeta noszący przecież przybrane nazwisko Villona16. Modelowym adresatem
niełatwych, wieloznacznych aluzji Villona odnoszących się do współczesności
wydaje się mieszkaniec Paryża, bywalec modnych miejsc, zarazem obeznany
politycznie i społecznie w istotnych kwestiach kraju i znający nazwiska wpły-
wowych osób. Natomiast modelowy odbiorca kulturowych odniesień, nieustan-
nie zresztą reeksploatowanych w całej średniowiecznej literaturze przy użyciu
identycznych zabiegów retorycznych, to ówczesny „intelektualista”, klerk, który
odebrał, jak poeta, scholastyczne wyższe wykształcenie17 oraz posiada podobną
mu literacką kulturę. Adrian Armstrong i Sarah Kay, odwołując się do termi-
nologii Riffaterre’a, piszą, że liczne odniesienia intertekstualne w Testamencie
zakładają publiczność bardzo uświadomioną, stanowiącą „maleńką w stosun-
ku do prawdziwych czytelników Villona” grupkę wtajemniczonych, zdolnych
zwrócić uwagę na „agramatyczności” sugerujące, iż sensu wersów należy szukać
w intertekstualnej grze18. Sam Franciszek Villon jest z kolei aż nadto mode-
lowym twórcą-odtwórcą, jak wielokrotnie wskazywano19, i jego oryginalność
jest mierzona wyznacznikami wykraczającymi poza schemat tematu i środków
wyrazu.

14 Jean Dufournet, Villon: ambiguı̈té et carnaval (Paris: Champion, 1992); Claude Thiry,
„Introduction”, in François Villon, Poésies complètes, ed. Claude Thiry (Paris: Librairie Générale
Française, 1991), 23–26.

15 Cf. Jacqueline Cerquiglini, „Le nouveau lyrisme (XIVe–XVe siècle)”, in Précis de la litté-
rature française du Moyen Age, ed. Daniel Poirion (Paris: PUF, 1983), 280–281; Jean-Claude
Muhlethaler, op. cit., 57–64; Éric Méchoulan, „Les arts de rhétorique du XVe siècle: la théorie,
masque de la theoria?”, in Masques et déguisements dans la littérature médiévale, ed. Marie-
-Louise Ollier (Paris–Montréal: J. Vrin, 1988), 213–221.

16 Gérard Gros, „Villon: le miroir d’un déclin?”, in Apogée et déclin (Cultures et civilisations
médiévales), no. III (Paris: Presses de l’Université de Paris Sorbonne, 1993), 265.

17 Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age (Paris: Le Seuil, 2008), 4, 140; Bronisław
Geremek, op. cit., 1286–1287.

18 Adrian Armstrong, Sarah Kay, Une Muse savante? Poésie et savoir, du Roman de la Rose
jusqu’aux grands rhétoriqueurs (Paris: Classiques Garnier, 2014), 228.

19 Począwszy od klasycznego studium Italo Siciliano, François Villon et les thèmes poétiques
du Moyen Age (Paris: Librairie Armand Colin, 1934).
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Najbardziej bezpośrednie i łatwe do wyodrębnienia intertekstualne odniesienia
w poematach Villona20 z grubsza można podzielić na przenikające się kategorie,
z których ukazane tu zostaną reprezentatywne przykłady. Bardzo ważnym punk-
tem odniesienia jest tradycyjnie Biblia21. W ujęciu satyrycznym przywołany został
fragment psalmu („Wnet Psałterz w dobrą porę chwytam, [...] / Y siodmy werset
pilnie czytam, / Psalm: Deus laudem... dość sposobny...”, T, VI22), którego treść
sugeruje, że poeta życzy swemu wrogowi krótkiego życia i utraty majątku. Gdzie
indziej, w celu zintensyfikowania pochlebczego charakteru życzeń skierowanych
do króla Ludwika XI, w jednej strofie wymienia poeta wskaźniki pomyślnej
egzystencji konotowane przez biblijne postaci: szczęście Jakuba (aluzja do snu
z Księgi Rodzaju, zapowiedź licznego potomstwa), „cześć y chwałę”23 Salomona,
wiek Matuzalema (T, VIII). Jako pokorny chrześcijanin, ufny w zbawienie, pisze
Villon o dostrzeganej w swym życiu Bożej interwencji:

Bóg, co emauskie wsparł pielgrzymy
(Iak Ewangelia opowiada)
Ukazał drogi kres pocieszny
Nadzieią krzepiąc moią żałość24 [T, XIII].

Podkreśla krzepiące Jezusowe umiłowanie biednych:

Mówię to w IEZUSOWYM duchu,
Który położył Bogatego
W ogniu, nie wcale w miętkim puchu,
Zaś trędowatych wyżey niego25 [T, LXXXII].

20 Objaśnienia − podobnej treści − kontekstu i charakteru intertekstualnych odniesień, które
przywołuję w analizie, znajdują się w komentarzach do wersów u wszystkich autorów konsultowa-
nych tu wydań: François Villon, Poésies complètes, ed. Pierre Michel, op. cit.; François Villon,
Poésies complètes, ed. Claude Thiry (Paris: Librairie Générale Française, 1991); François Villon,
Poésies, ed. Jean Dufournet, op. cit. Nie przywołuję każdorazowo źródła wiedzy.

21 Na temat wzajemnych wpływów Biblii i literatury świeckiej w międzynarodowym piśmien-
nictwie średniowiecznym i w liryce Villona, szczególnie w kontekście toposu Ubi sunt?, vide
Étienne Gilson, „De la Bible à François Villon”, École pratique des hautes études, Section des
sciences religieuses. Annuaire 1923–1924 (1922): 3–24, http://www.persee.fr/doc/ephe–0000-0002–
1922–num–36–32–20056 (acc. 10.03.2018).

22 Zapis tekstów źródłowych w nawiasie będzie następujący: L (Legaty) lub T (Testament),
po przecinku rzymską cyfrą numer strofy (ta sama numeracja jest zachowana we wszystkich
wydaniach). Jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie fragmentów Legatów i Testamentu własne.
Tu w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Villon François, Wielki testament, trans. Tadeusz
Żeleński (Boy), in Arcydzieła francuskiego średniowiecza, ed. Zygmunt Czerny (Warszawa: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, 1968).

23 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
24 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
25 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
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W funkcji przestrogi (a posteriori) przed popełnianiem błędów młodości odwołuje
się poeta do Księgi Koheleta. Sam zbyt chętnie był się onegdaj zastosował do jej
rad („Nadtom brał wiernie, co powiada / Mędrzec, y pismam wierzył słowu”26),
w lekturze dość powierzchownej, nie bacząc na kolejne wersy wyraźnie przed
głupotą młodości przestrzegające (T, XXVII). Zaś zrozumienie „wielkiego
Credo” może być, w ironicznym ujęciu poety, miernikiem intelektualnych lub
duchowych możliwości wysoko postawionych osób (T, CXXIX).

Z kolei w charakterze wyraźnie prześmiewczej zachęty do uprawiania miłości
wbrew jej zgubnemu charakterowi − albo do uprawiania jej, skoro jest się tak nie-
rozsądnym, by się angażować, pomimo zniechęcających przykładów („miłości dur
ogłupia ludzi”27) − w Double ballade sur le mesme propos (u Boya-Żeleńskiego
Podwóyna ballada w tymże samym przedmiocie) wymienione zostały postaci
biblijne znane jako „ofiary” miłości: Salomon, co nią ogłupiony „wszedł w po-
gany”28, Samson, co przez nią „stracił swe okulary”29, Dawid, który dla miłości
„zapomniał o bojaźni Bożej”, jego syn Amnon, który pohańbił własną siostrę
„udając, że je tarteczki”, Herod, co „świętego Jana Baptystę ściął / Dla śpiewów,
skoków i piosneczek”. Równie prześmiewczy charakter ma potraktowanie psalmu
jako ironicznego legatu dla człowieka, którego kontekst całej strofy ukazuje
jako pozbawionego talentu i niefortunnego w miłości: „Wraz De profundis,
pieśń żałośną / Na dawne iego miłowanie”30 (T, XCIV). W Ballade et oraison
(u Boya Ballada y modlitwa), dedykowanej paryskiemu prawnikowi znanemu
z upodobania do picia, cała pierwsza zwrotka to apostrofa do kojarzonych
z alkoholem bohaterów biblijnych: Noego, Lota, Architryklina.

Drugą kategorię stanowią liczne odwołania do kultury świeckiej. Są to po-
wszechnie znane nazwiska-symbole, często z dopełniającą krótką charakterysty-
ką, pasującą do poetyckiej koncepcji utworu. W charakterze autorytetu zostaje
więc przywołany już w pierwszej zwrotce Legatów Wegecjusz: „Mądry Rzymia-
nin, wielki doradca”31 (L, I). Jako dowód na erudycję poety występuje oczywiście
Arystoteles (w średniowiecznym postrzeganiu Filozof sensu stricto), aczkolwiek
ukazanie, pod pozorem psychologicznej „autoanalizy” podmiotu, w krzywym
zwierciadle scholastycznej maniery32 wskazuje na satyryczny cel wiersza:

26 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
27 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
28 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
29 U Boya tłumaczenie tego wersu pomija postać Samsona zupełnie: „Naymędrszy boday sie

spaskudzi...”. W oryginale użycie słowa „okulary” (lunetes) zamiast „oczy” wyraźnie podkreśla
prześmiewczy charakter ballady. Cytaty francuskie za edycją Pierre’a Michela.

30 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
31 Cf. Ernst Robert Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, trans. Andrzej

Borowski (Kraków: Universitas, 1997), 58–59, 63–67.
32 Cf. Bronisław Geremek, op. cit., 1287; Jacques Le Goff, op. cit., 172.
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Znikła też i estymatywa,
Z której się perspektywa rodzi,
Symulatywa, formatywa,
Przez defekt których człek odchodzi
Od zmysłów, wpadłszy w omamienie,
Aż go jak lunatyka niesie.
Czytałem o tym, mam wrażenie,
Bodajże w Arystotelesie33 [L, XXXVII].

Z podobną intencją popisania się, w podobnie ironicznym duchu, ukazuje poeta
wyższość doświadczenia nad jałowością wiedzy uniwersyteckiej:

Cierpienie, bakalarstwo wraże,
Rozum otwarło mi, do biesa,
Barziey niż wszytkie komentarze
Nad Arystotem Awerresa34 [T, XII].

Natomiast wiedzą prawniczą kanoniczną popisuje się Villon odwołując się do
Decretum Gratiani (T, LXII).

Bohaterami kilkustrofowej umoralniającej opowieści są Aleksander Wielki
i niejaki Diomedes. Aleksander jest jednocześnie bardzo ważną figurą w litera-
turze francuskiego średniowiecza; stanowi nowy typ bohatera powieściowego,
łączącego epicką dzielność z zapałem do wiedzy i wrażliwością na miłość35.
Przytoczona anegdotka o Diomedesie, morskim piracie, znana jest z utworów
literatury antycznej i średniowiecznej, aczkolwiek akurat nie ze źródła, na które
erudycyjnie powołuje się Villon36 („Walery nam zaświadcza o tem, / Wielkim
wołany przez Rzym cały”37, T, XX). Konfrontacja postaw bohaterów uwidocz-
niona w dialogu służy zilustrowaniu życiowej mądrości, którą dzieli się poeta,
dokonując satyrycznego przewartościowania klasyfikacji dobra i zła w zależności
od posiadanych dóbr (na małą skalę działa zbójca, na wielką − cesarz, T, XVIII).
Jednocześnie pokazuje, że mędrcem można być niezależnie od kondycji spo-
łecznej: „Gdy cysarz dobrze to rzeczenie / Diomedesowe w myśli zważył: / «Dolę
twą (prawi) wnet odmienię / Lichą na dobrą». Y tak zdarzył”38. Jest to zarazem
lekcja równości, gdyż cesarz od tej pory wszystkich ludzi traktował godnie,
„jak prawdziwy człowiek” (T, XX).

33 Trans. Jacek Kowalski, op. cit.
34 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
35 Emmanuèle Baumgartner, Charles Méla, „La mise en roman”, in Précis de la littérature

française du Moyen Age, ed. Daniel Poirion (Paris: PUF, 1983), 105.
36 Jean Dufournet, op. cit., 223.
37 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
38 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
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Jako ilustracja innej mądrości, tym razem o niszczącej sile miłości dotykają-
cej każdego, w słynnej nostalgicznej balladzie Ballade des dames du temps jadis
(u Boya Ballada o paniach minionego czasu) pomiędzy ofiarami pojawiają się
między innymi także nazwiska uczonych:

Gdzie jest przemądra Heloiza,
Z powodu której Piotr Abelard,
Wytrzebion został [...]?
Podobnie, gdzie jest ta królowa,
Co zażądała, by Burydan
W Sekwanę w worku rzucon został?

Swą smutną historię Abelard sam opowiedział w Historia calamitatum mearum.
Natomiast słynnego scholastycznego filozofa Jana Burydana późniejsza legenda
wiązała z seksualnymi orgiami w wieży de Nesle, organizowanymi przez Małgo-
rzatę Burgundzką, do których Villon wydaje się nawiązywać39. W tej samej
balladzie pomiędzy pięknymi paniami pojawia się imię Alcybiadesa, w wiekach
średnich uważanego za kobietę40.

Najbogatszym źródłem intertekstualnych odniesień pozostaje dla Villona
literatura. Poeta przypomina nazwiska autorów i bohaterów literackich oraz
przywołuje i rozwija znane toposy. Bohaterowie literaccy to w pierwszym rzędzie
postaci mitologiczne. Przywoływana już Ballade des dames du temps jadis wpro-
wadzona jest zwrotką wspominającą najsłynniejszą parę starożytnych kochan-
ków: „Umarł y Paris, y Helena”41 (T, XL). W samej balladzie, i w tej samej
funkcji ofiary miłości, pojawia się nieszczęśliwa nimfa: „Echo, co gada, gdy głos
wydasz / Gdzieś ponad rzeką, ponad stawem”, a w funkcji sprawczyni nieszczęścia
− królowa przyrównana do złowrogich kusicielek z Odysei: „Królowa Blanka,
iak liliia, / Syrenim głosem zawodząca”42. W innej, wzmiankowanej już Double
ballade sur le mesme propos, w której także wymienione zostały ofiary miłości
− aczkolwiek z szyderczą intencją, widoczną chociażby w lekkim modyfiko-
waniu uznanych wersji − figurują przykłady pechowych mitycznych kochan-
ków: Orfeusz „słodki minstrel”, co „naraził się morderczemu / Psu Cerberowi
o czterech głowach”, Narcyz „młodzian pięknolicy”43 co „w studni się głębokiej
utopił / Dla miłowania swych miłostek”, Sardana „xiążę niezbyt słabe, / Co Kretę
wyspę zawoiował, / Rad był się przeinaczyć w babę, / Iżby śród dziewcząt
dokazował”44. Inny syn Priama przypomniany został jako element porównania

39 Vide Jean Dufournet, op. cit., 216.
40 Cf. Ernst Robert Curtius, op. cit., 413.
41 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
42 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
43 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
44 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
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− poeta chwali adresata ballady, który niegdyś umiał zawalczyć o swą przyszłą
żonę, iż „tak zadziałał dobrze [...] / jak nigdy Hektor” (T, CXXXIX).

Rozpoznawalne figury literatury średniowiecznej, protagoniści bądź autorzy,
pojawiają się w podobnych funkcjach, zwłaszcza jako przykład ilustrujący poetycki
przekaz. W Ballade des seigneurs du temps jadis (u Boya Ballada o panach
dawnego czasu prowadząca daley ten sam przedmiot), na podobnej zasadzie
co w Balladzie o paniach minionego czasu, wymienia Villon ważne postaci
historyczne, ukazując je jako zwykłych figurantów w korowodzie przemijania.
Pytanie refrenu: „Kędy Szarlemań jest waleczny?”45 odnosi się oczywiście przede
wszystkim do Karola Wielkiego jako cesarza, ale tym specjalnym miejscem
w balladzie poeta honoruje też bohatera epickiej legendy, będącego szczegól-
nie rozpoznawalnym symbolem wielkości. Ballade pour prier Nostre Dame
(u Boya Ballada iaką Wilon napisal na prośbę swey matki, aby ubłagać łaski
Nayświętszey Panny) to włożona w usta prostej kobiety46 modlitwa, kwintesencja
ludowej pobożności. Dwie postaci ikonograficzne i literackie, Maria Egipcjanka
(nawrócona aleksandryjska prostytutka47) i klerk Teofil, który podpisał pakt
z Diabłem, to przykłady grzeszników, w życiu których doszło do zbawiennej
interwencji Matki Boskiej. Nazwisko epickiego bohatera Ogiera Duńczyka
było, między innymi, symbolem seksualnej werwy i płodności. U Villona wystę-
puje on jako punkt odniesienia, złośliwie uwypuklający impotencję adresata
legatu: „Poza tym, niech po stokroć tryka, / Że niczem rycerz Ogier Wielki”48

(T, CLXVII). W kolejnym legacie skierowanym do nieszczęśliwych (też w zna-
czeniu impotentów) kochanków (T, CLXVIII) pojawia się nazwisko będące
znakiem odsyłającym do impasów miłości dwornej. Chodzi o autora z przełomu
XIV i XV wieku, „mistrza Alaina Chartiera”, twórcy, między innymi, przewrot-
nego poematu La Belle Dame sans Mercy (Piękna Dama bez Litości); Villon
bezpośrednio nawiązuje tu do znanych wersów z tego utworu.

Ważnym powracającym intertekstualnym odniesieniem jest Powieść o Róży.
Villon powołuje się na autorytet autora jej drugiej, polemicznej części, Jeana
de Meun, gdy rozpisuje się w satyrycznym tonie o faryzejskiej postawie zakon-
ników: „Mistrz Ian Mehuński też dworować / Ważył się z pilney mniszey krzoski”
(T, CXVIII) oraz gdy zachęca do wybaczania niegdysiejszym „młodym sercom”

45 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
46 Cf. Gérard Gros, „La vieille femme dans le Testament Villon. Étude sur un caractère”,

in Les niveaux de vie au Moyen Âge: mesures, perceptions et représentations, ed. Jean-Pierre
Sosson, Claude Thiry, Sandrine Thonon, Tania van Hemelryck (Louvain-la-Neuve: Academia-
-Bruylant, 1999), 106–109.

47 Jean Dufournet, op. cit., 224. Cf. strofa XCII, gdzie w zawołaniu „Na świętą Marię na-
dobną!” (par sainte Marie la belle!) krytycy dopatrują się odwołania do nawróconej grzesznicy
(Pierre Michel, op. cit., 122), ale też do Matki Boskiej (Claude Thiry, op. cit., 164).

48 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
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błędów ich młodości: „Y, jak ów piękny Romans Róży / Powiada (ba, nie bez
powodu!) [...] / iż trzeba płochość serca z młodu / Darować [...]”49 (T, XV).
Prawdopodobnie także czyni aluzję do tego utworu, gdy dedykuje jeden z lega-
tów Testamentu „drogiej Róży”. Alegoryczne imię zostało tu użyte z ironiczną
intencją, ponieważ poeta sugeruje seksualną rozwiązłość i finansową pazerność
adresatki (T, XC). Do znanych przekonań Jeana de Meun na temat roli prokreacji
nawiązuje poeta wyraźnie w Ballade pour Robert d’Estouteville (u Boya Ballada
iaką Wilon udarował pewnego świeżo ożenionego szlachcica, iżby posłał ią swey
małżonce, którą zdobył sobie mieczem): „Takoż nie stracę ziarna, co go sieię /
W twey roli, którą w pacht od Boga wziąłem; / Wnet owoc luby z niey mi się
zaśmieie; / Y oto, czemu iesteśmy tu społem”50.

Wierny literackiej manierze swego czasu, snuje Villon wariacje na temat
znanych toposów. Wszystkie w zasadzie wpisują się w tematykę przemijania
i śmierci51, z zaakcentowaniem różnych jej aspektów. Topos tempus fugit w ujęciu
Villona podkreśla w szczególności szybkość procesu. Tak poeta mówi o minionym
niezauważalnie czasie młodości: „I nie na piechotę odszedł / Ni na koniu: trudno!
jak zatem? / Nagle uleciał / I niczego w darze mi nie pozostawił” (T, XXIII),
„Dnie moie tako się rozbiegły / Iako, Hiob mówi, w lnianem płotnie / Nitki, gdy
słomy garść zażegłey / Tkacz przytknie doń [...]”52 (T, XXVIII).

Topos danse macabre, wyrażający równość wszystkich wobec nieuchronnej
śmierci, został dosadnie wyrażony przez Villona53, i ze swadą przetłumaczony
przez Boya, w słynnej strofie XXXIX Testamentu:

Wiem, że bogate y ubogie,
Mądre, szalone, świeckie, xiędze,
Hoyne i skąpe, tanie, drogie,
Małe y duże, pychy, nędze54,
Damy z kołnierzem w zmyślne rurki −
Iakietamkolwiek godło czyie −
Iedwabie czy siermiężne burki:
Wszytko dołapi śmierć za szyie.

49 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
50 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit. Dosłowne tłumaczenie bardziej jeszcze każe myśleć

o Jeanie de Meun: „Wtedy nie stracę ziarna, co je sieję, / Na twym polu, gdy owoc mi podobny. /
Bóg nakazuje, abym je uprawiał; / To cel, dla którego jesteśmy razem”.

51 Cf. Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, trans. Tadeusz Brzostkowski (Warszawa: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, 1996), 168–183.

52 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
53 Na temat złożoności użycia tego toposu przez Villona vide Jane H. M. Taylor, „Villon et la

danse macabré: ‘défamiliarisation d’un mythe’”, in Pour une mythologie du Moyen Age, ed. Laurence
Harf-Lancner et Dominique Boutet (Paris: École Normale Supérieure, 1988), 179–196.

54 Cytowane tłumaczenie tej strofy przez Boya jest piękne i wierne, ale w tym wersie zabrakło
rozróżnienia, które jest u Villona, na „piękne i brzydkie”.
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Inny topos należący do semantycznego pola przemijania to odwieczne pyta-
nie ubi est? Zadaje je również Villon, wspominając kobiety i mężczyzn, którzy
niegdyś żyli, kochali, odgrywali ważne role i byli sławni, następnie przemi-
nęli, a my nie wiemy, gdzie się podziali. Zapadają w pamięć metafory z Ballade
des dames du temps jadis, z pierwszego wersu: „Powiedz mi, gdzie y w iakiey
ziemi, / Iest [...]” i refrenu: „Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi?”55, w którym
Boy, nie wiadomo czemu, nostalgicznym wykrzyknieniem zastąpił oryginalny
spójnik, dobrze wyrażający fundamentalną niemożność udzielenia odpowie-
dzi na to pytanie: „Lecz gdzie są niegdysiejsze śniegi?”. Ballade des seigneurs
du temps jadis kontynuuje tę samą refleksję, ale tu Villon dokonuje wyboru
prostej enumeracji postaci, nie siląc się na metafory czy oryginalnie sformuło-
wane zapytania. Natomiast korzysta z innej popularnej wariacji toposu ubi est.
Podmiotem Les regrets de la Belle Heaulmière (u Boya Żale piękney Płatnerki
dobrze iuż sięgniętey przez starość) czyni poeta starą kobietę, słynną paryską
kurtyzanę, przeglądającą się w lustrze i mierzącą się z niszczycielskim piętnem
czasu na swoim niegdyś atrakcyjnym ciele. Odnajdujemy tu topos zwierciadła
oraz formułę wyrażającą uniwersalne zdumienie: qu’elle fus, qu’elle devenue!
(„jaką byłam, a jaką się stałam!”)56: „Cóż się z tem czółkiem stało lśniącem, /
Kosą blond, brwią wygiętą w górę, / Spoźrzeniem radem a palącem, / Co lazło
chłopu het, za skórę?”57 (T, LII). To tylko fragment rozważań kobiety na temat
poszczególnych części jej ciała.

Kolejny topos, powszechnie pojawiający się w odniesieniu do idei śmierci
(podobnie jak formuła ubi est)58, to teologiczna idea vanitas vanitatum. Pojawia się
w Testamencie w formie znanej formuły: „Co z ziemi, w ziemię się obraca; / Wszel-
ka rzecz, słusznie mówią pono, / Chętnie do swego mieścca wraca”59 (T, LXXXVI).
Poeta, jak zwykle niejednoznaczny, traktuje świadomość marności wszechrzeczy
jako źródło przewrotnego pocieszenia:

Świat ten, zaiste, nie iest wieczny,
Iako łupieżca możny mniema;
Wszytkich miecz czeka obosieczny;
Lepszey pociechy ponoś nie ma
Staremu, co za młodu słynął
Z uciesznych figlów y trefności; [...]60 [T, XLIII].

55 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
56 Cf. Italo Siciliano, op. cit., 383–396.
57 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
58 Étienne Gilson, op. cit., 11.
59 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
60 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
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Legaty to parodia topiki fin’amors, tzw. miłości dwornej61. To burleskowy
testament domniemanego rycerza, nieszczęśliwie zakochanego w bezlitosnej
Damie, który decyduje się na wyjazd w dalekie kraje, zostawiając ukochanej swe
serce jako relikwię, a „przyjaciołom” (w rzeczywistości to cele ostrza jego satyry),
w kolejnych legatach, szydercze, wirtualne „dobra”. Są domniemania, że poemat
to literackie alibi poety, który musi opuścić pilnie Paryż po włamaniu do Kole-
gium Nawarskiego, którego dokonał z przyjaciółmi62. Claude Thiry pisze, że to,
co w Legatach naprawdę pozostawił Villon, to „galeria karykatur − począwszy od
jego własnej”, zniszczonego przeżyciami kochanka-męczennika63. W Testamencie
Villon kontynuuje parodię miłości dwornej. W obu utworach poeta posługuje się
zgrabnymi retorycznymi zabiegami: używa wyrażeń naprawdę należących do
języka dwornego, zastępuje je słowami nienależącymi do tego kodu, dokonuje
wtrąceń parodiujących stylistykę dwornej miłości bądź wzmacniających efekt
komiczny, miesza ze sobą przeciwstawne rejestry językowe. Ironizując na temat
swych własnych domniemanych nieszczęść miłosnych (przeważnie są to dosadnie
ukazane niepowodzenia erotyczne), posiłkuje się poeta w satyrycznym duchu
rozpoznawalną frazeologią. Kontynuuje odwoływanie do kluczowych toposów,
sam występując konsekwentnie w roli kochanka-męczennika. Jest to zatem
wierna służba Damie oraz podkreślanie cierpień miłości: „Gdyby ta, którey’m
niegdy służył / Z wiernego serca, szczerey woley, / Przez którą’m tyle męki użył /
Y wycirpiałem moc złey doley [...]”64 (T, LXV). Męczeństwo odrzucenia: „Tak
oto mnie ze szczętem Miłowania wyzyskały” (T, LXIX). Deklaracja odrzucenia
miłości oraz śmierci z miłości: „Neguję Miłość i nią gardzę”, „Śmierć mnie
przez nią dopada”. Rezygnacja ze śpiewu, co w języku dwornej miłości oznacza
rezygnację z miłości: „Wiolę mą precz już odłożyłem, / Za Kochankami już nie
pójdę: / Nawet jeśli byłem jednym z nich, / Ogłaszam, że tak już nie jest” (T, LXX).
Ballade de Villon à s’amye (u Boya Ballada Wilona dla swey miłey) ilustruje
topos zwodniczego uroku Damy bez Litości i topos spojrzenia: „Fałszywa65

piękności, co tyle mnie kosztujesz”, „Oczy bezlitosne, czyż Prawo nie każe, / Miast
go tak dręczyć, wspomóc nieboraka?”. Parodystyczne potraktowanie topiki
dwornej przez Villona syntetycznie ilustruje pierwsza strofa Ballade de la Grosse

61 Temu zagadnieniu poświęcono osobne liczne studia, np. Françoise Giordani, „Quelques
remarques sur l’art de la parodie chez Villon et Rabelais: Deux pastiches de la psychologie et du
style amoureux dans le Lais et Pantagruel”, in Mélanges de langue et littérature françaises offerts
à Pierre Jonin (Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 1979), 267–285; Albert
Barrera-Vidal, „Amour courtois et parodie littéraire chez François Villon”, in Revue belge de
philologie et d’histoire, no. 53, fasc. 3 (1975): 696–725.

62 Jacek Kowalski, op. cit., 7.
63 Claude Thiry, „Introduction”, op. cit., 16.
64 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
65 Użycie tego „niedwornego” przymiotnika sugeruje parodystyczną intencję poety.
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Margot (u Boya O Wilonie i Grubey Małgośce), gdzie mieszają się dwa rejestry
języka, dworny i potoczny: „Ieśli ją kocham i służę z ochoty, / Zaliż kpem przez to
y pluchą się zdawam? / Ma ona w sobie, wierę, piękne cnoty, / Głośno iey miłość
i służby wyznawam; [...]”66. W ironicznym „auto-epitafium” przedstawia Villon
sam siebie jako ofiarę miłości: „Tu legł, z Amora dłoni srogiey, / Z sercem boleś-
nie skaleczonem, / Żaczyna lichy y ubogi, / Co był Franciszkiem zwan Wilonem”67

(T, CLXXVIII). W Autre Ballade (u Boya Ballada służąca na zakończenie)
tak oto brzmi zaproszenie poety na ceremonię jego ostatniego pożegnania:
„Przybądźcie wznieść pogrzebny lament, / Gdy usłyszycie granie dzwona. / Miłości
pomarł on ofiarą; [...] / Miłości pomarł męczennikiem [...]”.

Wydaje się, że podstawowym kryterium zarówno selekcji − z jego wewnętrz-
nej „intertekstualnej biblioteki” − postaci i odniesień, jak i sposobu ich zesta-
wienia w ramach enumeracji, jest osąd poety, że właśnie one najskuteczniej
wypełnią sensotwórczy cel (jakkolwiek byłby przewrotny), który sobie postawił.
Czytelnik nie może być w żaden sposób pewien, czy dobrze odczytał autorską
intencję, zwłaszcza że aluzje są często niekompletne a cytaty błędnie przytoczone68.
Przegląd przykładów podanych w tym artykule pozwala jednak wyodrębnić kilka
wyrazistych funkcji odniesień zastosowanych w Legatach i Testamencie.

Postaci z „katalogu” kultury występują w wersach Villona w funkcji auto-
rytetu; mają, być może, wywołać wrażenie erudycji (czytelnik odnosi wręcz
wrażenie, że autor się nią popisuje), ale ich głównym zadaniem jest wspomoże-
nie umoralniającej intencji lub zilustrowanie przekazywanej życiowej mądrości.
Przykłady zaczerpnięte z Biblii to postaci przywołane często w ujęciu satyrycz-
nym (np. jako przewrotna − bo z odwróconą intencją − zachęta). Ich zadaniem
jest wzmocnienie wymowy wiersza (np. jego pochlebczego czy szyderczego
charakteru). Odniesienia do świętych tekstów także w naturalny sposób wzmac-
niają poważniejszy głos Villona-chrześcijanina, wyrażającego dziecięcą ufność
w zbawienie bądź udzielającego przestrogi dowodzącej jego świadomości co do
hierarchii rzeczy. Przytoczone „fakty” z życia biblijnych bohaterów, czasem celowo
zmodyfikowane, służą jako przestroga (przeważnie podchwytliwa) lub ilustracja
prezentowanej życiowej postawy.

Literatura to najbogatszy „katalog” Villonowskiej „intertekstualnej biblio-
teki”. Postaci z mitologii czy bohaterowie lub autorzy tekstów średniowiecznych
oraz literackie aluzje pełnią w wierszach podobną egzemplifikacyjną funkcję
− ilustrują poetycki przekaz, stanowiąc rozpoznawalny dla odbiorcy znak bądź
punkt odniesienia uwypuklający myśl przewodnią. Silnie obecne w Testamencie
cztery wanitatywne toposy, pomimo lekkiego tonu wypowiedzi, szczególnie

66 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
67 Trans. Tadeusz Boy-Żeleński, op. cit.
68 Adrian Armstrong, Sarah Kay, op. cit., 199–200, 206.
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skłaniają do refleksji, natomiast oryginalnie sparodiowana topika dwornego
kodu miłosnego, rozsiana po Legatach i Testamencie, ma rozbawić świadomego
odbiorcę. Jak napisał Giuseppe-Antonio Brunelli, w poezji Villona „nie brakuje
żadnej nuty”, aczkolwiek „jego bohater, to znaczy on sam, jest zasadniczo boha-
terem komicznym”69. Ale pomimo wszystko, nadal pociągający wydaje się myślo-
wy stereotyp, że istota lirycznych wyznań Villona streszcza się być może w innej
intertekstualnej formule − w znanej z twórczości wcześniejszych poetów, a użytej
przez Villona w charakterze ironicznej „autodefinicji”, słynnej antytezie „śmieję
się przez łzy” (Poésies diverses, Ballade du concours de Blois).

Bibliografia

Arlima, https://www.arlima.net/eh/francois–villon.html (acc. 29.03.2018).
Armstrong, Adrian et Sarah Kay. Une Muse savante? Poésie et savoir, du Roman de la

Rose jusqu’aux grands rhétoriqueurs. Paris: Classiques Garnier, 2014.
Barrera-Vidal, Albert, „Amour courtois et parodie littéraire chez François Villon”.
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tions médiévales), no. III, Paris: Presses de l’Université de Paris Sorbonne (1993):
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WOJNĘ DOMOWĄ ŚPIEWAM WIĘC I GŁOSZĘ1

− WOJNĘ NA KSIĘGI, INDEKSY I KATALOGI.
O RZĄD MŁODYCH DUSZ

Słowa kluczowe: literatura dla dzieci i młodzieży, czytelnictwo, biblioteki dla dzieci
Keywords: literature for children and adolescents, reading, libraries for children

I AM SINGING AND PROCLAIMING A CIVIL WAR
− THE WAR ON BOOKS, INDEXES AND CATALOGUES. TO RULE YOUNG SOULS

S u m m a r y

The development of education, which in the 18th century was available not only to boys, but
also girls from wealthy bourgeois families, as well as the development of publishing houses and
specialised bookstores with books for children (the first of them was founded by John Newbery)
caused the phenomenon of children and teenagers’ ‘eager reading’. The introduction of free
access for children to library collections at the American public library in Pawtucket, Rhode
Island (1877), turned out to be the ‘Copernican revolution’. The idea was introduced to many
American and European libraries. From that time on, children and teenage readers had a real
influence not only on the selection of their own readings, but also on the profile, subjects and
nature of newly-created books. At the same time, the opposite phenomenon intensified: adult
writers and educators tried to control the readings of younger generation. The catalogues of books
for children and adolescents created during nearly half a century (1884–1929), evaluated the
didactic values of readings, but ignored their literary qualities.

1.
Zapotrzebowanie na książki, a wkrótce również na zbiory książek dziecięcych,

nasiliło się wraz z reformacją2, ale jako zjawisko społeczne, wykraczające poza
mury klasztorne i dwory zamożnej szlachty, magnaterii i książąt, dało o sobie znać
z pełną siłą w drugiej połowie XVIII wieku. Wpływ miało na to wiele czynników.

1 Ignacy Krasicki, Monachomachia, czyli wojna mnichów, pieśń I, wers 10.
2 O uwarunkowaniach tego zjawiska pisze Stanisław Litak w tomie Historia wychowania,

vol. 1: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010), 124–160.
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Sprawą natury zasadniczej była działalność Komisji Edukacji Narodowej, a zwłasz-
cza Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Systematycznie rozwijała się społecz-
na świadomość specyfiki dzieciństwa, jeszcze w okresie baroku postrzeganego
jako czas zapowiedzi człowieczeństwa, a nie jego swoistej pełni3. Upowszechnie-
nie edukacji domowej i szkolnictwa zakonnego, a także pojawienie się pensji,
do których uczęszczały dziewczęta z wyższych stanów, skutkowało zjawiskiem
tzw. gorliwego czytania, które objęło młode pokolenie dorastających panien
i kawalerów. By niezamężne panny ulegając modzie, nie sięgały po „zbójeckie”
romanse, stworzono specjalną odmianę gatunkową − powieść pensjonarską,
gdzie ani oczywisty w romansach mit tristaniczny nie mógł dojść do głosu, ani też
jakiekolwiek wątpliwości co do małżeńskiego powołania kobiety nie miały prawa
zagościć. Wzrost znaczenia i nobilitacja szlachty i zamożnego mieszczaństwa
spowodowały, że rodzice z bogatych domów odczuwali potrzebę (lub środowisko-
wy nacisk) poświęcania czasu wychowaniu młodego pokolenia, w tym wychowa-
niu literackiemu. Upowszechniły się drukarnie i tzw. składy książek, co z kolei
zachęcało nakładców do przeorientowania wcześniejszej oferty i uwzględnienia
w niej nowych kręgów potencjalnych czytelników. W XVIII wieku w Europie,
a od początku XIX wieku w Polsce pojawiły się czasopisma dla młodego wieku;
zwłaszcza te ostatnie przynosiły ogromne dochody4, a ponieważ miały począt-
kowo charakter przede wszystkim literacki, stanowiły ważne ogniwo w rozwoju
specjalistycznych bibliotek.

Tymczasem na wykształcenie literackie pracujących na pensjach nauczycie-
lek powszechnie narzekano. O jednej z najstarszych w Warszawie, założonej
w 1750 roku, pisała z przekąsem Klementyna z Tańskich Hoffmanowa:

[...] od niedawnego czasu niejaka panna Strumle, cudzoziemka, którą, lubo pannę, wszyscy
Madame zowią, założyła pensję panien, bo dotąd tylko po klasztorach się chowały; ta jej pensja
w wielkiej jest renomie. Z pierwszych domów córki nabywają tam talentów i poloru5.

Powołanie Tańskiej na stanowisko eforki (wizytatorki pensji żeńskich) dawało
nadzieję, że poziom edukacji literackiej wzrośnie, a młode dziewczęta będą się
uczyły nie tylko „ogłady towarzyskiej, umiejętności zachowywania się w salonach,
znajomości francuskiego i kultury francuskiej”6, lecz także poświęcały czas lektu-
rze pożytecznych powieści. Takie właśnie zamierzała stworzyć i w rzeczywistości

3 Philippe Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, trans. Maryna
Ochab (Gdańsk: „Marabut”, 1995).

4 Vide Izabela Kaniowska-Lewańska, Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich
Hoffmanowej (Opole: Wydawnictwo WSP, 1964).

5 Cit. per Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, „Pensje prywatne”, in Studia z dziejów
edukacji kobiet na ziemiach polskich (Poznań: „Bajt”, 2001), 79.

6 Ibidem, 78.
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stworzyła długi ich szereg sama Tańska, czym zyskała uznanie Kazimierza Brodziń-
skiego. Chwaląc autorkę za „piękność zamiarów, szlachetność uczuć i czystość
stylu”, zwracał Brodziński uwagę na wysoki poziom literacki Pamiątki po dobrej
matce na tle miernoty powszechnie zalegającej w bibliotekach:

Język francuski, po wszystkich już prawie domach używany, służy więcej jak do romansów.
Wchodzące u nas w modę biblioteki do pożyczania książek (dotąd tylko zagranicznych)
niewiele pomyślności literaturze i obyczajom rokują. Wyborem takich książek taniość
tylko kieruje, spekulacja księgarska nie pozwoli umieszczać w nim żadnego dzieła mającego
powszechną zaletę, a liczne czytelniczki prędko, i co się na los wybrać mogło, czytać muszą.
[...] Nadto więcej jeszcze powszechną uwagę obudzić powinny książki polskie z zagranicy
sprowadzane, bo te już tylko obyczajność i stratę czasu obchodzą7.

2.
XIX wiek to czas wielkiego rozwoju oficyn wydawniczych specjalizujących się

w wydawaniu książek dla dzieci. Do najsłynniejszych należała oficyna Michała
Arcta, który aby przełamać panującą w księgarniach monotonię graficzną i sza-
rzyznę edytorską, sprowadzał z Anglii książki ozdobione ilustracjami Charlesa
Henry’ego Benneta i zwrócił się do Marii Konopnickiej z propozycją, by do goto-
wych grafik pisała utwory dla dzieci. Również inni wydawcy starali się podnieść
poziom artystyczny wydawanych dla dzieci książek. Zapomniane dziś lwow-
skie wydawnictwo Altenberga wypuściło w 1882 roku Bajeczki Józefa Ignacego
Kraszewskiego z ilustracjami Michała Elwiro Andriollego. Doszła do głosu
swoista moda na dziecięcą książkę − świetnie napisaną i pięknie zilustrowaną,
bogatą ornamentacyjnie, finezyjną, doskonałą edytorsko, jak doskonała miała być
cała sztuka tamtych czasów, także sztuka użytkowa. Dla dzieci pisali twórcy tej
miary co Henryk Sienkiewicz, Lucjan Rydel i Jan Kasprowicz. Dzieła ilustrowa-
nia książek dziecięcych podjęli się najwybitniejsi artyści, m.in. Wojciech Gerson,
wybitny malarz i krytyk sztuki (wykonał m.in. grafiki do tomu Powiastki i bajki
Stanisława Jachowicza8), Karol Homolacs, zapomniany dziś, niegdyś sławny
profesor krakowskiej ASP, i Piotr Stachiewicz, twórca między innymi kunsztow-
nej dekoracji mozaikowej w krakowskim kościele jezuitów. Zainteresowanie
książką dziecięcą sięgnęło zenitu. Rozkwitały biblioteki i wydawnictwa, poja-
wiały się czytelnie wiejskie i księgozbiory w ochronkach. Koniec końców rewo-
lucja książkowa osiągnęła apogeum: po wiekach tyranii dorosłych pośredników,
wychowawców, bon, guwernerów, nauczycieli, opiekunów, rodziców, katechetów,

7 Kazimierz Brodziński, „Pamiątka po dobrej matce przez młodą Polkę”, Pamiętnik War-
szawski, vol. XV (1819). Cit. per Izabela Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży
do roku 1864. Zarys rozwoju. Wybór materiałów (Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych, 1973), 313.

8 Książka ukazała się w Petersburgu w 1876 r.
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belfrów i bakalarusów − „młódź kwitnąca” wdarła się między biblioteczne regały.
Już nie dorosły podawał dziecku czy nastolatkowi książkę, lecz ono samo mogło
po nią sięgnąć. Dokonało się to znacznie wcześniej niż w księgarni, gdzie w za-
kupach musi pośredniczyć ten, kto jest dyspozytariuszem środków pieniężnych.
Biblioteka rządzi się swoimi prawami. Jako pierwsza stała się królestwem wol-
ności czytelniczej dziecka.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, kto był ojcem tej rewolucji, podmywają-
cej podstawy wszechwładzy dorosłych nad czytelniczymi wyborami nieletnich.
Jej zalążki sięgają czasów Johna Newbery’ego, który dzięki wydawaniu książek
dla dzieci i prowadzeniu księgarni zyskał wielki rozgłos i majątek. Sam napisał
ok. 500 książek dla niedorosłych, pierwsza z nich, A Little Pretty Pocket-Book,
ukazała się w jego wydawnictwie w 1744 roku i sprzedawana była w jego księ-
garni. Nowością było wydanie książki na tzw. kartonie holenderskim, z kolo-
rową okładką9; nie mniej szokował fakt, że za niewielką sumę (dwa szylingi)
można było do książki dokupić „gadżet”: poduszkę lub piłkę. Newbery potrafił
wykorzystywać mechanizmy reklamy, dbał też o to, by czas, który dziecko wraz
z piastunką, guwernerem lub rodzicami spędza w księgarni, był miły i atrakcyjny.
Czy Newbery poszedł aż tak daleko, by wpuszczać same dzieci w głąb księgarni,
czy umożliwiał im choć incydentalnie samowolne wałęsanie się pośród półek?
Bardzo to wątpliwe, czas jeszcze temu nie sprzyjał. Dopiero 110 lat po śmierci
Newbery’ego (1877) w amerykańskiej bibliotece publicznej w Pawtucket w sta-
nie Rhode Island dzieci wpuszczono do wnętrza biblioteki, między półki, gdzie
rozciągało się do tej pory pilnie strzeżone królestwo książkowych kapłanów
i szamanów. Ktoś z bibliotekarzy zaprosił nieletnich między biblioteczne regały
i zaniechał ingerowania w wybór lektury. W malutkim Pawtucket dokonał się
przewrót kopernikański. Początkowo nikt nie zwrócił uwagi, że przemija postać

9 W Polsce dopiero w 2. połowie XIX w. ukształtowała się współczesna postać edytorska
książki dziecięcej. Wcześniej książek dla dzieci wydawano stosunkowo mało, te, które ukazywały
się drukiem, miały skromną formę, gorszy niż książki dla dorosłych papier, pozbawione też były
ilustracji − te pojawiały się jedynie w książkach traktowanych jako bibliofilskie, kosztowne, adreso-
wane więc do dorosłego odbiorcy. Wraz z obniżeniem kosztów druku, a zwłaszcza dzięki możli-
wości pozyskiwania matryc lub gotowych ilustracji od wydawców zagranicznych, głównie niemiec-
kich i angielskich, książka stała się wizualnie atrakcyjna, cenowo przystępniejsza (zwłaszcza
że książki dla dzieci od schyłku XIX w. do wybuchu II wojny światowej powstawały w dwóch
wersjach: droższej, wyposażonej w ilustracje, z twardą okładką zazwyczaj z głębokim reliefem,
i dziesięcio- dwunastokrotnie tańsze, w miękkiej kartonowej okładce, bez ilustracji i na gorszym
papierze). Biblioteki zapełniane były, oczywiście, książkami tańszymi. Dziecięce ręce uważano
za niewprawne, tępiono dziecięce przyzwyczajenia do niszczenia książek, mazania po nich,
zaginania kartek, ślinienia palców itd. Tak czy inaczej − druk stał się relatywnie tani, książki
− bardziej dostępne, biblioteki dziecięce i księgozbiory domowe bogaciły się ilościowo. Vide Janusz
Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku (Łódź: Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego), 1982.
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starego świata. Fala sejsmiczna wzbierała i pochłaniała kolejne biblioteki, także
na kontynencie. Półtora stulecia po przewrocie w Pawtucket w najnowocześniej-
szych amerykańskich i skandynawskich mediatekach zorientowanych na „intere-
sariuszy” określanych mianem Young Adults w ogóle nie pojawiają się biblioteka-
rze, a młodzi czytelnicy mają do dyspozycji ogromne przestrzenie książkowych
wolności i pokus.

Rewolucja w niewielkim, prowincjonalnym miasteczku zmieniła oblicze nie
tylko bibliotek, również samej literatury dziecięcej i książki. Dzieci zyskały bez-
pośredni wpływ na własne lektury, na to, co się do bibliotek kupuje, co się czyta,
co się wydaje. Przemiany następowały stopniowo, zawsze na przekór strażnikom
moralności, upatrującym niebezpieczeństw nie tylko w samodzielnym wyborze
książek przez czytelników dziecięcych, ale nawet w samodzielnym obcowaniu
dzieci z książką, bez obecności oraz komentarzy rodziców i wychowawców.
Stanisław Jachowicz we wstępie do jednego z wydań swoich bajek przestrzegał,
by książki „nie oddawano wprost dziecku do ręki”, lecz dołożono starań, by
dziecko − pod czujnym okiem rodziców, dziadków, guwernerów − starannie
czytało po jednej bajce, „a gdy się z jednej opowiastki korzyść pokaże, wówczas,
niejako w nagrodę, pozwolą dziecku przeczytać z uwagą powiastkę drugą”.
W innym miejscu porównywał utwory literackie do „lekarstwa w aptece”, które
dozować należy zgodnie z dolegliwościami i potrzebami organizmu10.

3.
W drugiej połowie XIX stulecia wobec narastającej fali nowych tytułów i ich

coraz większej dostępności dla „młodzi kwitnącej” pojawiła się potrzeba przygo-
towywania specjalnych poradników, służących dorosłym pośrednikom za wska-
zówkę i podpowiedź co do rzeczy moralnych i wartościowych, a także „ksiąg
zbójeckich”, które powinny być w lekturze zakazane. O neutralizującym od-
działywanie szkoły wychowaniu domowym wypowiadali się pisarze tej rangi,
co Narcyza Żmichowska11, Piotr Chmielowski12 i Bolesław Prus13. Zasadniczym
ogniwem tego wychowania domowego była edukacja literacka. Jan Karłowicz

10 Stanisław Jachowicz, [„Wstęp”], in idem, Powiastki i bajki (Warszawa: W. Chmielewski,
1842); idem, [„Wstęp”], in idem, Sto nowych powiastek dla dzieci z dodaniem wierszyków moral-
nych (Warszawa: J. Jaworski, 1855). Oba komentarze w dwu ostatnich zdaniach podaje Izabela
Kaniowska-Lewańska w tomie Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, 232, 244.

11 Narcyza Żmichowska, „Przedwstępne słowo do pierwszego oddziału pism Klementyny
z Tańskich Hoffmanowej”, in Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Pisma, vol. 1 (Warszawa
1874).

12 Piotr Chmielowski, Poezja w wychowaniu (Wilno: Wydawnictwa E. Orzeszkowej i S-ki,
1881).

13 Bolesław Prus, Kroniki, ed. Zygmunt Szweykowski, vol. 3 (Warszawa: Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1954), 313.
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omawiając Przesądy w wychowaniu Walerii Marrené-Morzkowskiej14, wskazy-
wał na potrzebę przygotowania dobrych poradników literackiego wychowania
domowego omawiających lektury odpowiednie dla młodego, nie tylko dorosłego
odbiorcy:

Autorka mogła dać przegląd jeśli nie wszystkich, to przynajmniej większej części książek
dziecinnych, tak oryginalnych, jak i tłumaczonych, i dostarczyć w ten sposób wskazówek,
o co się starać, a czego należy unikać15.

Sam Karłowicz taki poradnik przygotował16. Była to jedna z wielu inicjatyw tego
rodzaju, do dziś wspominana w pracach historycznych ze względu na nazwisko
autora17. Przewodniki, opracowania i bibliografie adnotowane książek oceniał
negatywnie również Adolf Dygasiński; we wstępie do własnego, autorskiego
katalogu lektur zalecanych młodemu wiekowi pisał: „Rodzice i opiekunowie są
częstokroć pozbawieni wszelkich wskazówek, gdy chodzi o wybór pożytecznej
książki, zastosowanej do wieku dzieci”18. Przygotowując autorski Katalog
krytyczny książek dla dzieci i młodzieży, ocenił współczesną produkcję książ-
kową zasadniczo pozytywnie, zwracając jednak uwagę na niebezpieczeństwa,
jakie może nieść dla młodego wieku czytanie utworów fantastycznych. Uważał,
że biblioteki i księgozbiory dziecięce powinny być zdominowane przez utwory
realistyczne, poznawcze, zawierające sporą dawkę wiedzy naukowej, stosownie
do wieku i możliwości percepcyjnych hipotetycznych odbiorców. Wręcz iryto-
wały go baśnie w rękach dziecięcych czytelników, niechętnie postrzegane
zresztą również przez samą Elizę Orzeszkową. Pisał:

Kopciuszek [...] dobry jest jako temat do baletu, opery i komedii; ale nie kwalifikuje się jako
powieść dla wieku dziecięcego. Tego rodzaju opowieści są resztkami zamierzchłej przeszłości,
grubszych obyczajów i mniej delikatnego poczucia moralnego. Zemsta, chytrość i kłamstwo
są tu jeszcze bardzo popłatne i cenione19.

14 Waleria Marrené-Morzkowska, Przesądy w wychowaniu. Studium pedagogiczne (Wilno,
Wydawnictwa E. Orzeszkowej i S-ki, 1881).

15 Gazeta Polska, no. 214 (1881). Cit. per Henryk Sienkiewicz, Dzieła, ed. Julian Krzyżanowski,
vol. 52: Wiadomości bieżące, cz. 2 (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950), 215.

16 Jan Karłowicz, Poradnik dla osób wybierających książki dla dzieci i młodzieży. ułożył...
(Wilno: Wydawnictwa E. Orzeszkowej i S-ki, 1881).

17 Cf. Jadwiga Konieczna, „Formowanie się księgozbiorów i bibliotek dla dzieci w połowie
XIX i w początkach XX w. na przykładzie Łodzi”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum,
no. 15 (2010): 187–205.

18 Adolf Dygasiński, Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży (Warszawa: Lesman
i Świszczowski, 1884), 3.

19 Ibidem, 29. Tego typu pozycji pojawiło się w latach osiemdziesiątych więcej, e.g. Jana Kar-
łowicza op. cit.; Władysława Nowickiego Co dać dziecku na gwiazdkę? (Warszawa: T. Paprocki,
1886).
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Podobną ocenę formułuje Dygasiński pod adresem Przygód Guliwera, które trak-
tuje w swojej pracy na równi z baśniami adresowanymi do dzieci młodszych: „Słaby
rozum dziecka, [...] nie pojmując tendencji autora, ponosi szwank konieczny”20.

W roku ogłoszenia drukiem baśni Konopnickiej O krasnoludkach i sierotce
Marysi Kasa im. Józefa Mianowskiego wypuściła własny adnotowany spis książek
zalecanych do dziecięcej lektury: Katalog rozumowany książek dla dzieci i mło-
dzieży (1895). Oczywiście, trudno na podstawie Katalogu... jednoznacznie stwier-
dzić, co biblioteki dziecięce zawierały i jaki był profil księgozbiorów domowych;
można określić jednak, jaki był preferowany przez wychowawców model książki.
W polskiej rzeczywistości kulturowej schyłku XIX w. to wychowawcy i księgarze,
a w następnej kolejności rodzice, nauczyciele, wychowawcy, guwernerzy i biblio-
tekarze decydowali o lekturach młodego wieku. Nowinki, które zmieniały obraz
bibliotek amerykańskich i stopniowo docierały do Europy (wolny dostęp dzieci do
półek z książkami), były Polsce obce. Wskazówki zawarte w Katalogu rozumowa-
nym książek dla dzieci i młodzieży dają pewien wgląd w stan preferowanych dziecię-
cych księgozbiorów, typy zalecanych książek, ich tematykę, konwencję i charakter.

Przede wszystkim zwraca się uwagę na wychowawczą orientację lektury,
jej wpływ moralny, ukazywane postawy i wzory osobowe. Walory czytelnicze nie
istnieją. Dynamizm fabuły, związek tematyki utworu z zainteresowaniami hipo-
tetycznego odbiorcy i światem jego przeżyć − to całkowicie nieobecna perspek-
tywa refleksyjna. Duże znaczenie w procesie oceniania książek ma respek-
towanie zasad realizmu − dzieci, wedle ówczesnych przekonań, powinny czytać
przede wszystkim teksty realistyczne, by nieukształtowana świadomość nie po-
mieszała fikcji i faktów, zmyślenia i prawdy21. Najwyżej więc cenione są utwory,

20 A. Dygasiński, op. cit., 26. Emocjonalne nacechowanie obu wypowiedzi sugeruje, że książki
te, mimo oporu środowisk pedagogicznych, funkcjonowały w obiegu dziecięcym. Inaczej tego
rodzaju protest nie byłby uzasadniony. Wywołać go musiała praktyka czytelnicza, której Dygasiński
nie akceptował. Być może z tymi lekturami zetknął się, gdy pracował na dworach ziemiańskich
jako guwerner − był, jak powszechnie wiadomo, wychowawcą młodziutkiego Jacka Malczewskiego,
późniejszego wielkiego malarza, ale również Wacława Karczewskiego, który wiele lat później podjął
się pracy pisarskiej i dziennikarskiej, a także... bibliotecznej: przez dziesięć lat (od 1900 do 1910 r.)
pracował w bibliotece polskiej w Rapperswilu.

21 Było to stanowisko powszechnie uznawane. Pisze o tym Łucja Kabzińska w pracy Geneza
i rozwój pedagogiki pozytywizmu warszawskiego w świetle publicystyki obozu „młodych” (Olsztyn:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996). Zuzanna Morawska twierdziła m.in., że „baśnie
nie działają ujemnie na młode umysły” jedynie pod warunkiem, że teksty zostaną we właściwy
sposób skomentowane przez dorosłych, towarzyszących lekturom dziecka. Sama daje przykład
takiego komentarza: „«Czarownicy i znachorzy» to osoby, które «przypadkiem lub za pomocą
pracy» zdobyły «niepotrzebne bogactwa». To samo było z zaczarowanymi ziołami. [...] Lud,
skłonny do wiary w nadprzyrodzone zjawiska, przypisywał tym czarownikom i czarownicom,
znachorom i znachorkom siłę jakąś nadprzyrodzoną, otaczał ich fantastycznym urokiem, dając
na mieszkanie bogate, kryształowe, przetykane złotem i srebrem pałace”. Zuzanna Morawska,
„Baśni. Słówko wstępne”, Wieczory Rodzinne, no. 6 (1884): 152–154.
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w których „zamiast nieprawdopodobieństw mamy [...] przygody zupełnie praw-
dziwe, ludzi rzeczywistych, a więc dobrych i złych”22. Ideałem lektury mło-
dego wieku była w dalszym ciągu pozytywistyczna powieść tendencyjna z jej
jednoznacznym nacechowaniem aksjologicznym, zabiegami uprawdopodobnia-
jącymi, oceniającymi komentarzami narratora i wyrazistym pragmatyzmem
strategii narracyjnych. Baśnie Hansa Christiana Andersena, Charles’a Perraulta
i braci Grimm budzą zastrzeżenia wywołane niespójnością fabuły, łączeniem
magii i rzeczywistości, przekraczaniem granic prawdopodobieństwa, zakłócaniem
logiki fabuły:

Cel każdej z powiastek jest wprawdzie moralny, występek, zbrodnia ukarane, każda cnota
otrzymuje nieraz hojną aż do zbytku zapłatę. Tylko środki, które do osiągnięcia tego celu
wiodą, niekiedy rozmijają się z moralnością, dają wyobrażenie o występkach, o których dzieci
wcale wiedzieć nie powinny23.

Negatywną ocenę tekstów wzmacnia dodatkowo „pierwiastek erotyczny, silnie
uwydatniony w niektórych baśniach”24.

Formę przeznaczonych do użytku domowego i edukacji szkolnej adnotowa-
nych bibliografii utworów zalecanych do bibliotek dziecięcych wyzyskiwano
jeszcze przez trzy pierwsze dziesięciolecia XX wieku. W roku 1922 ukazuje się
Katalog podstawowy książek dla bibliotek powszechnych25 Marii Grzegorzewskiej
i Jadwigi Ostromęckiej, w 1927 roku opracowany przez Jadwigę Filipkowską-
-Szemplińską i Marię Gutry Katalog biblioteki wzorowej dla dzieci i młodzieży26,
ze wstępem Heleny Radlińskiej. Wszystkie przywołane opracowania miały cha-
rakter autorski, skażone były błędem subiektywizmu.

22 Katalog rozumowany książek dla dzieci i młodzieży wydany z zapomogi Kasy Pomocy dla
Osób Pracujących na Polu Naukowym imienia Dra Józefa Mianowskiego (Warszawa: s.n., 1895),
pozycja 64.

23 Ibidem, pozycja 16.
24 Ten negatywny stosunek pozytywistycznej krytyki do baśni i fantastyczności wynikał z wielu

uwarunkowań, m.in. z przeświadczenia, bazującego na filozofii Comte’a, że baśniowość przyna-
leży wcześniejszej, mianowicie teologicznej fazie rozwoju ludzkości. Zaznajamianie dziecka z baś-
niami przeczyło więc nie tylko zdrowemu podejściu do życia, przede wszystkim stało w opozycji
wobec racjonalizmu, ale dodatkowo niejako zawracało rozwój ludzkości ku fazie pierwotnej.
Adolf Dygasiński pokazuje, jak z nieprawości i niemoralności, a więc pierwiastków, na których
− zdaniem ówczesnej publicystyki − opiera się baśń, wywodzą się współczesne poglądy i postawy
moralne: „kradzież dała początek szanowaniu własności; okrucieństwo − litości; pycha i duma
− skromności itd”. Adolf Dygasiński, „Przykład genezy obowiązku”, Wędrowiec, no. 2 (1884), 15.
Cit. per Stanisław Jedynak, Etyka polska w latach 1863–1918 (Warszawa: Wiedza Powszechna,
1977), 42.

25 Maria Grzegorzewska, Jadwiga Ostromęcka, Katalog podstawowy książek dla bibliotek
powszechnych (Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Bibliotek Powszechnych, 1922).

26 Jadwiga Filipkowska-Szemplińska, Maria Gutry, Katalog biblioteki wzorowej dla dzieci
i młodzieży, introd. Helena Radlińska (Warszawa: Związek Księgarzy Polskich, 1927).

j:makieta 13-5-2019 p:224 c:1 black–text



225Wojnę domową śpiewam więc i głoszę − wojnę na księgi, indeksy i katalogi...

4.
Z dążeń do zobiektywizowania ocen i kryteriów doboru dzieł wyniknęła nowa

inicjatywa: w roku 1929 ogłoszono Spis książek poleconych do bibliotek szkol-
nych, imponujące rozmiarami i poziomem merytorycznym dzieło przygotowane
przez specjalnie w tym celu powołaną komisję27, na jej czele stał Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Komisja
oceniła 1015 pozycji, spośród których do użytku bibliotecznego zakwalifiko-
wała niewiele ponad połowę (675 tytułów). Tryb prac i kryteria oceny książek
szczegółowo omawiała instrukcja, opracowana przez Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego i przeznaczona „dla recenzentów książek
szkolnych i środków naukowych oraz książek popularno-naukowych do biblio-
tek szkolnych”. Zgodnie z instrukcją „recenzenci powinni dokonywać oceny
według zasad wyłuszczonych w § 2 rozporządzenia Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego z dnia 21 lutego 1927 w sprawie oceny książek szkolnych
i środków naukowych”28. Następnie Instrukcja przywołuje stosowne ustępy tego
rozporządzenia:

Książki szkolne i środki naukowe są oceniane pod względem naukowym, dydaktycznym,
wychowawczym, higienicznym i estetycznym po zbadaniu:
a) czy stoją na poziomie wiedzy współczesnej;
b) jaką przedstawiają wartość dydaktyczną;
c) czy i w jakim stopniu uwzględniają postulaty wychowawcze;
d) czy są napisane poprawnie pod względem językowym i stylistycznym;
e) czy barwa papieru, układ, wymiar, rodzaj druku itp. odpowiadają zasadniczym wymogom

higieny;
f) czy pod względem zewnętrznym czynią zadość wymogom estetycznym29.

Wiedza, dydaktyka, „postulaty wychowawcze”, poprawność języka, higiena
i estetyka − byle hołdować tym sześciorgu przykazaniom, a otrzymamy ideał
książki dziecięcej. Dodać warto, że instrukcja obowiązywała nie tylko komisję,
określała procedurę oceny wszystkich bieżąco wydawanych książek dla młodego
wieku: miały one być czytane przez powołanych dekretem rządu recenzentów,
a oceny przesyłane do wiadomości autorów książek i wydawców. System ten
nie miał nic wspólnego z cenzurą, oceniano bowiem książki po ich ogłoszeniu,
a noty recenzentów miały charakter pomocniczy w pracy bibliotekarzy, rodziców,
ognisk i organizacji młodzieżowych, szkół.

27 Skład osobowy komisji został podany do publicznej wiadomości czasopiśmie Bibliografia
Pedagogiczna, no. 4 (1923) et no. 1 (1927).

28 Dz. Urz. Min. W. R. i O. P., nr 4 z r. 1927, poz. 53.
29 Instrukcja opatrzona sygnaturą II-26106 w posiadaniu autora.
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Powołana z inicjatywy rządowej komisja przygotowała szczegółowy regulamin,
który rozwijał zalecenia ministerialne. Oto wyjątek dotyczący wartości wycho-
wawczych:

§ 3. Ocena pod względem wychowawczym:
a) Tendencje moralne, narodowe (państwowe), społeczne, naukowe i inne.
b) Czy książka nie zawiera rzeczy sprzecznych z uznanymi zasadami i ideałami wycho-

wawczymi?
c) Czy książka jest przystosowana do wieku młodocianego (pod względem treści, formy,

pojęć, motywów uczuciowych), a w szczególności czy jest interesująco, żywo (z humo-
rem) napisana?

d) Czy nie zawiera niedopuszczalnych błędów naukowych?30

Komisja rozszerzyła zakres oceny książek o ich wartości literackie, rozumiane
jednak w sposób bardzo wybiórczy:

§ 4. Ocena pod względem literackim:
a) Czy książka jest napisana poprawnie, względnie pięknie, pod względem językowym

i literackim? (konstrukcja i forma). Ogólna wartość artystyczna książki.
b) O ile książka jest tłumaczeniem lub przeróbką, należy w miarę możliwości określić

jej stosunek do oryginału (czy oryginał nie został zniekształcony)31.

Również walory graficzne książki traktowano po macoszemu:

§ 5. Ocena pod względem formy zewnętrznej:
a) Wygląd estetyczny książki, ilustracje (Uwaga: ilustracje oceniać należy także pod wzglę-

dem przystosowania do wieku czytelników).
b) Staranność korekty32.

Przy ocenie książek posługiwano się schematem: K (konieczna), P (pożądana),
D (dozwolona); książki niezalecane (przydatność oceniona negatywnie) pomi-
nięto. Pozycje określone jako K (konieczne) stworzyły listę kanoniczną. Obejmuje
ona literaturę piękną, a także tytuły popularyzujące wiedzę, „książki etyczne
i religijne” i wybrane czasopisma. Wśród pozycji ocenionych jako „K” (konieczne)
nie ma bardzo wielu utworów cenionych dzisiaj, m.in. baśni Perraulta, Grimmów
i Andersena, nie ma nazwisk Buyno-Arctowej, Porazińskiej, Rogoszówny, Kossak-
-Szczuckiej, Ostrowskiej, Alcott, Gomulickiego, Twaina, Urbanowskiej, Verne’a;
ich książki umieszcza się zazwyczaj poza kanoniczną czołówką.

Wykaz książek zalecanych do bibliotek otwierają utwory etyczne i religijne,
następnie wymienia się książki o treści naukowej (wg działów: humanistyczne,
geograficzne i przyrodnicze, społeczne, różne); książka beletrystyczna sytuuje się

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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na końcu. Zawiera niekiedy dość osobliwe pozycje, np. kanon lektur „koniecz-
nych” dla grupy IV (13–15 lat) otwierają Dzieje duszy, czyli żywot św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Jest to skutkiem przyjętej hierarchii ocen: sprawy wychowaw-
cze (§ 3) poprzedzają sprawy artystyczne (§ 4).

Jak w rzeczywistości wyglądało życie bibliotek dziecięcych? Jak biblioteki
te kształtowały wrażliwość czytelniczą pokoleń? Trudno odpowiedzieć na to
pytanie, badając jedynie wyobrażenia i spisując postulaty, które wobec tego
czytelnictwa formułowali dorośli pedagodzy, bardziej zatroskani o możliwość
i skuteczność indoktrynacji i „urabiania” czytelników, niż o ich rzeczywiste lektu-
rowe potrzeby. Nie ulega jednak wątpliwości, że gdyby żaden księgozbiór dzieł
zalecanych przez wychowawców nie miał części wspólnych z tym, co pozostawało
w pamięci pokoleń, nudziarstwa, pozbawione czytelniczej wartości, ale „zacne”
pedagogicznie, święciłyby tryumfy, za to wywrotowe historyjki w stylu grotesko-
wej opowiastki Słowackiego O Janku, co psom szył buty, dziesiątki razy wyda-
wanej w formie książki dla dzieci, różne „chimery senne”, jak Alicja w Krai-
nie Czarów czy szaleństwa niepokornego Tomka Sawyera − znalazłyby się na
cenzurowanym. Klechdy polskie Leśmiana, którym już Mortkowicz zarzucił
„pierwiastek erotyczny” i odmówił ich wydania33, miałyby miejsce na indeksie
ksiąg zakazanych, tuż obok Dziejów grzechu, jednej z „tajemnych” lektur nasto-
letnich dziewcząt w latach międzywojnia. A jednak to właśnie te wywrotowe,
niegrzeczne, niepokorne książki przetrwały mimo złorzeczeń pedagogów, mimo
poradników dobrych książek, wyborów dzieł zalecanych do bibliotek i wielo-
wiekowych jeremiad nad złowrogimi książkami trującymi młodzieńcze dusze
szatańską strawą.

Głosów takich zawsze było wiele. Kazimierz Króliński łamał ręce nad wiersza-
mi Skamandrytów w rękach młodych dziewcząt, a rodziców przestrzegał przed
baśniami, które „wkraczają w dziedzinę seksualną, albowiem królewicz zazwyczaj
kocha się w królewnie”:

Fantaści wyolbrzymiają zjawiska przyrody do rozmiarów cudu, stwarzają niesamowity, tajem-
niczy świat dobrych i złych demonów w postaci roślin, spróchniałych wierzb, dziur w ścia-
nie, cieni przedmiotów itp. Do Wojtusia Porazińskiej przemawia kałuża wody na podłodze,
rozsypane klepki cebrzyka, kiecki w skrzyni, iskierka w popielniku, nić pajęcza na stosie
poduszek − słowem z każdego kąta wyziera doń jakaś tajemnicza złowroga twarz, jakieś
straszydło. [...] Jaki żołnierz będzie kiedyś z chłopca, który się boi własnego cienia, boi się
nocy i samotności?34

33 Roman Zimand, „Preliminaria do klechd Leśmiana”, in Studia o Leśmianie, ed. Michał
Głowiński, Janusz Sławiński (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971).

34 Kazimierz Króliński, O książce dla dziecka (Stanisławów: Księgarnia R. Jasielsk, 1927),
14–19. Cit. per Józef Zbigniew Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Zarys
monograficzny, materiały (Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979), 351–353.
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Króliński zaleca do lektury takie książki, „które by zachęcały do wytrwałej,
codziennej pracy dla dobra i chwały Najjaśniejszej naszej Rzeczpospolitej”35,
piętnuje zaś prozę przygodową za jej demoralizujący wpływ na czytelników:

Bohaterowie tych utworów to przeważnie istoty sprytne, łobuzy, wydrwigrosze, nierzadko
oszuści. Odbywają oni podróże zazwyczaj bez pieniędzy, a więc zdobywają środki metodą
nielegalną. [...] Literatura awanturnicza wykoleja zbyt często młodych chłopaków, pobudza-
jąc ich przede wszystkim do porzucenia szkoły i wędrówki w dalekie światy oczywiście na
początek za pieniądze skradzione rodzicom36.

Druga strona sporu, dziecięcy i nastoletni czytelnicy, nie milczała. Głosowa-
nie, które dokonywało się poprzez samodzielne decyzje lekturowe, stopniowo
przekształcało bryłę bibliotecznego kamienia, niczym spadająca kropla wody.
Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak nie to, że młodzi zawsze zwyciężali
w tej „wojnie światów”, zawsze znajdowali sposoby budowania skrojonej na
własną miarę historii doświadczeń czytelniczych, czytania „pod ławką” Dziejów
grzechu, Dzikuski lub Dziewcząt z Nowolipek w wieku absolutnej niepełnolet-
niości, ale to, że gdy tylko dorastali i czuli się odpowiedzialni za lektury włas-
nych dzieci lub dzieci powierzonych przewodnictwu moralnemu, duchowemu
i intelektualnemu, niemal cytując mędrców, których przestrogi mieli niegdyś
za nic, sami przestrzegali przed zgubnym wpływem zbójeckich ksiąg na serca
i umysły „młodzi kwitnącej”.
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BLACK SEASONS. BLACK KITES. ABOUT THE CHILDREN’S READING IN GHETTOS

S u m m a r y

The article Black Seasons. Black Kites. About the Children’s Reading in Ghettos is devoted
to the Holocaust seen and lived from the perspective of children. The author is interested in book
collections of those who survived the war and later became writers (U. Orlev, A. Frankel, and
M. Głowiński), and those stories that thematise children’s reading in ghettos (D. Combrzyńska-
-Nogala, M. Szczygielski). Joanna Roszak shows which books became for the children readers
a matrix imposed on reality, which met the needs of a library therapy, helped children to cope with
the emotional challenges of ghetto existence, and which enabled integration and identification
processes. Moreover, the authoress presents which books triggered the escapist interpretation
and finally which found an extension in the stories and essays created after the war. The title
of the paper refers to The Black Seasons [Czarne sezony] by Michał Głowiński, and to a line
from Czesław Miłosz’s Campo di Fiori.

Co czyta ludność? Temat ten ciekawi każdego Żyda, a po wojnie będzie interesował świat.
Emanuel Ringelblum, czerwiec 1942

Zwykli ludzie nie wiedzą, ile dla kogoś zamkniętego znaczą książki.
Anne Frank, Dziennik

To będzie noc w głębokim śniegu
który ma moc głuszenia kroków [...]

jeśli nas nie wyśledzą wilki
i człowiek w szubie co kołysze
na piersi szybkostrzelną śmierć

poderwać trzeba się i biec
w oklasku suchym krótkich salw

na tamten upragniony brzeg
Zbigniew Herbert, Odpowiedź
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1. Daleko

Samuel D. Kassow słusznie zauważył, że to los dzieci „wydobywał ze społecz-
ności getta to, co najlepsze, i to, co najgorsze”1. Zaznaczył, że „ważnym aspektem
[...] walki o żydowskie dziecko było podtrzymywanie morale. Wiele dzieci całko-
wicie już zapomniało, jak wyglądają rzeki, wzgórza, lasy czy parki”2. Czytanie
mogło uruchomić ich wspomnienia lub − w przypadku młodszych, niepamięta-
jących życia poza murami − wyobraźnię. Amerykański historyk przytoczył w tym
kontekście wiersz Rozmowa z dzieckiem Władysława Szlengla, poety getta:

Lecz jak wytłumaczyć dziecku,
co znaczy słowo: daleko...
Gdy nie wie, co to jest góra.
I nie wie, co zwie się rzeką...
I nie wie jak matka... i nie ma jak ja
Obrazów tych pod powieką,
Więc jak wytłumaczyć dziecku,
co znaczy słowo daleko3.

Dzieci nierzadko docierały do takich dalekich krain, sięgając po książkę, jak
po wehikuł czasu. Owo „daleko” wspominał Michał Głowiński, właśnie w roz-
dziale poświęconym czytaniu:

Pierwszy to opasła księga szachowa, zawierająca zapisy słynnych partii. [...] A skarbem drugim
był wielki niemiecki atlas, pochodzący chyba jeszcze z okresu przedhitlerowskiego, w wielkim
formacie [...]. Rozkładałem go na podłodze i przyglądałem się światu. Komentarzy i legend
oczywiście nie rozumiałem, ale samo oglądanie map mi wystarczyło, pobudzało fantazję
i marzenia o tym, co jest daleko („daleko” znaczyło zresztą często „za murami”)4.

Artykuł odsłoni, które lektury stawały się dla dziecięcych czytelników matrycą
nakładaną na rzeczywistość, które pozwalały budować zespół interpretacji umoż-
liwiających procesy zestrajające, odczytania autoidentyfikacyjne, rekontekstuali-
zujące, lustrzane, eskapistyczne, jakie książki zaspokajały potrzeby biblioterapeu-
tyczne, pomagały dzieciom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami egzystencji
w getcie, które zaś tytuły dodatkowo znalazły przedłużenie w fabułach i esejach
tworzonych po wojnie5. Interesują mnie księgozbiory zamkniętych w gettach

1 Samuel D. Kassow, Kto napisze naszą historię. Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma.
Ostatni rozdział zagłady warszawskiego getta, trans. Grażyna Waluga, Olga Zienkiewicz (Warszawa:
Amber, 2009), 243.

2 Ibidem, 249.
3 Cit. per ibidem, 249–250.
4 Michał Głowiński, Czarne sezony (Warszawa: Open, 1998), 159.
5 Cf. Joanna Roszak, „The Remains of the Letters. Three Reading Paradigms in the Ghettos”,

Porównania, no. 21 (2017): 225–241.
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dzieci, a zatem szerzej: zajmuje mnie Zagłada widziana i przeżywana z dziecięcej
perspektywy. Sprzęgają się tu dwa zakresy tematyczne: wątek biblioteczek tych
dzieci, które przeżyły wojnę, a po niej zostały pisarzami, oraz fabuły tematyzujące
dziecięce czytanie w gettach i jednocześnie przeznaczone prymarnie dla młodych
czytelników6. Interesować będzie mnie zatem, które książki zostają w getcie
„aktualizowane przez czytelnika” (Hans Robert Jauss)7.

2. Czarne latawce

Jest w filmie Azyl (2017) scena, w której Antonina Żabińska z synem wycho-
dzą na taras willi ulokowanej na terenie warszawskiego zoo i − niczym czarny
śnieg − opadają na ich twarze strzępy palonych w getcie książek. Mamy 19 kwiet-
nia 1943 roku. Oglądający ten obraz przypomina sobie zapewne wersy Czesła-
wa Miłosza: „Czasem wiatr z domów płonących / Przynosił czarne latawce”8.
Nasuwają się pytania, o czym opowiadały te palone listy i książki, jakie zawierały
dedykacje i ekslibrisy, co zanotowano na ich marginesach, które zdania w nich
podkreślono, z ilu rąk do ilu innych rąk je przekazywano? Tytuł niniejszego
artykułu nawiązuje zarówno do Campo di Fiori, jak i do Czarnych sezonów
Michała Głowińskiego.

Ryszard Krynicki w wierszu Jakie to szczęście opisał spotkanie z Żydem na
Dworcu Centralnym. Poeta przywołał obraz strzępów spalonego papieru, koja-
rzący się z opisami żydowskich pogrzebów zniszczonych, rozsypujących się książek,
składanych w bożnicy do skrzyni i wynoszonych na cmentarz9.

6 W artykule nie zostanie podjęty temat książek wybieranych przez młodych autorów gettowch
dzienników − te zbadała bowiem Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy
dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego (Wrocław: Monografie FNP), 2009.

7 Hans Robert Jauss, „Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze”, trans.
Ryszard Handke, Pamiętnik Literacki, no. 4 (1972): 275.

8 Czesław Miłosz, Campo di Fiori, in Poezje wybrane. Selected Poems (Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 1996), 28.

9 Tomasz Pietrasiewicz, Żydowskie księgozbiory, księgarnie, biblioteki, http://teatrnn.pl/leksykon/
artykuly/zydowskie-ksiegozbiory-ksiegarnie-biblioteki/ (acc. 07.04.2018). Taką lubelską ceremo-
nię opisał Józef Czechowicz: „W jednym z okolicznych zaułków stoi niewielki dom modlitwy [...].
Ponieważ budynek był bardzo stary i wymagał przebudowy, w maju roku bieżącego przystąpiono do
remontu. Podczas robót okazała się potrzeba przebicia jednej z wewnętrznych ścian. W grubości
muru odkryto niszę, która zawierała bezcenny skarb: [...] rękopisy pięcioksięgu Mojżeszowego
i innych ksiąg Starego Zakonu, zwinięte w rulonach i zamknięte w bogatych, artystycznie rzeźbio-
nych oprawach. Ponieważ rodały są używane w synagogach jako księgi święte i zarazem przed-
mioty kultu i to kultu codziennego, fanatyczny tłum żydowski uważał, że rodały z przed wieków,
znalezione w niszy i nieużywane − są nieboszczykami. W niedzielę, dn. 7 r.b. ulicami dzielnicy
żydowskiej przeciągnął uroczysty pochód pogrzebowy. Bezcenne i «nieżywe» rodały wieziono na
cmentarz izraelicki. Ceremonie pogrzebowe trwały od godz. 10 do 12 w południe” (Józef Czecho-
wicz, Express Lubelski, 11.12.1924, 4. Cit per ibidem).
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Jakie to szczęście: dwaj ocaleńcy [...]
spotykamy się na dworcu centralnym
wzniesionym na popiołach, oddechach i prochach umarłych [...]
[...] strzępy spalonego papieru, widma listów i książek,
unoszące się na prądach wstępujących coraz wyżej i dalej
[...] cienie spalonych książek, rozsypujące się pod dotknięciem [...]10.

Intuicyjnie udzielić można kilku wstępnych odpowiedzi na pytanie o moty-
wację dla czytania w tej sytuacji granicznej. Miało charakter ocalający: albo przez
sczepienie fabuły z rzeczywistością, w której funkcjonowały dzieci, albo − biegu-
nowo − ich rozszczepienie, spełniało funkcje eskapistyczne, nakładało świat
lektury na otaczającą rzeczywistość, przez co pomniejszało poczucie osamotnie-
nia i pozwalało poczuć się częścią szerszej wspólnoty, zaspokajało głód ducho-
wy, przygotowywało na nadchodzące wydarzenia, niekiedy na śmierć, nadawało
znamiona sensu temu, co pozbawione było sensu, wypełniało czas.

Dziecięce doświadczenie czytania w getcie istotne miejsce zajmuje we wspo-
mnieniach Alony Frankel, urodzonej 27 czerwca 1937 roku w Krakowie, która
wraz ze swoją niereligijną rodziną uciekła do Lwowa, po wkroczeniu tam
w 1941 roku wojsk niemieckich znalazła się w getcie, zaś później na wsi i w kry-
jówce we Lwowie. Ten czas dla niej jako czytelniczki okazał się formacyjny,
a książki wówczas poznawane głęboko wyryły się w jej pamięć. Poniższy cytat
ukazuje, jakie teksty odkrywała, jakie światy odkrywały jej książki, do jakich
„daleko” ją prowadziły, które z nich umożliwiały eksternalizację rzeczywistości,
a które ją internalizowały:

Książek, które przeczytałam w dzieciństwie, nie zapominam. Są wypalone w pniu mojego
mózgu [...]. Najbardziej byłam dumna z polskich książek, które przeczytałam. Ale czytałam
też wiele książek pisarzy francuskich, angielskich, amerykańskich, rosyjskich, czeskich... [...]
Jedna z książek opowiadała o głodzie, a ten temat nie był mi obcy. Ktoś powiedział, że Knut
Hamsun lubił nazistów. Jaka szkoda!11.

Adina Blady-Szwajger, warszawianka, podczas wojny ukrywała się po aryj-
skiej stronie, pomagała Żydom w szukaniu mieszkań i pracowała jako łączniczka.
W I więcej nic nie pamiętam wspominała jeden dzień z czasu okupacji, spoza
getta:

− O co chodzi, Mirka? [...] No, mów szybciej, śpieszę się.
− Chciałabym coś do czytania. Tu nic nie ma! − wyjąkała wreszcie.
[...] nie mogłam jej odmówić. To była mądra, inteligentna dziewczyna. Książki były jej
potrzebne do życia jak chleb.

10 Ryszard Krynicki, Jakie to szczęście, in Magnetyczny punkt. Wybrane wiersze i przekłady
(Warszawa: Wydawnictwo CiS, 1996), 135.

11 Alona Frankel, Dziewczynka, trans. Leszek Kwiatkowski (Warszawa: nisza, 2007), 200–201.
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− Przyniosę, na pewno.
Nawet udało mi się dotrzymać słowa. Kilkakrotnie dostarczałam jej po parę książek kupio-
nych w antykwariacie12.

Ów obraz pozwala zasygnalizować poświadczaną w dokumentach osobistych
i w tekstach literackich głęboko zakorzenioną w żydowskiej kulturze potrzebę
czytania. W gettach funkcjonowały także ruchome biblioteki (tzw. bookmobile
znane były w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech już
u początku XX wieku). Z księgozbiorów Centralnej Biblioteki dla dzieci, powsta-
łej w listopadzie 1940 roku, korzystało około pięćdziesięciu instytucji, wśród
nich np. szpital dziecięcy. Zwykle ich przedstawiciele wymieniali większą liczbę
tomów: „Istniał również ważki problem czystości. Bardzo często książki wracające
z punktów dla uciekinierów lub z innych miejsc nędzy były zawszone. Należało je
natychmiast dezynfekować albo nawet spalić”13. Podstawę do wyobrażenia sobie
takich objazdowych bibliotek dają zapisy Stanisława Adlera: „Żydom nie wolno
korzystać z bibliotek, a wszelkie biblioteki prowadzone przez Żydów zostają skon-
fiskowane. Części z nich udaje się jednak ukryć swoje księgozbiory. Odbywają się
wymiany książek w domach i krążyły biblioteki objazdowe. Getto jest zaczytane
Cyganami i Inwazją 1914 Van der Meerscha”14.

3. Książki-matryce i moc głuszenia kroków. Bezseność Jutki
i twórczość Uri Orleva

W ilustrowanej książce dla dzieci Bezsenność Jutki, napisanej przez Dorotę
Combrzyńską-Nogalę, Dawid Cwancygier opowiada wnuczce o Dedalu i Ikarze.
Ta, słuchając o uwięzieniu Minotaura, rozmyśla o własnej sytuacji i w antycznym
labiryncie dostrzega archetypiczną budowlę zamknięcia (locus horridus):

− Kreta − podjął opowieść − jest grecką wyspą. I tam miał swój pałac król Minos. Mówiłem
ci już, że wezwał Dedala, żeby wybudował labirynt dla Minotaura. Dedal przybył na wyspę
razem z synem Ikarem.
− Nie miał mamy?
− Nic mi nie wiadomo o mamie.
− Może została w getcie, bo była Żydówką? − domyśliła się Jutka15.

12 Adina Blady-Szwajger, I więcej nic nie pamiętam (Warszawa: Świat Książki, 2010), 181–
–182.

13 http://warszawa.getto.pl/index.ph?pmod=wyszukiwanie–db&table–id=zdarzenia&columns
=zdarzenie&show–source=III%C5%BC2%20Berm&lang=en (acc. 07.04.2018).

14 http://warszawa.getto.pl/index.php?mod=wyszukiwanie–db&table–id=zdarzenia&columns
=zdarzenie&show–source=Iop1,%20Adler (acc. 07.04.2018).

15 Dorota Combrzyńska-Nogala, Bezsenność Jutki, il. Joanna Rusinek (Łódź: Wydawnictwo
Literatura, 2012), 41.
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Obserwujemy tu dwukierunkowe oddziaływanie mitu, dziewczynka balansuje
na nieostrej granicy między mitem antycznym a współczesną historią. Nakłada
bieżącą maskę na wydarzenia mityczne, usiłuje zrozumieć opowieść o Dedalu
i Ikarze, projektując na nią własną sytuację. Ale nakłada również mityczną
matrycę na bieżące wydarzenia. W miejscu opowieści, w którym następuje
upadek Ikara, reaguje: „I strażnik go zestrzelił [...]”16. Prosi też, by dziadek
zbudował dla nich takie skrzydła. Gdy się to stanie, „polecimy do Szwajcarii
jak pani Sara Singer. [...] Zupełnie jak mój gawron”17.

Motyw ptaka-anioła pojawia się także we wspomnieniach Uriego Orleva,
którego − jak mówił w wywiadzie − matka przygotowywała: „Dzieci, być może
będziemy musieli wyjść na dach i skoczyć. Staniemy się wtedy aniołami”18.
Orlev, urodzony w 1931 roku jako Jerzy Henryk Orłowski, przed wojną miesz-
kał z rodziną na Żoliborzu. Z matką i młodszym bratem znalazł się w getcie.
Matka została zastrzelona przez gestapowca, po tym ciotka ukryła chłopców
po aryjskiej stronie.

Anna Nasalska napisała o wadze książek w domu Orłowskich: „Jeśli zawsze
stanowiły główny składnik dzieciństwa autora i ulubione zajęcie, to w złych
czasach niosły ocalenie”19. Na unikalny wgląd w temat artykułu pozwala wykład
Orleva zatytułowany Książki mojego dzieciństwa (1931–1945). Wspomina w nim
zdanie zOsobowości ocalałegoAla Sieberta: „Jedną z najważniejszych cech osoby,
która potrafi poradzić sobie w trudnych sytuacjach, jest ciekawość” (UO, 9).
Ta formuła definiuje jego wojenną przemożną potrzebę czytania20.

16 Ibidem, 43.
17 Ibidem, 53.
18 „Nie mogę znaleźć w sobie nienawiści. Z Urim Orlevem rozmawia Agnieszka Zagner”,

Polityka, 04.07.2011, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1517204,1,izraelski-
pisarz-uri-orlev-dla-politykapl.read (acc. 07.04.2018).

19 Uri Orlev, Książki mojego dzieciństwa (1931–1945), trans. Jan Rybicki, posłowie Anna
Nasalska (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2012), 34. Dalej posłu-
guję się skrótem UO i wskazuję numer strony.

20 Miał jako dziecko w getcie wiele powodów do płaczu, w odczycie Książki mojego dzie-
ciństwa przywoływał jednak taką sytuację:

„[...] raz jeszcze płakałem w getcie z innego powodu. O książkę. Było to w moje urodziny
w 1941 albo 1942 roku. Mama zapytała, jaki chcę dostać prezent. Powiedziałem, że marzę o wier-
szach Mickiewicza. [...] Księgarz pokazał nam tom poezji zebranych Mickiewicza, duży, w czerwonej
okładce, z wytłoczonym − nie wymalowanym − profilem poety. Wyczuwało się go pod palcami.

Mama zapytała:
− Ile pan chce?
A pan odpowiedział:
− Piętnaście złotych.
− No nie, to za drogo − powiedziała. Wyszliśmy.
Kiedy znaleźliśmy się na ulicy, mama spojrzała na mnie i spytała:
− Jurek, dlaczego płaczesz? No dobrze, chodź, kupię ci tę książkę” (UO, 13).
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Czytelniczą akuszerką stała się dla chłopców matka („[...] zapalała świeczki
albo lampę naftową. Siadaliśmy w trójkę przy dużym stole i mama czytała nam
różne książki. [...] zapamiętałem Cudowną podróż Selmy Lagerlöf”, UO, 12).
Dwa tytuły zajmowały w jego życiu w getcie szczególne miejsce. Na cześć Robin-
sona Crusoe nazwał generała swojej wyimaginowanej armii, w której wszyscy
żołnierze nosili książkowe imiona. Konsekwentnie ją rozbudowywał:

Z powieści [Jamesa Fenimore’a − przyp. aut.] Coopera pochodził między innymi mój
generał Ostatni Mohikanin. Miałem też generała Gordona − ale oczywiście nie był to Aharon
Dawid Gordon, pionier syjonizmu, tylko ten dzielny Anglik, którego zaciągnąłem do mojego
wojska po przeczytaniu W pustyni i w puszczy. [...] Długo nie mogłem wybaczyć bratu, że
podebrał mi generała Robin Hooda. Zaklepał go sobie, choć nie przeczytał książki, tylko
zapamiętał go z opowiadań mamy. [...] I choć zaklepałem sobie Don Kichota, brat prze-
chytrzył mnie, bo zaklepał Sancho Pansę. Na to też nie mogłem się zgodzić, ale tym razem
obeszło się bez bójki: Sancho Pansa został wymieniony za Obieżyświata Juliusza Verne’a
[UO, 16].

W zacytowanym poniżej fragmencie ujawni się tytuł książki odbieranej przez
chłopca w trybie alegorycznym i znajdującej przedłużenie w jednej z fabuł stwo-
rzonych przez niego wiele lat po wojnie.

Mama, kiedy jeszcze była razem z nami, często usiłowała namówić mnie na książki, które
sama uwielbiała w dzieciństwie − albo przynajmniej takie, które nie były „straszne”, czyli,
według mojej oceny, „dla dziewczynek”. Udało jej się przekonać mnie do książek Ericha
Kästnera [...]. Ale jako że mama czytała nam w długie, zimowe wieczory taką właśnie grubą
książkę „dla dziewczynek” o cudownych przygodach małego Nilsa i dzikich gęsi − do dziś
wspomnienia o matce mieszają mi się czasem z wieczorami z tą książką i to mimo tego, że
Nils nie miał szans zostać jednym z naszych generałów.
[...] I jeszcze na jedną książkę namówiła mnie mama: na Bambi [...] Feliksa Saltena. Zacząłem
czytać, bo chciałem mamie zrobić przyjemność, ale potem nie mogłem się oderwać od lek-
tury [...] [UO, 17].

Historia ta stanie się dla mnie punktem węzłowym opowieści o książkach
gettowych Orleva i pozwoli skoncentrować się na aspekcie wielokrotnego
przylegania innych tytułów do owych pierwszych intensywnych lektur w sytuacji
in extremis. W jelonku należy dostrzec małego Jurka, a polowaniu − wojnę.
Izraelski pisarz wspominał:

Czytałem ją w kółko, bardzo powoli, i w końcu zacząłem wierzyć, że to jakieś dzieło prorocze.
Wielkie polowanie w książce nasuwało myśl o toczącej się wokół wojnie i o tym, co potem
zaczęto nazywać Holokaustem. Ja i moja mama to Bambi i jego mama [UO, 18].

Już to byłoby dość ciekawe. Ale tu zbliżamy się do szczególnego zapętle-
nia i przedłużenia gettowej lektury, również do autorskiej czytelniczej epifanii,
tak dojmującej, że trzeci z epigrafów − z Odpowiedzi Herberta − znalazł się
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w artykule w związku z tym jednym fragmentem. Feliks Salten, austriacki
pisarz żydowskiego pochodzenia, zmarły w Zurychu w 1945 roku, opowieść
o Bambi opublikował w roku 1923. W 1936 roku Hitler zakazał rozpowszech-
niania jego utworów. Na jednej z pierwszych stron matka instruuje młodego
jelonka:

Iść na łąkę to rzecz nie tak prosta [...] jest to rzecz bardzo trudna i niebezpieczna. [...] Ja wyjdę
najpierw sama, a ty stój tutaj i czekaj. [...]. Ani na chwilę nie spuszczaj ze mnie oka. Kiedy
zobaczysz, że biegnę z powrotem, na to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, wówczas zawrócisz
natychmiast i uciekniesz, jak będziesz mógł najszybciej. [...] W każdym razie biegnij, biegnij,
ile sił... Biegnij, nawet gdyby się coś stało... nawet, gdybyś widział, że ja... że ja padam na
ziemię ...nie zwracaj na mnie uwagi, rozumiesz?... Cokolwiek byś widział albo słyszał ...uciekaj
stąd, uciekaj, jak możesz najszybciej...! Czy przyrzekasz mi to?21.

Czytelnik książki Orleva Biegnij chłopcze, biegnij (zainspirowanej głównie
wspomnieniami Yorama Friedmana, który przybrał fałszywą tożsamość Jurka
Staniaka) przypomina sobie zapewne, że jej bohater Srulik jako ośmiolatek
razem z rodzicami trafia do warszawskiego getta; ojciec zbiega, zaś matka
pewnego dnia znika. Od tej pory Srulik-Jurek radzi sobie sam. Jak Bambi
w opowieści. I jak Bambi od matki w zacytowanym wyżej fragmencie, on od
ojca słyszy podobny instruktaż: by biegł szybko, przed siebie i starał się zmy-
lić trop. Tytułowe słowa „Biegnij, chłopcze [...] biegnij”22 w książce wypowia-
da matkująca Jurkowi gospodyni. Na stronie sąsiedniej przeczytamy: „Srulik
wrócił do lasu i wydawało mu się, że las także cieszy się z jego powrotu. [...]
Nauczył się skradać cicho jak leśne zwierzęta, które obserwował”23. Pisząc te
fragmenty i ów z kolejnej strony, autor Wyspy na ulicy Ptasiej musiał głębo-
ko zaglądać w oczy jelonkowi z lektury lat wojennych: „Później pojawiła się
sarna z koziołkiem. [...] Nagle zwierzęta skoczyły i zniknęły w mgnieniu oka”24.
Trzydzieści stron dalej izraelski autor opisuje leśne spotkanie, anagnorisis
Srulika i ojca oraz pamiętny instruktaż, jaki chłopiec od niego usłyszy, będący
wiernym odwzorowaniem wskazówek matki-sarny: „Jeśli będą cię ścigać z psa-
mi, wejdź do wody albo na bagna, wtedy psy stracą trop”25. „Ojciec podniósł
się i zaczął biec. [...] Niemcy zaczęli coś krzyczeć. Całe ciało Srulika sprężyło się
do ucieczki”26.

21 Feliks Salten, Bambi. Opowieść leśna, il. Mirosław Pokora, trans. Marceli Tarnowski
(Warszawa: Alfa, 1987), 12.

22 Uri Orlev, Biegnij chłopcze, biegnij, trans. Magdalena Sommer (Warszawa: Wydawnictwo
W.A.B., 2013), 54.

23 Ibidem, 55.
24 Ibidem, 57.
25 Ibidem, 84.
26 Ibidem, 85.
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4. Książki pierwsze jako książki ostatnie. Czytać wszystko − i zdążyć

Sara Zyskind (ur. w Łodzi w 1927 roku, zm. w Tel Awiwie w 1994 roku) obok
lektury Nędzników wspomina wiersz Marii Konopnickiej:

Nasze oczy napełniały się łzami, gdy wciąż od nowa zagłębiałyśmy się w poemat Słoneczko,
w którym sierota oskarża jasno świecące słońce, że jest tak bardzo obojętne na ludzkie
cierpienia. Słońce odpowiadało, że ono nie ma z tym nic wspólnego − że to jest zmartwienie
niebios. Jego zaś obowiązkiem jest nadawanie światu radosnego wyglądu, opromieniając go
blaskiem27.

Janina Katz w Moim życiu barbarzyńcy przywołała inny utwór noszący taki
sam tytuł:

Poczytałam trochę baśnie braci Grimm, ale wydały mi się jeszcze bardziej przerażające niż
życie; pocieszyłam się inną książką, Słoneczkiem.
Słoneczko opowiadało o cudownej historii pewnej jasnowłosej dziewczynki, której matka
zachorowała. Słoneczko robiła wszystko, co tylko mogła, żeby matka wyzdrowiała. I zasnę-
łam28.

Mowa tu o książce Marii Buyno-Arctowej, żony wydawcy Zygmunta Arcta,
której bohaterka, Marysia, jako sierota trafia do domu przyjaciółki zmarłej
matki, pani Dębskiej29. Magdalena Jonca dostrzegła w opowieści studium nad
głębią sierocej duszy30. Rzadko zdarza się sięgnąć po wspomnienia tych, którzy
przetrwali Zagładę jako dzieci, i nie spotkać choćby passusu poświęcone-
go zachłannemu czytaniu. Książka Janiny Katz nie uchyla się od tej prawidło-
wości:

Czytałam nocami. Ciągle jeszcze spałyśmy z Lolą w jednym łóżku, ale dostałam latarkę.
Byłam opętana przez książki i czytałam wszystko, co mi wpadło w ręce. Książki dla dzieci
i młodzieży dostawałam od Loli: Anię z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery, Serce
Amicisa, Pinokia i cudowną Zielono mam w głowie. [...] Były też inne książki: Sinclaira
Lewisa i Jacka Londona, którzy opisywali i krytykowali stosunki kapitalistyczne. I Quo vadis
Sienkiewicza, pisarza, rzecz jasna, religijnego i konserwatywnego, ale laureata Nagrody
Nobla, zaliczanego do polskich klasyków31.

27 Sara Zyskind, Skradzione lata, trans. Anna Wiśniewska-Walczyk (Warszawa: Czytelnik,
1991), 14.

28 Janina Katz, Moje życie barbarzyńcy, trans. Bogusława Sochańska (Warszawa: Jacek
Santorski & Agencja Wydawnicza, 2006), 105.

29 Maria Buyno-Arctowa, Słoneczko (Warszawa: Nasza Księgarnia, 1958).
30 Magdalena Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku (Wrocław: Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994), 283.
31 Ibidem, 126.
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5. Czarne sezony − książki nieczytane za młodu

Michał Głowiński fragment Czarnych sezonów zatytułował: Książki, których
nie czytałem za młodu.

Wiedziałem, że moja opowieść negatywna o tym, czego za młodu nie czytałem, z konieczności
książek by nie dotyczyła. [...] gdy [...] moi koledzy − rówieśnicy i trochę starsi − wspominali
z sentymentem swe wczesne lektury, byłem skazany na milczenie, nie miałem o czym mówić.
[...] Muszę przyznać, że ich wspominków o niegdysiejszych lekturach słuchałem nie bez
zazdrości, myślałem o tym, co mnie w dzieciństwie ominęło [...]32.

Po piętnastym roku życia czytał francuskiego powieściopisarza i kojarzył
wykreowany w jego powieściach świat z tym znanym z warszawskiego getta:

Wpadła mi w ręce któraś z powieści Victora Hugo − i mnie zafascynowała. Rzuciłem się na
inne jego utwory; odpowiadały mi one może dlatego, że tak dużą rolę grają w nich relacje
o różnych okrucieństwach. Pod pewnymi względami nakładały się na to, co stało się moim
doświadczeniem33.

Dokładnie przeczytał Czarne sezony Marcin Szczygielski, autor powieści dla
młodzieży Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz
i wstecz, ujawniającej związki ze świadectwami osobistymi. Poprzedza ją motto
z Wehikułu czasu Herberta George’a Wellsa, a zatem książki, która wskrzeszała
odczucie ze świata poza murami i której pierwsza wersja nosiła tytuł Chroniczni
argonauci34. Byli nimi też mali czytelnicy w gettach.

Bohater utworu Szczygielskiego to chłopiec adaptujący się dzięki czytaniu do
codziennej katabazy. Wypożycza książki z jednej z bibliotek w getcie. Barbara
Engelking wyróżniła 24 takie placówki, w tym aż dziesięć przy ulicy Leszno.
Szczygielski wspomniał bibliotekę przy ulicy Leszno 67, scharakteryzowaną
przez badaczkę jako: „Centralna biblioteka Centosu dla dzieci, kierowniczka:
Barbara Berman. Od jesieni 1941 nosi imię Rozy Symchowicz (psycholożki
i pedagożki zmarłej w 1941 roku, która w getcie roztaczała opiekę nad naj-
biedniejszymi dziećmi − przyp. aut.). W grudniu 1941 znajdowało się tam
1300 książek polskich i żydowskich, miała ponad 700 stałych czytelników”35.

32 Michał Głowiński, Czarne sezony, 156.
33 Ibidem, 164.
34 Herbert G. Wells, Wehikuł czasu, trans. Feliks Wermiński (Wrocław–Warszawa–Kraków:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985), XXXIX.
35 Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście

(Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013), 585. Interesujący artykuł
poświęcony bibliotekarzowi z getta wileńskiego zaproponował z kolei Zbigniew Gruszka: „Herman
Kruk (1897–1944) jako organizator i dyrektor biblioteki getta wileńskiego: szkic do obrazu biblio-
tekarstwa żydowskiego w Polsce”, Acta Universitatis Lodziensis, no. 16 (2010), 171–182.
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Bohater instruował: „Tu trzeba wejść na podwórko otoczone kamienicami, wbiec
po schodach na górę i jest się na miejscu. W bibliotece”36.

Patrzą na mnie, uśmiechają się i sądzą, że skoro jestem taki mały, to muszą [...] dać mi coś
cienkiego z obrazkami, a kiedy się upieram, że nie chcę, to w ostateczności proponują
Doktora Dolittle. Nie mam nic przeciw Doktorowi Dolittle, bardzo mi się podobał. Ale to było
kiedyś, [...] gdy jeszcze nie miałem nawet siedmiu lat. Teraz przeczytałem właśnie Dwa lata
wakacji Juliusza Verne’a, to bardzo gruba książka i wcale nie dziecinna, chociaż opowiada
o dzieciach [MS, 11].

Kiedy wypożycza egzemplarz Wehikułu czasu Wellsa, pogrąża się w lekturze:

[...] jestem już na czterdziestej siódmej stronie, zaraz na początku rozdziału Zmierzch ludz-
kości. Za nic nie mogę się oderwać i czuję, że mam wypieki na policzkach37.

Dziadek głównego bohatera pracował przed wojną jako muzyk w filharmonii.
W getcie zarabia na ich życie, grając na skrzypcach w teatrach lub na spotkaniach
towarzyskich. Michał Głowiński w Czarnych sezonach także wspominał ulicznego
grajka, mijanego przezeń w drodze na komplety:

Gdy chodziłem na komplety prowadzone przez pannę Julię i panią Bronisławę, napoty-
kałem na swej [...] trasie niemłodego, wychudzonego człowieka grającego na skrzypcach.
Wykonywał on zawsze tę samą melodię, od kogoś z dorosłych dowiedziałem się, że to frag-
ment Koncertu skrzypcowego Mendelssohna. Mówiło się, że skrzypek ów był przed wojną
członkiem orkiestry Filharmonii Warszawskiej, to dopiero gettowa nędza wygnała go na
ulicę. Mam wciąż przed oczyma jego postać. Było go tak niewiele, że niknął w obszer-
nym szarym płaszczu, który zapewne za dobrych przedwojennych czasów był dopasowany,
a teraz na nim wisiał [...]. Wszystko, co się z nim wiązało − poza melodią, którą wydo-
bywał ze swych skrzypiec − łączyło się z szarością, a więc było zharmonizowane z ogólnym
kolorem getta38.

6. Inicjacja w śmierć − Poczta

Książka Adama Jaromira i Gabrieli Cichowskiej Ostatnie przedstawienie
panny Esterki fabularyzuje historię wystawienia przez Esterę Winogronównę
i Janusza Korczaka sztuki Poczta Rabindranatha Tagorego. Stary Doktor − boha-
ter opowieści − myśli: „Może ta właśnie bajka zdoła nadać temu życiu jakiś sens

36 Marcin Szczygielski, Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz
i wstecz, il. Daniel de Latour (Warszawa: Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, 2013), 10.
Dalej, cytując tę pozycję, stosuję skrót MS i wskazuję numer strony.

37 Ibidem, 34.
38 Michał Głowiński, Czarne sezony, 13.
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i przygotować dzieci do tej długiej, dalekiej i niebezpiecznej podróży”39. Jej boha-
ter, Amal/Omol, przesiaduje w oknie i rozmawia z przypadkowymi przechod-
niami: „[...] lekarz zabronił mi wychodzić. Mnie nigdy nigdzie nie pozwolą
wyjść!”40. „Dokąd zabierzesz? Daleko? Za te góry”41 − pyta strażnika, marząc,
jak inne dzieci, o swoim „daleko”, wspomnianym we wstępnie artykułu. Chłopiec
spełnia się w świecie wyobraźni. Podobne spełnienie miało zdarzyć się lipco-
wego popołudnia 1942 roku w Domu Sierot. Autorzy książki odtwarzają taką
scenę:

− Opaska! − przypominam sobie nagle. − Zostawiłam ją na dole.
Jednak panna Esterka mnie powstrzymuje.
− Dzisiaj nie będzie Ci potrzebna.
− Tutaj − mówi, wskazując na linię, gdzie zaczyna się scena − tutaj są już Indie.

Ryszard Waksmund pisał, że śmierć przestała być w sztuce Tagorego tema-
tem tabu; przestała nim być także w Domu Sierot. Przedstawienie w sierocińcu
Janusza Korczaka odbyło się w sobotę, 18 lipca 1942 roku, o godzinie 16.30.
Zaproszenie na nie znaleziono w pierwszej części Archiwum Oneg Szabat.
Widnieją na nim słowa Władysława Szlengla:

Coś więcej niż tekst − bo nastrój,
Coś więcej niż emocja − bo przeżycie,
Coś więcej niż aktorzy − bo dzieci42.

5 sierpnia 1942 roku, trzy tygodnie po wystawieniu Poczty, mieszkańcy siero-
cińca zostali zgładzeni. Hanna Mortkowicz-Olczakowa w biografii Janusz Kor-
czak przypomniała jeden z najpóźniejszych tekstów Starego Doktora, nowelkę
O trzech wyprawach Herszka, w której

obłąkany rebe opowiada małemu żydowskiemu dziecku bardzo ponurą legendę o zagładzie
Żydów. „Była wojna i Tytus spalił świątynię. Tak, tak. Pożar był. Paliły się książki Boga, Tak,
tak. Ale nie. Palił się tylko papier, a litery frunęły do nieba i żyją”43.

Wystawienie sztuki indyjskiego autora miało charakter inicjacji w śmierć,
stało się teatralną ceremonią oddziałującą na psychikę dzieci, zaś dorosłym
widzom umożliwiło uruchomienie symbolicznego stylu odbioru.

39 Adam Jaromir, Gabriela Cichowska, Ostatnie przedstawienie panny Esterki (Poznań: Media
Rodzina, 2014).

40 Rabindranath Tagore, Poczta, trans. Bogdan Gębarski, posłowiem opatrzył Ryszard
Waksmund (Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński, 1997), 19.

41 Ibidem.
42 Samuel Kassow, op. cit., 250.
43 Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak (Warszawa: Czytelnik, 1978), 11.
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7. Zakończenie

Jednym ze sposobów rozmawiania o wojnie jest uczynienie punktem wyjścia
właściwych lektur, desakralizujących ją. Takie książki dorośli wybierali z biblio-
tek i biblioteczek dla dzieci zamkniętych w getcie (Bambi, Robinson Crusoe).
Podjęcie w artykule tematu socjologii literackiej i poetyki odbioru w sytuacji
in extremis wymaga ponownego przywołania Michała Głowińskiego, tym razem
jako badacza stylów odbioru. Wiele dzieci w gettach uruchamiało styl symbolicz-
ny, wydobywało z tekstów ruchome znaczenia, nadpisując im swoją rzeczywistość.
To spostrzeżenie wyznacza kierunek dla sformułowania wniosku o niebagatel-
nym zakresie oddziaływania na młodego odbiorcę, pozwalającym mu zidentyfiko-
wać pragnienia i lęki. Lektury umożliwiały zawiązanie wspólnoty i uruchomienie
instynktu przetrwania.

Część z nich podyktowana była po prostu zawartością domowych lub sąsiedz-
kich biblioteczek lub funkcjonujących wypożyczalni i miała charakter dość przy-
padkowy, ale wiele czytelniczych wyborów płynęło z wyższych przesłanek. Harald
Weinrich w klasycznym artykule O historię literatury z perspektywy czytelnika
zauważał przecież: „umiejący czytać nie bierze do ręki każdej książki”44. Owe
lektury intencjonalne pomnażały doświadczenia, pozwalały na utożsamienie
z bohaterem; uspokajały zmysły lub pobudzały do intensywniejszego życia w skraj-
nej sytuacji, sprostały oczekiwaniom relewancji między światem lektury a życiem
w getcie.
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Appadurai Arjun 76
Arct Michał 219
Arct Zygmunt 239
Ariès Philippe 218
Arkusza Olena ( ��	� !����) 31
Armstrong Adrian 204, 213
Arsoba Barbara 91
Arystofanes z Aten 46, 137
Arystoteles 170, 206
Astimov Izaak 50
Aubert Hippolyte 14
Auerbach Erich 132
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Żeleński Tadeusz, pseud. Boy 205–213
Żmichowska Narcyza 221
Żmigrodzka Maria 103
Żołądź-Strzelczyk Dorota 218
Żurowski Maciej 174
Żychliński Arkadiusz 152
Żyłko Bogusław 195
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INFORMACJE DLA AUTORÓW

W końcu marca danego roku upływa termin nadsyłania artykułów do numeru za rok
następny. Prosimy o nadsyłanie wyłącznie prac oryginalnych, wcześniej niepublikowanych
i nieprzeznaczonych do innych czasopism i ksiąg przed ukazaniem się w numerze „Prac
Filologicznych. Literaturoznawstwa”.

Wszystkie teksty przeznaczone do naszego rocznika są recenzowane. Proces recenzo-
wania artykułów zgłoszonych do publikacji obejmuje trzy etapy.

W pierwszym etapie wstępną kwalifikację przeprowadza komitet redakcyjny, mając
na uwadze walory naukowe artykułów, ich komunikatywność i poprawność formalną oraz
zgodność z profilem pisma i z tematem numeru, do którego byłyby przeznaczone.

W drugim etapie artykuły, które zostały zakwalifikowane w etapie pierwszym, ocenia
dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Jeżeli tekst powstał w języku obcym
w ośrodku zagranicznym, jeden z recenzentów jest afiliowany przy instytucji zagranicznej
innej niż macierzysta instytucja autora pracy. Zgodnie z zasadą podwójnej anonimo-
wości recenzji autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się wskazaniem dopuszczenia artykułu do publikacji
(ew. pod określonymi warunkami) lub jego odrzucenia (formularz recezji − poniżej).
W swoich opiniach recenzenci uwzględniają wartość merytoryczną i spójność tekstów,
sposób argumentacji i funkcjonalność stosowanej metodologii, poprawność językową
i formalną (cytowanie, przypisy) oraz wykorzystanie literatury przedmiotu.

Z prac, które w etapie drugim uzyskały recenzję pozytywną, w etapie trzecim komitet
redakcyjny wyłania artykuły do publikacji, kierując się projektem merytorycznym numeru.
Autorzy artykułów są informowani o zakończeniu i rezultacie procesu recenzowania.

FORMULARZ RECENZJI:

s. 1
INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA REDAKCJI CZASOPISMA

Recenzję opracował (tytuł, imię, nazwisko): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejsce pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data sporządzenia recenzji: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odręczny podpis Recenzenta
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s. 2
RECENZJA TEKSTU NAUKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO CZASOPISMA
„PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO” [rok] .. . .. . . . [nr] . . .. . . . .

Tytuł recenzowanego tekstu: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pod względem jakości recenzowany tekst uważam za (proszę o zakreślenie w prawej kolumnie):

Istotny tekst wnoszący nowatorskie spojrzenie i nową problematykę

Dobry tekst

Tekst o standardowej jakości

Tekst o jakości poniżej standardowej

Tekst całkowicie nieudany

Pod względem poprawności tekst uważam za:

Bardzo dobry, do przyjęcia w przedstawionej formie

Do przyjęcia, po ewentualnych drobnych poprawkach

Do przyjęcia po koniecznych drobnych poprawkach

Do przyjęcia po istotnych poprawkach

Nie do przyjęcia nawet po większych poprawkach

Ewentualne konieczne poprawki mają charakter:

− formalny (cytowanie, przypisy)

− gramatyczny, ortograficzny

− stylistyczny

− argumentacyjny

− metodologiczny

− tematyczny

− bibliograficzny (literatura podmiotu i przedmiotu)

Do publikacji w „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwie” artykuł:

Polecam

Polecam po naniesieniu sugerowanych poprawek

Tekst po poprawkach powinien być zaakceptowany przez recenzenta

Zdecydowanie nie polecam

Uwagi szczegółowe:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prosimy Autorów
o przestrzeganie następujących zasad:

1. Autor jest zobowiązany podać w przypisie informację o osobach, które miały udział
w powstaniu artykułu, ale tylko o rzeczywistych współtwórcach (pragniemy uniknąć
zarówno sytuacji „ghostwriting”, jak sytuacji „guest authorship”).

2. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji
czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać w przypisie tę informację wraz
z numerem grantu.

3. Do każdego artykułu powinno być dołączone podpisane przez autora oświadczenie
o oryginalności tego tekstu i o niewystępowaniu w jego przypadku konfliktu interesów
(formularz poniżej). Z autorami artykułów zakwalifikowanych do druku zawierana
jest umowa o udzielenie licencji.

OŚWIADCZENIE O ORYGINALNOŚCI ARTYKUŁU NAUKOWEGO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość, data

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
imię i nazwisko autora artykułu

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
afiliacja (uczelnia, katedra/instytut/wydział)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontaktowy nr telefonu

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr ORCID

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres do korespondencji

Oświadczam, że artykuł mojego autorstwa pt.:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

przeznaczony do druku w roczniku naukowym

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” rok .. . .. . . . nr . .. . . . . .

1) jest oryginalną pracą naukową,
2) nie był wcześniej publikowany,
3) nie został złożony do druku w innym czasopiśmie ani książce,
4) nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich, nie powoduje

żadnego konfliktu interesów.
5) W odniesieniu do tego artykułu nie zachodzi zjawisko „ghostwriting” ani „guest authorship”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
czytelny podpis autora
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ZASADY PRZYGOTOWANIA KOMPUTEROPISU

1. Objętość artykułu wraz z przypisami i angielskim streszczeniem: od 21 600 do 34 000 zna-
ków razem z pojedynczymi spacjami.

2. Prosimy o pliki tekstowe z rozszerzeniami: doc, docx lub rtf. W przypadku użycia
znaków specjalnych (np. fontów niełacińskich) prosimy o załączenie dodatkowo wersji
artykułu w pliku pdf.

3. Prosimy o umieszczenie po tytule artykułu słów kluczowych (do pięciu wyrazów).

4. Do tekstu artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (ok. pół strony) w języku pol-
skim i angielskim oraz angielskie tłumaczenie tytułu i słów kluczowych. Bardzo prosimy
o respektowanie podanych poniżej limitów:
liczba znaków wraz ze spacjami nie może być większa niż: w tytule − po 150 (zarówno
w wersji polskiej, jak i angielskiej); w słowach kluczowych (razem w wersji polskiej
i angielskiej) − 254; w streszczeniu angielskim − 2994.

5. Prosimy o podanie po nazwisku autora artykułu nazwy reprezentowanej instytucji i jej
jednostki wewnętrznej oraz miejscowości, np.: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, Toruń, a także tytułu naukowego lub zawodowego i adresu kontaktowego.
Prosimy również o dane kontaktowe, które moglibyśmy umieścić pod nazwiskiem
Autora: adres mailowy i numer telefonu.

6. Krótkie cytaty opatrujemy cudzysłowem, pozostałe − wyodrębniamy wcięciem od lewej
strony oraz mniejszą czcionką, bez kursywy. Prosimy o tłumaczenie cytatów obcojęzycz-
nych na język polski (w przypisie).

7. Artykuł powinien być opatrzony przypisami dolnymi. Prosimy o zachowanie zgodności
opisu bibliograficznego w przypisach z wzorem Chicago Manual of Style/Humanities
(szczegółowe wskazówki na stronie: http://www.chicagomanualofstyle.org). Poszczególne
elementy opisu bibliograficznego oddzielamy przecinkami oraz używamy słów/skrótów
łacińskich (najczęściej używane: op. cit., ibidem, idem, eadem, et al., ed., trans., vol.,
no., s.l., s.a., vide, cf., e.g.).

Przykłady przypisów:

Wincenty Danek, Józef Ignacy Kraszewski (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975), 435–438.

Aleksandra Budrewicz-Beratan, „Śladem Dickensa? Kreacje sierot u Orzeszkowej”, in Sekrety
Orzeszkowej, ed. Grażyna Borkowska, Magdalena Rudkowska, Iwona Wiśniewska (Warszawa:
Fundacja Akademia Humanistyczna et Instytut Badań Literackich PAN, 2012), 52.

Stanisław Burkot, „Kraszewski i Orzeszkowa. O wzajemnych kontaktach”, Ruch Literacki,
no. 6 (1968): 339–350.
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Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz, ed., Kraszewski. Poeta i światy (Toruń:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012).

Józef Ignacy Kraszewski, „Listy do nieznajomego”, in Kraszewski o powieściopisarzach
i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, ed. Stanisław Burkot (Warszawa:
PZWS, 1962), 202.

W przypadku korzystania z materiałów internetowych należy pamiętać o podaniu
w przypisie autoryzacji strony oraz daty dostępu. Przykład:

Peter Paul Rubens, Diana i nimfy podglądane przez satyrów (1616), http://omgthatartifact.
tumblr.com/page/84 (acc. 12.03.2013).

8. Na końcu artykułu powinna być zamieszczona bibliografia załącznikowa, sporządzona
zgodnie z wzorem Chicago Manual of Style/Humanities.

Przykłady:

Danek, Wincenty. Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975.

Budrewicz-Beratan, Aleksandra. „Śladem Dickensa? Kreacje sierot u Orzeszkowej”. In Sekrety
Orzeszkowej, ed. Grażyna Borkowska, Magdalena Rudkowska, Iwona Wiśniewska. Warszawa:
Fundacja Akademia Humanistyczna et Instytut Badań Literackich PAN, 2012, 50–65.

Burkot, Stanisław. „Kraszewski i Orzeszkowa. O wzajemnych kontaktach”. Ruch Literacki,
no. 6 (1968): 339–350.

Budrewicz, Tadeusz, et Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz, ed. Kraszewski. Poeta i światy. Toruń:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Kraszewski, Józef Ignacy. „Listy do nieznajomego”. In Kraszewski o powieściopisarzach
i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, ed. Stanisław Burkot. Warszawa:
PZWS, 1962, 125–137.

9. Dla lepszej czytelności tekstów prosimy o wyraźne wyodrębnianie (przez wcięcie
każdego pierwszego wersu) niezbyt długich akapitów oraz o podział treści artykułów
na części opatrzone śródtytułami lub numerami.

10. Jeśli do artykułu mają być dołączone ilustracje (w tym fotografie), prosimy o precyzyjne
określenie ich tytułu, źródła, autorstwa i praw autorskich do nich. Nie zamieszczamy
ilustracji pochodzących z publikacji internetowych − autor artykułu może odesłać
do nich w przypisie, podając odpowiedni adres internetowy.

11. Do artykułu należy dołączyć spis nazwisk osób, występujących w tekście głównym
i w przypisach, z pełnymi imionami, bez numerów stron. Do spisu nie powinno się
włączać nazwisk występujących tylko w tytułach.
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12. Na prace i dokumenty nadsyłane pocztą elektroniczną czekamy pod adresem:
pflit@uw.edu.pl. Na prace i dokumenty przesyłane pocztą tradycyjną czekamy pod
adresem: „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, Instytut Literatury Polskiej,
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa.
Osoba do korespondencji pod tymi adresami: sekretarz Redakcji Damian W. Makuch
lub każdy z członków komitetu redakcyjnego.

Redakcja zamierza wprowadzić niezbędne aktualizacje do „Informacji dla Autorów”,
obowiązujące od roku 2020. Zmiany ogłosimy na stronie internetowej pflit.uw.edu.pl
w zakładce Informacje dla Autorów.

Dotychczas ukazały się:

„Prace Filologiczne”, Tom LV Seria literaturoznawcza, [Kresy], 2008

„Prace Filologiczne”, Tom LVII Seria literaturoznawcza, Podróż do Włoch, 2009

„Prace Filologiczne”, Tom LIX Seria literaturoznawcza, Gotycyzmy, 2010

„Prace Filologiczne”, Tom LXI Literaturoznawstwo, numer 1, Ogrody, 2011

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 2(5), Nekropolie, 2012

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 3(6), 2013
część 1 Sources of Verse
część 2 Metamorfozy

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 4(7), Dystopie, 2014

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 5(8), Rzeki, 2015

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 6(9), Alegorie i symbole, 2016

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 7(10), Alegorie i symbole 2, 2017

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 8(11), 2018
część 1 Point of View
część 2 Biblioteki
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