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I .  ARTYKUŁY I  ROZPRAWY

Maria WichoWa (Łódź)

Humanitas GrzeGorza z Sanoka

Kreacja postaci Grzegorza z Sanoka w jego biografii autorstwa Kallimacha 
ma charakter parenetyczny. Autor Żywota… przedstawił swojego bohatera jako 
człowieka w sposób idealny prezentującego humanitas1. Grzegorz, by użyć słów 
Cycerona, to homo doctissimus atque humanissimus (Verr. 2,4,98), a więc taki, 
który zdobył wykształcenie, posiadł znajomość sztuk wyzwolonych, opanował 
studia humanitatis, kształtował w sobie najszlachetniejsze człowieczeństwo. 
Oznacza to życzliwy stosunek do innych ludzi, dobrotliwość, wielkoduszność, 
prawość, wytworne obyczaje, elegancki styl życia, skromność, znakomite wy-
kształcenie, dążenie do powiększenia wiedzy, eloquentia – duże umiejętności re-
toryczne. Arcybiskup lwowski prezentuje model życia pełnego, jako vir illustris 
realizuje się w wielu aspektach działalności: jako twórca i wielbiciel poezji, jako 
muzyk i miłośnik muzyki, homo politicus, filozof wyznający eudajmonistycz-
ną etykę Epikura, intelektualista prezentujący nowoczesne pojmowanie historii, 
odznaczający się humanistyczną ciekawością świata. Wykazuje wielkie zaintere-
sowanie dla spraw ludzkich, „niezmierną dla wszystkich życzliwość”, czystość 
życia i obyczajów, umiłowanie cnoty, vivendi libertas – naturalną swobodę życia 
polegającą na nieuleganiu ani żadnym obawom czy strachom ani pożądaniom, 
lecz nakierowaniu się ku sprawom szlachetnym Wysoko cenił godność człowie-
ka. Jako epikurejczyk szczęście czerpał z życia tak ułożonego, aby zapewniało 

1 Pojęcie renesansowej humanitas ma bogatą literaturę przedmiotu. Oto ważniejsze pozycje: 
Juliusz Domański, O dwu cycerońskich znaczeniach humanitas jako „człowieczeństwa kwalifiko-
wanego”, w: Wielkość i piękno filozofii, red. J. Lipiec, Kraków 2003, s. 157-168, por. tomy: Huma-
nitas. Projekty antropologii humanistycznej. Cz. I Paradygmaty – tradycje – profile historyczne red. 
Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009-2010; tam również: Wiesław Pawlak, Z dziejów pojęcia 
humanitas (do końca XVII w); A. Nowicka-Jeżowa, Humanitas w literaturze polskiego renesansu, 
w: Humanitas, projekty antropologii humanistycznej Cz. II Inspiracje filozoficzne projektów antro-
pologicznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, tamże: J. Domański, „Paideia” Platona 
i „humanitas” Cycerona. 
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spokój, możliwość lektury poetów, możliwość pisania wierszy własnych, czy-
tania dzieł filozoficznych, spotkań i dysput z przyjaciółmi. Kreacja Grzegorza 
to modelowy przykład humanitatis indywidualnej2, kiedy to bohater utworu  
w poszukiwaniu siebie podąża drogą do pełni swego człowieczeństwa. 

Vir illustris

Jak wiadomo w wieku XV humaniści uprawiali kult wybitnych indywidu-
alności3 i taki rys nosi wizerunek Grzegorza w Żywocie… Kallimacha. Arcy-
biskup lwowski jest człowiekiem wybitnym, nieprzeciętną indywidualnością, 
wzorem osobowym do naśladowania. Kallimach zbudował parenetyczny wize-
runek przede wszystkim humanisty, w drugim rzędzie duszpasterza. Arcybiskup 
lwowski jako vir illustirs był człowiekiem wyjątkowym pod każdym względem: 
posiadał urodę, piękno ciała i piękno wewnętrzne, duchowe. Był znakomitością 
swoich czasów, ceniony zarówno w kraju jak i na Węgrzech, a także we Wło-
szech. Jego formację intelektualną ukształtowały studia humanitatis, był wielką 
osobowością, człowiekiem czynnym i twórczym, wszechstronnie uzdolnionym 
(talent pisarski, poetycki, muzyczny, prace historyczne), znakomitym intelek-
tualistą, zdolnym administratorem diecezji, którą w krótkim czasie podźwignął 
z upadku gospodarczego i doprowadził do stanu kwitnącego. Był człowiekiem 
twórczym, w sposób aktywny kształtującym otoczenie. Wykonywał prace uży-
teczne dla społeczeństwa: 

(…) będąc panem i ojcem miasta, łagodnością i przychylnością przewyższał nawet 
wszystkich swych poddanych i niczyje powodzenie ani niepowodzenie nie było mu 
obojętne, lecz wszystkich jednakowo otaczał opieką i stosownie do okoliczności  
i ludzkich potrzeb, jednym udzielał rady, drugim pomocy, tym pomagał w spra-
wach prawnych, tamtym w majątkowych, tym winszował szczęścia, owych pocie-
szając podnosił na duchu, i z takim oddaniem zajmował się sprawami wzrastające-
go z każdym dniem miasta, iż od tego czasu nie można go było nakłonić, aby gdzie 
indziej częściej przebywał. Było to w wielu wypadkach zbawienne dla nowego 
miasta, któremu nie tyle korzyści przynosiły umocnienia zamkowe, fosy i wały, ile 
wspaniałe zalety umysłu i charakteru Grzegorza (r. 27, s. 37)4.

Grzegorz konsekwentnie realizował swój cel bycia panem i ojcem poddanych 
poprzez postawę humanitatis - „ludzkości” wobec tych, nad którymi sprawował 
zwierzchnictwo i opiekę. Wspomniane tu „wspaniałe zalety umysłu i charakteru” 
są znamieniem jego wielkości, zapewniają mu wieczną sławę. 

2 Pisała o tym obszernie A. Nowicka-Jeżowa w pracy Humanitas w literaturze polskiego rene-
sansu, rozdz. Humanitas indywidualna. 

3 Por. Tibor Klaniczay, Humanistyczny kult wybitnych indywidualności w XV w., w: Idem, Rene-
sans, manieryzm, barok, wybór i posłowie Jan Ślaski, przekł. Elżbieta Cygielska, Warszawa 1986, 
s. 29-66. 

4 Cytaty podaje się według edycji: Filip Kallimach, Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka, tłum. 
Irmina Lichońska, opracował Andrzej Obrębski, Łódź 1994. 
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Nie lubił opuszczać zbudowanego przez siebie miasta. W Dunajowie miał 
swoje otium litterarum. Do Lwowa wyjeżdżał na krótko, aby uczestniczyć  
w uroczystościach i obrzędach kościelnych, a w swym pałacu „szukał spokoju  
i ciszy” (r. 29, s. 39). 

[…] oddał się spokojnemu życiu, do którego z natury się skłaniał, i odsunąwszy 
się od hałaśliwych spraw i zajęć poświęcił się głównie czytaniu. W latach mło-
dzieńczych interesował się najbardziej dziełami historycznymi i utworami poetyc-
kimi; później w wieku dojrzałym, ze względu na swój zawód zajmował się przede 
wszystkim teologią i tą częścią filozofii, która zowie się etyką. Starał się też obecną 
pilnością w czytaniu nadrobić opóźnienie z jakim zabrał się do pism religijnych, 
jednakże nigdy nie przestał czytać autorów świeckich, lecz o ile nauki i przepisy 
boskie studiował systematycznie, o tyle świeckie tylko przy okazji (r. 29, s. 40).

Objawia się tu epikurejski eudajmonizm. Grzegorzowa etyka wysoko sta-
wia wartość spokojnego życia5. Arcybiskup lwowski cenił nade wszystko swe 
dunajowskie otium litterarum6. Ten dobrze zagospodarowany czas wolny prze-
znaczony był na działalności intelektualną, dostarczającą przyjemności, spo-
koju, satysfakcji najwyższego rzędu, i pożytku duchowego, największej miary. 
Dunajowskie otium było wypełnione radością tworzenia dzieł literackich, gro-
madzenia książek, wspierania twórców. Grzegorz jako vir illustris na każdym 
kroku dawał dowody, że jest jednostką nieprzeciętną, objawiał znamiona wy-
bitności nawet wtedy, gdy odsunął się od działalności publicznej, by oddać 
się w domowym zaciszu przyjemnościom najwyższego rzędu, czytaniu, dyspu-
tom z przyjaciółmi i nieustannemu pogłębianiu wiedzy. Dodajmy, że Grzegorz 
uprawiał to otium negotiosum – czyny wypoczynek, zgodnie ze swą pozycją 
społeczną i sytuacją materialną. Ważną rolę w kształtowaniu jego humanita-
tis odgrywała filozofia, delektowanie się dziełami literackimi a także muzyka,  
w zakresie której był bardzo uzdolniony i która do otium arcybiskupa wprowa-
dzała element ludyczny. 

Wykłady Grzegorza w Akademii Krakowskiej

Grzegorz z Sanoka w roku 1428 został studentem Akademii Krakowskiej 
a w roku 1433 ukończył ją ze stopniem bakałarza sztuk wyzwolonych, zaś  
w roku 1439 otrzymał magisterium. Wtedy to zapewne rozpoczął wykłady na 
temat Bukolik Wergiliusza. Nie w tym rzecz, że – jak twierdzi Kallimach – wcze-
śniej poeta ten był w Polsce nieznany, lecz w tym, że młody wykładowca zasto-

5 Por. Estera Lasocińska, Inspiracje epikurejskie w literaturze renesansu, baroku i oświecenia, 
w: Humanitas, projekty antropologii humanistycznej. Cz. II Inspiracje filozoficzne projektów antro-
pologicznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 229-263.

6 Por. Barbara Otwinowska, Humanistyczna koncepcja „otium” w Polsce, na tle tradycji euro-
pejskiej, w: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana 
Ślaskiego, Wrocław 1980, s. 169-186. 
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sował nową metodę odczytania tego dzieła. Trafnie to ujął Zeissberg słowami, 
że sposób interpretacji był „zupełnie nowy i rozjaśnił przed oczami jego licz-
nych słuchaczy widnokrąg nieprzeczuwalnych dotąd wyobrażeń i wiadomości”7. 
Twórca biografii rację miał wówczas, gdy pisał, że dla ludzi zdobywających wie-
dzę w toku słuchania tych wykładów „zabłysło światło, dzięki któremu wstą-
pią na drogę prawdziwej nauki, podczas gdy dotąd, uwikłani pośród bezdroży 
błędów, prędzej doczekaliby się starości, niż zdołaliby w nauce osiągnąć jakieś 
owoce swych trudów (r. 2, s. 10-11) . Zatem studia nad Wergiliuszem były no-
watorskie, prowadzące do „prawdziwej nauki”, do właściwego odczytania dzieła 
pisarza, z uwzględnieniem nowoczesnej wiedzy o antyku. 

Badacze renesansowi, kierując się entuzjazmem dla wszystkiego, co starożytne 
oraz świadomym programem naśladowania i ożywiania starożytnej nauki i literatu-
ry, interesowali się starożytną literaturą bardziej wszechstronnie niż średniowieczni 
czy współcześni uczeni8.

Jako wykładowca Grzegorz zapewne zaprezentował nowe metody w zakresie 
krytyki tekstu, objaśnień historycznych, mitologicznych, a także wiedzę o warsz-
tacie poety, ujawnił silne zżycie się z kulturą antyczną i głębokie więzi intelek-
tualne ze spuścizną starożytności. Zatem propagował nauczanie humanistyczne, 
występował przeciw scholastyce. Kallimach określił to jako „ścieranie z umysłów 
uczniów zaśniedziałości i ciemnoty, którą wnieśli ostatni gramatycy” (r. 2, s. 11).  
Grzegorz „wprowadził do Krakowa piękno i wspaniałość starożytnej mowy […]” 
(r. 2,s. 11), czyli pokazywał wysoki artyzm wiersza Wergiliusza i w ogóle języka 
starożytnych Rzymian a także z pewnością proponował nowoczesną, odkrywczą 
interpretację Bukolik. Być może polegało to na włączeniu sielanek Wergiliusza  
w szeroki kontekst, „w zażyłość z całą kulturą”9. Młody humanista zapewne tłuma-
czył słuchaczom swoich wykładów, że w interpretowanym tekście „trzeba umieć 
wyłowić każdą aluzję, każdy niejasny odnośnik, każde echo”10, a więc poddać 
ten utwór erudycyjnej analizie, odczytać go w sposób możliwie pełny i zgodnie  
z intencjami autora nie zajmując się wydobywaniem podtekstów alegorycznych, 
co na dużą skalę czynili z dziełami klasycznymi uczeni średniowiecza. Była to 
swoista manifestacja nowego spojrzenia badawczego, jawnie sprzecznego ze 
scholastycznym. Trudno zgodzić się z ostrożną opinią Janusza Pelca. Pisał on:

[…] stosunek owych Grzegorzowych komentarzy do antyku, do dziedzictwa poezji 
Wergiliusza był prawdopodobnie w zasadniczych rysach zgodny z postawą wobec 
tych spraw ludzi schyłku średniowiecza, reprezentantów swoistego późnośrednio-
wiecznego prerenesansu. Być może dały tu o sobie znać także pewne pogłosu no-

7 henryk Zeissberg, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, Warszawa 1877, t. 2., s. 195. 
8 Cyt. z: Paul Oskar Kristeller, Ruch humanistyczny, tłum, Grzegorz Błachowicz, w: idem, hu-

manizm i filozofia. Cztery studia, Warszawa 1985, s. 17. 
9 Eugenio Garin, Ku nowej „bibliotece”, w: idem Powrót filozofów starożytnych, przeł. Anna 

Dutka, Warszawa 1987, s. 49. 
10 Ibidem, s. 49. 
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wej postawy filologicznej, już renesansowej, odnoszącej sukcesy w Italii, ale trud-
no byłoby snuć przypuszczenie, iż one zyskały i u nas od razu pozycję dominującą. 
Średniowieczna scholastyka i dawny kult autorytetów ustępowały powoli z murów 
krakowskiej Almae Matris, a także z umysłów piętnastowiecznych i późniejszych 
nawet magistrów i wykładowców11. 

Grzegorz jako wykładowca Akademii Krakowskiej, interpretator Bukolik 
Wergiliusza był intelektualistą ukształtowanym w najprzedniejszych ośrodkach 
humanistycznych Europy. Jego humanitas formowała się w oparciu o solidne 
wykształcenie, które obejmowało „jak u Cycerona, poetykę i retorykę, a nadto 
historię, ale także filozofię moralną”12. Poetyka zaś zajmowała się w tamtym cza-
sie lekturami, interpretacją utworów literackich13. To właśnie za granicą przyszły 
arcybiskup lwowski przyswoił sobie nowoczesny sposób odczytywania utworów 
i dlatego jego wykłady o Bukolikach wywołały wielki odzew w środowisku kra-
kowskim. Ponadto warto zauważyć, że humaniści wyznawali następujący pogląd:

słowo pisane (…), w jakiś szczególny sposób wciela się i trwa w nim nie tylko 
jego autor, ale i ten, o kim autor słowa pisanego opowiada lub kto w jakikolwiek 
inny sposób się uobecnił. Takie przekonanie licznych humanistów (…) ma wiele 
wspólnego z filologią – gramatyką humanistów, w której ciekawości poznawczej 
badacza towarzyszy entuzjazm użytkownika – naśladowcy wobec czcigodnego 
dziedzictwa14. 

Grzegorz jako intelektualista zdobywał swoje szlify w oparciu o retorykę i grama-
tykę. Decydującą rolę odgrywała lektura dzieł autorów antycznych, a zawarte w nich 
myśli stały się głównym składnikiem jego poglądu na świat. Ukształtował w sobie 
przekonanie, które dzielił ze współczesnymi, że piśmiennictwo starożytne stanowi 
narzędzie umożliwiające poznanie własnego życia, poznanie samego siebie. 

Krytycyzm naukowy, odrzucenie scholastyki, 
humanistyczne prekursorstwo Grzegorza 

Postawa humanistyczna Grzegorza z Sanoka wyrażała się miedzy innymi  
w tym, że postulował samodzielność i niezależność myślenia, odrzucanie autory-
tetu teologów. Kallimach pisał na ten temat:

Za najbardziej bezczelnych zaś uważał tych, którzy przeczytawszy coś niecoś  
w przestarzałych księgach teologicznych, nie znając zupełnie zasad i sztuki prze-
konywania, wygłaszają kazania, chcąc tłumaczyć ludowi zagadnienia z dziedziny 
praw boskich (r. 39, s. 49).

11 Cyt z: J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984, s. 562.
12 J. Domański, „Paideia” Platona…, s. 153. 
13 Ibidem, op. cit. s. 155. 
14 Cyt z: J. Domański, Filologia a humanizm, w: Humanizm i filologia, red. Adam Karpiński, 

Warszawa 2011,  s. 58. Humanizm. Idee, nurty, paraduygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, 
red. A. Nowicka-Jeżowa, t.7.
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Takie wypowiedzi kapłanów arcybiskup krytykował za ich bezmyślność, 
za brak własnych sądów, za całkowite zdanie się na innych, wskutek czego nie 
są zdolni pojąć „znaczenia i istoty zagadnienia” (r. 39, s. 49). Kierowanie się 
własnym zdaniem, niezależność myślenia – to droga do samodzielnych odkryć 
nowych prawd, a więc zdaniem Grzegorza, trzeba poszerzać wiedzę, zwiększać eru-
dycję na drodze dociekań intelektualnych okupionych wysiłkiem15. Krytycyzm na-
ukowy przejawiał Grzegorz wcześnie, już w okresie dyskusji na dworze biskupa Jana 
Gary na temat etnogenezy Polaków. To co pisał o pochodzeniu Polaków Wincen-
ty Kadłubek jest - zdaniem arcybiskupa – całkowicie niewiarygodne, sprzeczne ze 
zdrowym rozsądkiem. Któż bowiem uwierzy kronikarzowi, który „wywodzi nasze 
dzieje od potopu i twierdzi, że jesteśmy Scytami, którym Aleksander wypowiedział 
wojnę, że Rzymianin Grakchus jest założycielem naszej królewskiej stolicy” (r. 17,  
s. 27). W świetle rzetelnej wiedzy historycznej poglądy kronikarza przypominają 
„babskie bajanie” (r. 17, s. 27). Wincenty „nie podaje nic, co można by przyjąć za 
rzecz pewną lub prawdopodobną” (r. 17, s.27). Dalej Grzegorz przedstawił nowo-
czesną etnogenezę Polaków, wywód oparty o najnowszą wiedzę naukową. history-
cy renesansowi prowadzili badania oparte na źródłach, byli usposobieni krytycznie 
wobec fikcji uprawianej przez dziejopisarzy średniowiecznych, stosowali też nowo-
czesną metodologią naukową”16. Kallimach posłużył się w wyjaśnianiu pochodzenia 
Polaków źródłami antycznymi wkładając w usta Grzegorza argumenty z Germanii 
Tacyta. Należy dodać, „że historia – nowość humanistów w stosunku do kanonicz-
nego zestawu siedmiu sztuk wyzwolonych – mieściła się w gruncie rzeczy w objętej 
tym kanonem gramatyce”17. W kanonie wykształcenia humanistycznego sytuowała 
się również filozofia ale ograniczona była do filozofii moralnej. Kallimach pisał:

Z dialektykami rzadko się spotykał uważając, że przesadne kształcenie ludzi w tej 
umiejętności nie przynosi pożytku prawdziwej nauce; należy się nią – jego zdaniem 
– o tyle tylko zajmować, o ile przedmiotem jej jest prawdziwe poznanie rzeczywi-
stości, poza tym trzeba ją odrzucić, nic bowiem prócz samego bredzenia na jawie 
nie zawiera (r. 8, s. 16).

Przypomnieć wypada, że w średniowieczu dialektykę pojmowano, jako czy-
sto rozumowy sposób dochodzenia do prawdy. Takie poglądy głosił m.in. wybit-
ny uczony Piotr Abelard, który stosował ją do filozofii i teologii. Zaś w filozofii 
starożytnej określenia tego używano w stosunku do sztuki dyskutowania, umie-
jętności dochodzenia do prawdy przez ujawnianie i przezwyciężanie sprzeczno-
ści w rozumowaniu przeciwnika. (sofiści, Platon, Arystoteles) lub  w odniesieniu 
do logiki. Dialektyka była uprawiana z powodzeniem w I poł. XV w. w środowi-

15 Por. na ten temat: Andrzej Nowicki, Grzegorz z Sanoka 1406-1477, Warszawa 1958, s. 122-
136. 

16 O poglądach Kallimacha na temat etnogenezy Polaków pisał szerzej Jan Malicki w książce 
Mity narodowe. Lechiada, Wrocław 1982, s. 59-62. 

17 Cyt z: J. Domański, „Paideia” Platona..., s. 155. 
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sku Akademii Krakowskiej, znakomicie rozwinęła się tam argumentacja dialek-
tyczna. Pisał o tym monografista, znawca dziejów nauczania logiki w Akademii 
Krakowskiej, w dobie renesansu Mieczysław Markowski:

Używanie tej formy dowodzenia spowodowało, że na znaczeniu straciła prawie po-
wszechnie stosowana w wiekach średnich metoda odwoływania się do wielkich auto-
rytetów naukowych.  Tym samym argumentacja dialektyczna była już w jakiś sposób 
skierowana przeciw dawnej tradycji naukowej. Bronili tej pozycji nie tylko zwolennicy 
via antiqua, lecz także przedstawiciele rozkwitającego humanizmu renesansowego, 
mimo że w szczegółowych zapatrywaniach różnili się niejednokrotnie. Dla nich było 
nie do przyjęcia, ażeby autorytet otaczanych przez nich pietyzmem starożytnych auto-
rów i dawnych myślicieli nie posiadał tak wielkiej wartości jak zdobyte na podstawie 
osądu przyrodzonego rozumu przekonanie intelektualne. To sprawiło, że w niektórych 
ośrodkach życia umysłowego doszło w XV wieku  do reakcji antydialektycznej18.

Zatem Grzegorz po raz kolejny został przedstawiony przez Kallimacha jako 
nowoczesny intelektualista, postępowy uczony zwalczający przestarzałe metody 
dochodzenia do prawdy. W jego oczach wysoko cenione przez naukę średnio-
wieczną wnioskowanie dialektyczne nie posiadało wielkiej wartości. Odrzucał 
kulturę scholastyczną, całkowicie identyfikował się z kulturą humanistyczną. 
Stosował nowoczesne sposoby rozumowania, stawiania pytań i rozwiązywania 
problemów, także filozoficznych. Krytykował dialektykę scholastyczną, „nie-
przydatną do gruntownego poznawania rzeczy”19. Wiedział, że uprawianie czy-
stej dialektyki prowadzi do jałowych dyskusji, natomiast aprobował i stosował 
renesansową jej odmianę (filozofię i metodologię).  Kallimach pisał o Grzegorzu:

O tych, którzy czytali nowych gramatyków, pomijając dawnych, powiada, że są 
podobni do ludzi chorych, którzy stroniąc od wszystkiego, co im zdrowie może 
przywrócić, zwracają się ku rzeczom szkodliwym i z nimi w trop podążają. Poza 
tym wskazówki Aleksandra dla uczących się nazywał labiryntem, do którego, jeśli 
ktoś raz się zapuścił, pierwej posiwieje ze starości, nim klucząc i krążąc po rozlicz-
nych drogach, stąpając wiele razy pośród zakrętów, po swych własnych śladach, 
znajdzie sposób, by się stamtąd wydostać (r. 8, s. 16). 

Gramatyka Aleksandra de Villa Dei (Villadieu) powstała w roku 1199, miała 
postać wierszowanego podręcznika, a nosiła tytuł Doctrinale. Zawierała materiał 
uporządkowany pod względem logicznym. Miała charakter spekulatywny20, toteż 
w czasach Sanoczanina uważana była za książkę przestarzałą, trudną w odbiorze, 
przepełnioną scholastycznymi dywagacjami. Postrzegana była jako synonim za-
cofania, element tradycyjnie pojmowanego programu nauczania, przeciwko które-
mu buntowała się młodzież studiująca w wieku XV. W średniowieczu nauczanie 

18 Mieczysław Markowski, Logika, Wrocław 1975, Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce, 
t.1., s. 172. 

19 Nowicki, op. cit, s.130.
20 Por. Robert Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. Andrzej 

Borowski, Kraków 1997, s. 49. 
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gramatyki i retoryki polegało m.in. na czytaniu fragmentów pism autorów staro-
żytnych. Nazywano ich auctores, a więc postrzegano jako ludzi mądrych, dorad-
ców, autorytety. Tu Kallimach zdaje się nawiązywać krytycznie do słów Bernarda 
z Clairvoux o tym, że współcześni są karłami stającymi na ramionach antycznych 
gigantów. Jednak nauczanie gramatyki nie może się odbywać z ominięciem tych 
starożytnych olbrzymów. Owi auctores mieli ogromną władzę nad umysłami in-
telektualistów średniowiecza (renesans dwunastowieczny) i odrodzenia (renesans 
humanistyczny). Jak wiadomo, gramatyka stanowiła jeden z elementów siedmiu 
sztuk wyzwolonych. Pojęcie septem artes librales funkcjonowało już u schyłku 
starożytności. Wówczas to ustalono ich kanon, obowiązujący w przeciągu całego 
średniowiecza: gramatyka, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, muzyka  
i astronomia. Sztuki te Grzegorz opanował, ale w sposób nowoczesny. Tak jak Se-
neka (list 88) uważał, że artes liberales czynią człowieka wolnym, zaś celem same-
go ich studiowania jest wszechstronny rozwój intelektualny, a nie wzgląd na robie-
nie majątku, czyli „zdążanie ku rzeczom szlachetnym” (r. 7, s. 15), pielęgnowanie 
cnoty, pogłębianie wiedzy, znajomość natury i możliwości człowieka, przenikanie 
siłą umysłu tajemnic świata. Zatem wysoko cenił wykształcenie. 

W Elegii na śmierć Władysława Jagiełły Grzegorz z Sanoka zaznaczył, że 
wśród wielu godnych pamięci zasług zmarłego władcy największą była reak-
tywacja działalności Akademii Krakowskiej. Z czasów waradyńskich wyniósł 
wielką miłość do książek i ogromną potrzebę ciągłego rozwoju intelektualne-
go, realizowaną m.in. w dysputach. Działalność naukową uważał za godną i za-
szczytną. Dlatego z głębokim przekonaniem wypowiedział słowa:

Lecz o ile większym ozdobiłeś się zaszczytem 
Gdy przewyższając innych książąt dzieła, stałeś się 
Założycielem świętych nauk przybytku w Krakowie 
Skąd dla sług Bożych tyle wypłynęło korzyści21.

Przybytek świętych nauk to instytucja, której znaczenie dla kultury, dla roz-
woju humanizmu w Polsce trudno przecenić. To z tego środowiska wywodzili 
się wybitni intelektualiści, godnie reprezentujący Polskę na forum międzynaro-
dowym, konkretnie na soborach: Jan z Ludziska, Paweł Włodkowic i inni. Grze-
gorz, sam będąc studentem tej uczelni, już jako dojrzały człowiek, także wykła-
dowca Akademii, doskonale rozumiał kulturotwórczą rolę środowiska uniwer-
syteckiego. Paweł Włodkowic (1370-1435), rektor Akademii, uczestnik  soboru 
w Konstancji, występując na tym forum, znakomicie reprezentował polską rację 
stanu, odpierając zarzuty Krzyżaków, przedstawiając tamtemu audytorium wła-
sne traktaty, w których rozpatrywał konflikt polsko-krzyżacki w aspekcie wojen 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Na soborze w Bazylei Akademia prezento-
wała Traktat… o powadze świętych soborów, wspólne dzieło kilku profesorów: 

21 Cyt. za: A. Nowicki, op. cit., s. 175 (tekst wiersza przeł. Karol Mecherzyński). 
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Benedykta hessego, Jakuba z Paradyża, Jana Elgota, Wawrzyńca z Raciborza 
oraz Tomasza Strzempińskiego. Środowisko uniwersyteckie Krakowa obok prac 
ściśle naukowych wypuszczało w świat dzieła o charakterze publicystycznym. 

Ten typ działalności oraz pisarstwa mistrzów uniwersyteckich pozostawał w zgo-
dzie zarówno ze znaczącym udziałem dyscyplin prawnych w programie edukacyj-
nym uczelni, jak też z praktycystycznym nastawieniem instytucji naukowych na 
doradztwo polityczne, którego oczekiwał dwór królewski, na wspieranie wiedzą 
teoretyczną państwowej racji stanu22. 

W środowisku tym kształtował się humanizm obywatelski. Monografista 
Grzegorza z Sanoka dziwił się, że bohater Kallimachowego dzieła tak wysoko 
cenił uczelnię, na której uprawiano scholastykę, jego zdaniem naukę szerzącą 
wstecznictwo. Uczony dość enigmatycznie mówił o środowisku akademickim 
skupiającym reprezentantów społecznego i narodowego buntu. Widać tu sche-
matyzm rozumowania skądinąd znakomitego znawcy filozofii humanistycznej. 
Bardziej przekonujące jest przyjęcie tezy Waltera Ullmana o „średniowiecznych 
korzeniach: humanizmu obywatelskiego, o kulturotwórczej roli środowiska uni-
wersyteckiego, także krakowskiego z XV wieku, skupiającego wiele wybitnych 
osobowości. Profesor Uniwersytetu w Cambridge oceniał rolę akademików  
w sposób bardziej wysublimowany, niż polski badacz, wieloaspektowo:

Zarówno świeccy studenci jak profesorowie, odwracali się – choć bynajmniej nie byli 
im wrodzy – od zagadnień teologicznych i innych spraw boskich. Przygotowywali 
glebę dla politycznych tez humanizmu – mimo że pozytywny wkład uniwersytetów 
nie był pod tym względem, jak zobaczymy, najważniejszy. Ich naczelne zadanie – za-
danie, które uczonych z akademii obarczało w sposób szczególny – stanowiła budo-
wa mostów łączących stare i nowe via antiqua i via moderna23.

Tak właśnie postrzegał zadania „świętych nauk przybytku” Grzegorz z Sa-
noka. Akademia stawiała passus liber – swobodny krok pomiędzy „starym” (ale 
nie napiętnowanym wstecznictwem) i „nowym”, niosącym postęp, otwierającym 
szerokie horyzonty poznawcze. Kallimachowa kreacja Grzegorza wyrasta z pol-
skich realiów, nawiązuje do rodzimych refleksji filozoficznych na temat działania 
i kontemplacji. Wspomnieć tu należy Jana z Ludziska, humanistę wykształcone-
go we Włoszech. Przyswoił on sobie retoryczny styl wypowiedzi i przeszczepiał 
na grunt polski wiedzę zdobytą na studiach w Italii. „Stworzył on system po-
glądów społecznych, który wydaje się raczej taką syntezą idei piętnastowiecz-
nego humanizmu włoskiego z rodzimymi ideami społecznymi wypracowanymi  
w Krakowie, która daje przewagę tym ostatnim”24. J. Domański badając Żywot 
Grzegorza…, uznał, że bohater tej biografii jest „postacią szczególnie autentycz-

22 Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 762. 
23 Cyt z: Walter Ullman, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, przeł. J. Mach, 

Łódź 1985, s. 193.
24 J. Domański, Początki…, s.187.
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ną i z rodzimego, jak się zdaje, kontekstu kulturowego, a nie z idei przynie-
sionych przez biografa, wyposażoną w cechy, jakie posiada w swym literackim 
wizerunku25. Arcybiskup lwowski był człowiekiem nowoczesnym, w młodych 
latach ukształtowanym jako humanista, wbrew temu, co pisał o nim Sinko26.

Poeta i miłośnik poezji

Grzegorz mawiał, że lektura utworów poetyckich jest równie ważna dla mło-
dzieży jak pokarm, który żywi ciało. Wiersze bowiem stanowią pokarm dla umy-
słu. Byli jednak tacy ludzie, którzy próbowali zgłębić różne dyscypliny naukowe 
pomijając studia nad poezją, ale według Sanoczanina popełniali oni zasadniczy 
błąd. Mianowice twierdził on, „że jest rzeczą bardziej możliwą, aby ktoś pojął 
wszystkie nauki za pośrednictwem poezji, niż żeby obuczony wszystkiego mógł 
wedle swej woli osiągnąć sztukę poetycką” (r. 8, s. 17).

Grzegorz szczęście widział w takim urządzeniu życia, o jakim marzyli również inni 
humaniści – o życiu spokojnym, poświęconym czytaniu poetów i pisaniu wierszy, 
studiowaniu filozofii i dyskusjom naukowym z przyjaciółmi27. 

Był przekonany, że bez dogłębnej znajomości dzieł mówców i poetów nikt 
nie może wygłaszać skutecznych oracji. Jeśli bowiem pobożność nie wsparta ro-
zumem stanowi podstawię życia religijnego, to kaznodzieja nieznający mówców  
i poetów nie poruszy odbiorców swych nauk. 

[…] Kiedy serca ludzi porwać trzeba uczuciem, jakby oszołomić ogromnym 
zasobem i potoczystością słów wtedy na pewno nie będzie umiał mówić o nich  
w sposób przekonywający i nabożny ten, kto nie zaczerpnie słów od mówców  
a uczuć od poetów (r. 39, s. 49).

I to jest właśnie czynnik sprawiający, że wystąpienie oratorskie współczesnych 
Grzegorzowi kaznodziejów są nudne i pozbawione polotu, a inaczej było z pisa-
rzami wybitnymi: zaś kazania „hieronima czy Augustyna porywają siłą i bogac-
twem wysłowienia” (r. 39, s. 49). Dzieje się tak dlatego, że „ci dawniejsi dopiero 
wtedy poświęcali się badaniu ksiąg świętych, kiedy już posiedli doskonałą znajo-
mość pism świeckich, późniejsi zaś przystępowali do spraw boskich bez żadnego 
przygotowania, nie mogli zatem ani pojąć wielkości zagadnienia, ani przekazać lu-
dziom w sposób właściwy swoich poglądów, ponieważ obca im była ta gałąź wie-
dzy ludzkiej, za pomocą której dusze ludzkie zniewala się do wiary (r. 39,s. 49).

Sam pisał wiersze, niestety, zachowały się one do dzisiaj w formie szczątko-
wej. Znamy pełni tekst sześciu utworów  i dwa dystychy zagonionych szczęśli-

25 Ibidem, s. 187.
26 Tadeusz Sinko, Spór o Grzegorza z Sanoka, w: idem, Echa klasyczne w literaturze polskiej, 

Kraków 1923; Por.: Stanisław Tworek, Spory o Grzegorza z Sanoka, w: 500-lecie Grzegorza z Sa-
noka. Materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28–29 I 1977 r., Lublin 1979. 

27 Por.: A. Nowicki, op. cit., s. 181–184, 215.
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wie zacytowane przez Kallimacha w Żywocie…. Elegię na śmierć Władysława 
Jagiełły ocalił Jan Długosz, przytaczając ją w tomie piątym swej kroniki, pod 
rokiem 1434. Druga elegia funeralna, na śmierć królowej Sonki z roku 1461 rów-
nież została zapisana przez Długosza pod rokiem 1461. Znamy także wiersz do 
Kallimacha i poetycką replikę Grzegorza skierowaną do biskupa Gabriela Ran-
goniego z Werony, ale ta odpowiedź zachowana jest we fragmentach. Przypisuje 
się mu autorstwo elegii na śmierć króla Władysława Warneńczyka (powstałej po 
roku 1444).  W swoich czasach był uznawany za wybitnego poetę. Obok wymie-
nionych tu utworów pisywał epigramaty, ale tworzył także dzieła prozaiczne,  
o tematyce historycznej (o powołaniu Warneńczyka na tron węgierski i o jego 
wyprawach na Turków). Kllimach uważał, że jednak „do poezji był bardziej 
zdolny” (r. 53, s. 62). 

Czytanie wierszy autorów starożytnych dawało, według Grzegorza, różnorodne 
i trudne do przecenienia korzyści. Pozwalało przyswoić uczniom łacinę klasyczną, 
poznać piękno jej wiersza oraz ogarnąć głębie myśli zawartych w utworach antycz-
nych, kształtować humanistyczny pogląd na świat. Czytanie poezji to najlepszy 
pokarm duchowy dla młodych adeptów nauki, przyszłych poetów, humanistów, 
działających w różnych dziedzinach życia społecznego. Kallimach wyjaśniał:

Tych zaś, którzy usiłowali bez oparcia o poetów zabrać się do innych nauk, porów-
nywał do ludzi chcących przedostać się do miasta przez mur, lecz omijających z 
lekceważeniem otwartą bramę. Twierdził, że jest rzeczą bardziej możliwą, aby ktoś 
pojął wszystkie nauki za pośrednictwem poezji, niż żeby obuczony wszystkiego 
innego mógł wedle swojej woli osiągnąć sztukę poetycką (r. 8, s. 17).

Krótko mówiąc Grzegorz uważał, że poesis magistra vitae est, by sparafra-
zować znane słowa Cycerona (De oratore, 2,9,36) odnoszące się do badania 
przeszłości: „historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, 
nauczycielką życia”.

Amator towarzystwa ludzi uczonych. Biesiady

Grzegorz z Sanoka został pokazany przez Kallimacha jako nowoczesny in-
telektualista, miłośnik ksiąg, humanista z upodobaniem przebywający w „to-
warzystwie ludzi uczonych” (r. 3, s. 12), ceniony za wiedzę i prawy charakter, 
„wytworność życia i obyczajów” (r. 4, s. 12). Biograf biskupa informował o tym, 
że bohater jego dzieła dość chętnie brał udział w ucztach, w towarzystwie cu-
dzoziemców, z przyjemnością zapraszał ich na spotkania przy posiłkach. Były 
to uczty wystawne, „wspaniałomyślnością przyjęć przewyższał nawet najznako-
mitszych obywateli” (r. 35, s. 44), natomiast nie lubił biesiad w towarzystwie Po-
laków. Znakomicie wykształcony humanista, miłośnik starożytności, urządzane 
przez siebie spotkania towarzyskie organizował na wzór greckich sympozjonów, 
nadając im charakter intelektualny. Łacińskie convivium, greckie sympozjon (do-
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słownie współpicie), to w kulturze starożytnej Grecji ta część uczty, kiedy po 
spożyciu podstawowych dań podawano wina. Wówczas spotkanie wzbogacano 
o atrakcje ludyczne: śpiew, występy tancerek, akrobatów itp.. Jednak byli też 
innego typu biesiadnicy, którzy woleli, aby spotkanie przy stole przeradzało się  
w ucztę duchową, rodzaj szranków, w które wstępowali intelektualiści wznie-
cając monograficzne dyskusje filozoficzne, czy też polityczne. Relację jednego  
z takich spotkań znajdujemy w Uczcie Platona, która rzeczywiście miała w roku 
416 r. p.n.e. Tłumacz tego dzieła, Władysław Witwicki doskonale oddał atmosfe-
rę tego spotkania słowami: 

Bawią się. Chwilami puste, dziecinnie prawie żarty, chwilami bajka i mit, to znowu 
rozkoszna gra słów wieloznacznych i gra na trudnym instrumencie dobrej mowy, 
chwilami zachwyty myślowe i słowa oderwanych objawień, to znowu apoteoza 
człowieka, pana nad sobą i pana nad otoczeniem. To wszystko na tle rozmowy  
o Erosie. Kobiet nie ma, a jest nastrój kwiatów w powietrzu; drewnianych uczo-
nych nie ma, a jest atmosfera jasnej, prostej a bystrej myśli, niby blask jasnych oczu 
Pallady; jest rozkosz myślenia pojęciami, niby stąpanie po szczytach tam, gdzie 
obłoki blisko a niżej gaje róż28.

Natomiast w czasach Grzegorza daleko było biesiadom Polaków do tak wy-
rafinowanej intelektualnie i estetycznie rzeczywistości. Raczej bywały to zgro-
madzenia przy stole w celach mało wzniosłych. Z relacji Kallimacha wynika, że 
Grzegorz nie lubił ucztować w towarzystwie ziomków, dlatego, że preferowali 
oni przyziemny, niezintelektualizowany wariant spotkań towarzyskich przy stole. 

Uczty ich (tzn. Polaków, M.W.) nazywał […] zgromadzeniami zjadaczy powia-
dając, że nie można każdego zgromadzenia ludzi, którzy zeszli się razem po to by 
jeść i pić, nazywać ucztą, bo w takim razie będziemy mówić o ucztach również  
w odniesieniu do bydła i trzody, która gromadzi się na łące, aby się paść; na nazwę 
uczty zasługują tylko zgromadzenia tych ludzi, którzy na drodze pewnego doboru 
i rozeznania zebrali się mając jakieś szlachetny cel przed sobą, a nie tylko wspólne 
jedzenie dla zadowolenia żołądka i podniebienia (r. 35, s. 45).

Starożytność kultywowała też przeciwstawny typ przyjemności wynikają-
cych ze spotkań przy stole, mianowicie dostarczających rozkoszy podniebienia. 
Synonimem tego typu życia towarzyskiego są uczty wyprawiane przez Luciusa 
Luciniusa Lucullusa (ok. 110–56 r. p.n.e.), wodza i polityka rzymskiego. Po 
zakończeniu kariery politycznej za miejsce zamieszkania obrał Rzym. Był wła-
ścicielem wspaniałej willi i słynnych ogrodów. Gromadził dzieła sztuki grec-
kiej. Znany był z bogactw, rozrzutności i upodobania do wykwintnych potraw. 
Grzegorz uważał, że jego rodacy ucztowali przede wszystkim dla zaspokojenia 
przyjemności jedzenia, a jego zdaniem powinno się realizować nie Lukulluso-
wą, lecz Platońską, szlachetną tradycję prowadzenia podczas biesiad uczonych 

28 Cyt z: Władysław Witwicki, Wstęp do: Platon, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa, Kriton. 
Fedon, przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył…, Warszawa 1984, s. 5-6. 
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dysput na tematy poważne29. Przykłady takich tematów wypełniających „uczty 
duchowe” Kallimach przytoczył. Opisywał te, które odbywały się na dworze 
biskupa waradyńskiego Jana Witeza Gary z Zredna, humanisty odznaczającego 
się wyjątkowym wykształceniem, wytwornymi obyczajami, eleganckim stylem 
życia. Jak wiadomo, po śmierci Władysława Warneńczyka, Grzegorz pozostał 
na Węgrzech. Na początku był nauczycielem synów Jana hunyadego, potem 
zaś przeniósł się na humanistyczny dwór biskupa Jana Gary w Waradynie. 
Gospodarz „przewyższał wszystkich biskupów wykształceniem oraz wytwor-
nością życia i obyczajów” (r. 15, s. 24) i gromadził wokół siebie wybitnych 
intelektualistów z różnych krajów30. Zaś Grzegorza z Sanoka szczególnie fa-
woryzował ofiarowawszy mu wiele darów, „które go niemal bogatym uczyniły, 
zaraz przy najbliższej sposobności przyjął go do kapituły, aby mu było u niego 
nie tylko dobrze, lecz aby miał także jakieś godne stanowisko. „Odtąd uczynił 
go stałym uczestnikiem obrad oraz pomocnikiem i towarzyszem w studiach 
(…)” (s. 25). Na dworze biskupa Gary przebywał także drugi Polak, Marcin  
z Przemyśla, lekarz i astronom31. Gościli u niego m.in. Grzegorz z Sanoka, 
Paweł Wergeriusz i Filip Podachaterus. W tym azylu uczonych nawiązała się 
przyjaźń miedzy humanistami z Włoch, Cypru i Polski. Prowadzili oni, często 
z udziałem biskupa, uczone dysputy, rodzaj rywalizacji i pewnych ćwiczeń ora-
torskich na różne tematy. Sam biskup pełnił rolę sędziego, ale często ją porzu-
cał i stawał się uczestnikiem dyskusji. 

Nie było miejsca, nie było posiłku, wieczoru, chwili bez jakiejś godnej pogawędki, 
a w każdej rozmowie były tematy naukowe. Czy jest coś bardziej cennego i wznio-
słego nad współżycie takich ludzi? (r. 16, s. 26).

Wykorzystywali oni wiedzę zdobytą podczas studiów humanistycznych, prak-
tycznie demonstrowali, jak ona doskonali człowieka, jak objawiają się jego róż-
norodne uzdolnienia i cechy, które nieustannie należy rozwijać i pogłębiać (virtus, 
eloquentia, dignitas, eruditio, sapientia).  Zatem wspomniani intelektualiści upra-
wiali swoiste turnieje, prowadzili spory na określony temat32. S. Łempicki słusznie 
tłumaczył, że u podstaw tego zjawiska leżała „dążność do niezatartej sławy […], 

29 Por.: M. Wichowa, O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich, 
„Acta Universitatis Lodzensis” Folia Litteraria Polonica, R.V.: 2002, s. 3-12. 

30 Por.: A. Nowicki, op. cit., s. 178-184. 
31 Podaję za: Ibidem, s. 79. 
32 Por.: Stanisław Łempicki, Spory i turnieje literackie w epoce renesansu, w: idem, Wiek złoty 

i czasy romatyzmu w Polsce, wybór i opracowanie Jerzy Starnawski, Warszawa 1992, s. 120-138; 
Krzysztof Koehler, Dysputa wolborska. Kilka uwag o przełomie antyhumanistycznym na margine-
sie traktatu Stanisława Orzechowskiego „Ad Iacobum Uchanicium, cuiaviae episcopum Fricius 
sive de maiestate Sedis Apostolicae”, w: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli 
humanistycznej, t. 2, pod red. Wojciecha Piotrowskiego i Tadeusza Szperny, Toruń 2004, s. 592-
609; M. Wichowa, Wolborska dysputa pomiędzy Fryczem a Orzechowskim w świetle relacji jej 
uczestników, w: Dziedzictwo…, t. 2, s. 575-591. 
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wygórowana ambicja osobista i chęć rywalizacji z drugimi”33. Często towarzyszyły 
tym uczuciom „zazdrość, zawiść, ambicja, pragnienie rozgłosu, przy tym koniecz-
ność walki o byt, o karierę”34. Kallimach podkreślił szlachetny, erudycyjny charak-
ter tych dysput i wielką bystrość („dialektyczną”) replik i argumentów Grzegorza. 

Europejskie horyzonty Grzegorza  
krzewiciela humanistycznego poglądu na świat

Grzegorz był bardzo życzliwy cudzoziemcom, a szczególnie Włochom przeby-
wającym w Polsce. Pomagał im w różny sposób, wspierał psychicznie i materialnie, 
ubierał, żywił. Kallimach informował, że „pozostawał w nim w wielkiej zażyłości,  
w ich gronie spędzał czas przy stole i przy innych zajęciach, z nim walczył o pierw-
szeństwo w układaniu żartów i dowcipów” (r. 33, s. 43). Wydaje się, że po latach 
pobytu w obcych krajach arcybiskup uformował swe humanistyczne oblicze w eu-
ropejskim kształcie, m.in. rozwijał i doskonalił ludyczne umiejętności. Wykazywał 
też wielką ciekawość świata (curiositas). Jako intelektualista bardzo angażował się  
w sprawy ludzkie, „a więc rozpytywał, co robią Włosi, co Francuzi, jaka jest sytuacja 
Niemiec, a jaka hiszpanii, co donoszą z Afryki, co z Azji” (r. 33, s. 43). Chciał dobrze 
orientować się w sprawach politycznych, włączał się intensywnie w życie humani-
stycznej Europy. Opiekując się przybyszami prezentował w całej okazałości polską 
gościnność i w ten sposób wzbudził uznanie wśród obcych dla obyczajów swego kraju, 
ale też z upodobaniem kultywował obyczaje Włochów. Polski humanista pozostawał  
w europejskim kręgu wartości, hołdował kulturze ciekawości35. 

Wykazywał silną więź wspólnotową z Europą, był humanistą rodzimym 
i równocześnie europejskim, wykazywał szczery podziw dla kultury południa 
kontynentu, wielkie urzeczenie nią. Posiadał wspólny z intelektualistami „cu-
dzoziemskimi” zasób wiedzy i doświadczenia w zakresie antropocentrycznego 
postrzegania świata (etyka, wychowanie młodzieży, patriotyzm, idea wolności, 
humanizm obywatelski, opowiadanie się za wzmocnieniem władzy królewskiej, 
zestaw lektur cenionych w humanistycznych środowiskach. Przyswoił sobie hu-
manistyczny model kultury jednoczący całą współczesną mu Europę36. 

Humanizm obywatelski

Grzegorz z Sanoka w znacznej mierze czerpał inspiracje z lektur pism antycz-
nych myślicieli. Domański śledząc metamorfozy pojęcia filozofii, zauważył:

33 J. Łempicki, op. cit., s. 120. 
34 Ibidem, s. 121. 
35 Pisał na ten temat Krzysztof Pomian w książce: Zbieracze i osobliwości. Paryż–Wenecja 

XVI–XVII wieku, przeł. Andrzej Pienkos, Warszawa 1966. 
36 Por. prace zawarte w tomie: Humanizm polski i wspólnoty: naród–społeczeństwo–państwo–

Europa, red. Marcin Cieński, Warszawa 2010; Janusz Pelc, Europejskość i polskość literatury na-
szego renesansu, Warszawa 1984, s. 82-87, 560-563. 
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[…] że w żywotach starożytnych filozofów piętnastowieczni humaniści starali się 
uwydatnić to, co było bliskie ich ideałowi życia. Zauważmy na przykład, że Bruni, 
a później Manetti, przedstawiciele humanizmu nazywanego obywatelskim37, uwa-
żali za szczególną zasługę filozofów starożytnych fakt, że ci ostatni wiedli nie tylko 
życie kontemplacyjne, ale także aktywne i intensywne życie obywatelskie38. 

Grzegorz w jednym ze swoich wcieleń w Kallimachowym Żywocie… poka-
zany został jako homo politicus, jako wzorowy członek społeczeństwa, cnotliwy 
obywatel działający rozważnie i mądrze pro publico bono. „Z nauk, uważał, że 
te przede wszystkim poznawać należy, które uczą, jak chronić i strzec państwa” 
(r.45, s.54), a więc oceniał je miarą użyteczności społecznej oraz zapewnienia 
obywatelom spokoju i szczęśliwego życia. 

Fundamenty praw nie tkwią – jego zdaniem – w sprawiedliwości, lecz w tym,  
w czym opinia ludu widzi pożytek. Bo gdyby one wypływały ze źródła sprawie-
dliwości , to biorąc pod uwagę, że sprawiedliwość jest jedna i ta sama, zawsze 
zgodna z rozsądkiem i zawsze niezmienna i że nic nie można by do niej dodać, by 
zwiększyć jej moc, ani nic odjąć, żeby tę moc zniweczyć, u wszystkich ludzi to 
sami byłoby sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, co w rzeczywistości ma się z goła 
inaczej (r. 44, s. 53-54).

Ta utilitas (użyteczność społeczna) postrzegana była w różnych aspektach. 
Dobrem najwyższym był w tym wypadku interes państwa39, ale także dobro po-
szczególnych stanów królestwa, w tym mieszczan i chłopów. Grzegorz krytyko-
wał też funkcjonowanie sądów, które dalekie były od wydawania sprawiedliwych 
wyroków. 

Przepisy zaś ustanowione dla prowadzenia rozpraw sądowych nazywał niekiedy 
szalbierstwem, niekiedy przywilejem zezwalającym na grabież i łupienie ludzi  
w samym sądzie, wszystkich zaś obrońców prawnych, jako tych, którzy są wi-
chrzycielami sprawiedliwości i stanowią najbardziej szkodliwy element ludzki, na-
leżałoby, według niego, wywieźć gdzieś na odludne wyspy (r. 42, s. 51).

Osobiście rozstrzygał niektóre sprawy sądowe i wydawał wyroki, a także sko-
dyfikował prawo obowiązujące w jego Dunajowie. 

(…) spisał Grzegorz prawa, do których mieli się oni stosować w życiu prywatnym, 
a wybudowawszy świątynię, wskazał im religię jako jedyną i najskuteczniejszą 
więź gwarantująca przestrzeganie praw. I sam też w dni świąteczne na uroczystych 
kazaniach wyjaśniał im, co jest podstawą rzeczy użytecznych i poczciwych, w jaki 
sposób miasto może zrastać się wewnętrznie i chronić się, oraz nauczał, jak miła 
jest Bogu nieśmiertelnemu jednomyślna zgoda obywateli wiodąca do sprawiedli-
wego życia (s. 37). 

37 W. Ullmann, op. cit. (rozdz. Humanizm polityczny).
38 J. Domański, Metamorfozy…, s. 80. 
39 Szerzej na ten temat pisał A. Nowicki, op. cit., s. 125–126.
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Grzegorz wiódł vitam activam40. Uznał, że doskonalsze od życia konter-
placyjnego i bardziej wysubtelniające człowieka jest życie aktywne, od kon-
templacyjnego. Co prawda Kallimach nie snuł teoretycznej refleksji na te-
mat vita activa i vita contemplativa, ale cała działalność bohatera jego dzie-
ła, to postępowanie człowieka, który poznał mechanizmy życia społecznego  
i tę wiedzę wykorzystuje na pożytek ludzi kierując się rozumem, doświad-
czeniem, zdrowym rozsądkiem. Jako pielęgnujący humanitas żywił natu-
ralną potrzebę pomnażania wiedzy również w tym zakresie. W swoich re-
lacjach z otoczeniem objawiał humanizm polityczny, biorąc czynny udział  
w sprawach publicznych, zarówno wtedy, gdy doradzał królowi, jak i wówczas, 
gdy organizował na nowo życie w archidiecezji. W pełnej zgodności z ideami hu-
manizmu troszczył się o swoich podwładnych, w tym również o chłopów, o któ-
rych mówił krótko: homines sunt i należy się im godne traktowanie, a jego celem 
było zapewnienie swym poddanym takiego życia, w którym było uhonorowane 
ich człowieczeństwo a więc godność osobista, dostatek, „ojcowska przychylność”.

Miłe przeto ludowi było jego staranie i pieczołowitość w sprawach boskich, miła 
gospodarność i umiarkowanie w sprawach ludzkich, lecz najmilsza była ta jego 
jakby ojcowska przychylność w stosunku do wszystkich ludzi (r. 25, s. 35). 

Tę przychylność, życzliwość, otwarcie na potrzeby swojego duszpasterza die-
cezjalnie odwzajemniali. Czytamy w biografii Kallimacha: „jeden przez drugiego 
świadczyli mu dobrodziejstwa, każdy wedle swojej możności do tego stopnia, że 
on, który niedawno obawiał się nędzy i niedostatku, teraz spostrzegł, że opływa 
we wszytko” (r. 25, s. 36).

Zgromadził więc stosowny do zamiarów i potrzeb kapitał i zaczął kupować 
dobra ziemskie. Potem objeżdżał swe wsie i zachęcał chłopów do osiedlania się 
w jego majątkach, oferując im zamieszkanie w gotowych domach i inne udo-
godnienia. Gospodarował mądrze sprowadzając  osadników do wszystkich po-
siadłości, które wskutek gwałtownego usposobienia poprzedniego arcybiskupa 
stały pustką (r. 25, s. 36). Dbał o rentowność zakupionych majątków, zapew-
niając archidiecezji odpowiednie dochody. Umożliwiły mu one założenie mia-
sta Dunajów mieszczącego renesansowy pałac, rezydencję biskupa, jego dworu 
i gości. To także przejaw humanistycznej postawy Grzegorza, który sam kiedyś 
przebywał na analogicznie funkcjonującym dworze Jana Gary. W odległym Wol-
borzu podobny ośrodek humanistyczny prowadził biskup kujawski Piotr z Bnina,  
u którego chętnie gościł Kallimach. Grzegorz zapewnił miastu charakter obronny, 
było dobrze zabezpieczone przed najazdem Tatarów, i sam osobiście uczestniczył 
w obronie Dunajowa, w pełni skutecznej. Pojawiają się tu dwie istotne kwestie 
charakteryzujące Grzegorzową humanitas: nowoczesne pojmowanie wartości 

40 J. Domański, Początki humanizmu, Wrocław 1982, rozdz. III Życie kontemplacyjne i życie 
aktywne. 
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zgromadzonego majątku i działanie poprzez wiedzę o sprawach państwowych 
pro publico bono. Jako sprawujący władzę gromadził majątek w sposób dowo-
dzący, że cechuje go humanitas, bowiem dobra materialne zdobywał w sposób 
godny: wysiłkiem, zaangażowaniem, gospodarnością, i słusznie zatem należał 
on do Grzegorza. Jak pisał Ullmann „własność – rezultat ludzkich zabiegów – 
wracała na swoje pierwotne, naturalne miejsce, czyli do obywatela, który mógł 
też swobodnie nią dysponować. Posiadanie było naturalnym ludzkim prawem  
a prawo naturalne winno służyć ludziom”41. 

W kreacji Kallimacha Grzegorz z Sanoka reprezentował najszlachetniejszą 
humanitas. Towarzyszyła jej liberalitas (wolność) i dignitas (godność). Był jed-
nostką wybitną, obdarzoną nieprzeciętnymi walorami intelektualnymi i moralny-
mi. Jego humanitas objawiała się również w postawie wobec kultury. Autor po-
kazał go jako człowieka nieustannie pomnażającego wiedzę, dużo czytającego, 
mecenasa sprawującego opiekę nad twórcami, autora systematycznie rozwijają-
cego swój dorobek literacki i bibliofila gromadzącego księgozbiór, duszpasterza 
dbającego o wysoki poziom wykształcenia duchowieństwa w swojej diecezji.

Grzegorzowa humanitas miała także wymiar społeczny. Oznaczała godne  
i szlachetne postępowanie dla dobra otoczenia: dla poddanych, gości, domow-
ników, mieszkańców archidiecezji, „rozległe, uniwersalne powinności ludzkie, 
szeroko pojętą miłość i sympatię, ogólną ogładę i wytworność zewnętrznych 
form życia społecznego, uprawianie sztuki, literatury oraz owoce kontemplacji  
i studiów naukowych”42. Zatem były to przymioty pomagające osiągnąć i przeja-
wiać w życiu codziennym pełnię człowieczeństwa. To także stoickie przekonanie 
o wielkiej wartości cnoty i mądrości, wiara w nieograniczone możliwości po-
znawcze ludzkiego umysłu, potrzeba poznawania świata i praw nim rządzących 
(curiositas), potrzeba pomnażania wiedzy. 

W Żywocie… humanitas to także zespół zasad i nakazów wiodących ku reali-
zacji wzniosłej etyki: pielęgnowania virtutis osobistej i przekonanie o samowy-
starczalności cnoty, virtutis obywatelskiej, realizacji imperatywu nosce te ipsum 
w celu zrozumienia samego siebie i swojego życia, aby nim mądrze i z godnością 
kierować. 

41 Cyt. z: W. Ullmann, op. cit, s. 179.
42 Cyt. z: W. Pawlak, Z dziejów pojęcia humanitas…, s. 175.
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Maria Wichowa (Łódź)

Humanitas by Gregory of Sanok

(Summary)

Life of Gregory of Sanok, archbishop of Lviv, written by Callimachus (Filippo Buonaccor-
si) has a deeply parenetical character. The historiographer described the archbishop Gregory as a 
man living the humanitas in its fullness. humanitas was followed by two other virtues: liberalitas  
(freedom) and dignitas (dignity). The bishop was an extraordinary person, truly gifted with bright 
mind and impeccable morale. his humanitas was also proved in his attitude to culture. Author of the 
Life presented the bishop as someone who kept constantly studying and reading, collecting books 
and writing texts, being a patron of artists as well as a minister of faith who took care of highest 
standards at education in his diocese.

Translated by Michał Gierat 



ELWIRA BUSZEWICZ (Kraków)

MIęDZY EOBANEM A BUChANANEM. 
POETYCKA PSALMOGRAFIA GRZEGORZA Z SAMBORA

I. Dialogi z Dawidem

Odkrywany od pewnego czasu na nowo szesnastowieczny poeta nowołaciń-
ski, Grzegorz z Sambora, posługiwał się w swej twórczości przede wszystkim 
dystychem elegijnym. Sięgał jednak także po metra horacjańskie, które łączyły 
się u niego z liryką świecką bądź religijną. Przykładem tej pierwszej jest wiersz 
Ad amicum lectorem zawarty w dziełku Theoresis tertia1. Przykładem tej dru-
giej – dwie parafrazy psalmów włączone do edycji poetyckiego panegiryku ku 
czci świętej Anny Szymona Goryckiego. Są to Ps  113 (112) Laudate, pueri, 
Dominum… oraz Ps 15 (14) Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo.... Mało 
kto zwracał uwagę na te parafrazy. Odnotował je skrupulatnie w swym studium 
poświęconym metryce Samborczyka Ryszard Turzyński2, ograniczając się jedy-
nie do ogólnej i nader zwięzłej analizy wersyfikacyjnej. Chyba nikt dotąd nie 
zastanawiał się dokładniej nad rolą, jaką odgrywało w twórczości Grzegorza po-
etyckie przepracowywanie „harfy Dawidowej” w języku łacińskim; spośród pol-
skich twórców, którzy podejmowali takie wysiłki wymienia się zwykle Klemensa 
Janicjusza oraz Stanisława hozjusza. Kontekst poszerza się niekiedy o poetów 
śląskich3. Było to jedno z „ćwiczeń humanistycznych”, obejmujących nadawanie 
tekstom biblijnym lub tradycyjnym modlitwom i hymnom chrześcijańskim wy-
twornej łacińskiej formy, czynienie z nich podstawy własnej inwencji poetyckiej, 
wpisywanie ich w tryb pracy dydaktycznej w szkołach czy na uniwersytetach etc.  

Moglibyśmy się właściwie dziwić, dlaczego tych łacińskich  imitacji powsta-
wało na naszej ziemi stosunkowo mało, skoro, jak zauważa Johannes A. Gaert-
ner, w latach 20. XVI stulecia poetyckie parafrazy tekstów biblijnych w języku 
łacińskim zaczęły się szerzyć z wielką siłą, osiągając swój szczyt u schyłku stule-
cia4. Najbardziej popularne spośród tych parafraz były przeróbki psalmów. 

1 Vigilantius Gregorius Samboritanus, Theoresis tertia, Cracoviae 1561.
2 Zob. R. Turzyński, Metryka Grzegorza z Sambora, „Meander” 31 (1976), z. 1-2, s. 62. 
3 Por. A. Modlińska, Votum Davidicum... Poetyckie parafrazy psalmów w XVI i XVII wieku, 

Lublin 2010.
4 Por. J. A. Gaertner, Latin Verse Translations of the Psalms. 1500–1620, „The harvard Theo-

logical Revue”, 49, nr 4 (1956), s. 271.
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Od razu można powiedzieć, że w dwóch psalmach, które ukazały się drukiem 
w dziełku Goryckiego nie zamyka się poetycka psalmografia Samborczyka. Spo-
ro takich parafraz musiało być w opus magnum, które – z różnych powodów – nie 
zdołało wydostać się na świat z oficyny drukarskiej. Mowa o wierszowanej Bi-
blii, czy może dziele przeznaczonym do medytacji nad Pismem świętym (według 
formuły modlitwy godzin), a zarazem szlifowania humanistycznej kultury ża-
ków5.  Zawartość opracowanego tomu przedstawił poeta w broszurce Polymnia, 
będącej prospektem dzieła, a właściwie jednym z ostatnich rozpaczliwych kro-
ków w poszukiwaniu sponsora (była ona rozesłana do wybranych przez Grzego-
rza adresatów i zawierała expressis verbis prośbę o wsparcie finansowe Bibliady, 
sformułowaną w formie znamiennej alternatywy: albo przekaż fundusze na to 
pobożne przedsięwzięcie, albo odeślij Polymnię z powrotem do autora6).  

Samborczyk nieraz dawał w Polymnii do zrozumienia, że wypowiada się  
w swej Bibliadzie również poprzez imitację psalmów:

Singula per psalmos, hymnos et cantica profert 
Ac grates summo permodulanda Deo7. 
Wszystko mieści się w psalmach, hymnach i kantykach 
I w dziękczynieniach Bogu Najwyższemu słanych8.

Psalmy były Samborczykowi szczególnie bliskie – jak sam każe opowiedzieć 
swej Muzie – od wczesnej młodości:

Nec novus ista canit nova, me dictante, poeta, 
  Annis a teneris haec meditata canit. 
In prima datus est aetate libellulus illi, 
  In quo Psalmographi  Carmina vatis erant; 
Multa tenebat, amice, typis excusa pusillis, 
  Latior et paulo pollicis ungue fuit. 
hunc puer ille, manu complexus utraque, legebat,  
  Pellustrans oculis omnia saepe suis9. 
 
Wieszcz pod moje dyktando spraw nowych nie śpiewa, 
  Lecz to, nad czym rozmyślał już od lat młodzieńczych. 
W owym czasie otrzymał on w darze książeczkę, 
  Zawierającą pieśni poety-psalmisty; 
Druk był drobny, mój druhu, lecz wielka zawartość, 
  Choć rzecz niewiele grubsza była niż paznokieć. 
Chłopiec ów dzierżył w dłoniach tę książkę i czytał, 
  Często przemierzał wzrokiem od deski do deski.

5 Por. E. Buszewicz, Wstęp, w: Grzegorz z Sambora, Carmina selecta/Poezje wybrane, oprac. 
E. Buszewicz, Warszawa 2011, s. 38, 64 et passim.

6 V.G. Samboritanus, Polymnia, Cracoviae 1564, k. D5 r.
7 Ibidem, k. A4 r. 
8 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia zamieszczonych tu tekstów są moje [E. B.].
9 V. G. Samboritanus, Polymnia, op. cit., k. A3 v.
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Nie wiadomo dokładnie, jaki Psałterz ma tu Grzegorz na myśli; można przy-
puszczać, że była to poetycka wersja całej Księgi Psalmów lub może któraś  
z antologii. Pierwsza edycja elegijnych parafraz Eobana Kocha, nazywającego 
się w łacińskim języku helius Eobanus hessus, wyszła w 1529 r. w Marburgu. 
Potem było ich jeszcze wiele. Różni poeci (m.in. Salmon Macrin) ogłaszali dru-
kiem poetyckie parafrazy siedmiu psalmów pokutnych, dodając z czasem nieco 
innych. Pojawiały się antologie, zawierające prace różnych poetów; można tam 
było znaleźć dwie lub więcej parafraz  niektórych psalmów; przykładem może 
być druk z 1532 r. (hagenom), Psalmi omnium selectissimi adflictis conscientiis, 
ac Deum inuocantibus non uulgariter utiles, Latino carmine redditi per... her-
mannum Nouae Aquilae comitem, Philippum Melanchthonem, helium Eobanum 
hessum, Iacobum Micyllum, Vincentium Obsopoeum, Petrum Pherntorphium10. 
Poetyckich psalmów, a nawet całych psałterzy było w pierwszej połowie XVI w. 
całkiem sporo. 

Również sporą liczbę takich psalmicznych imitacji musiał umieścić Grzegorz 
w swej Bibliadzie. Mówił o tym zupełnie jasno w Polymnii, wskazując też mię-
dzy innymi jeden z celów, który mu przyświecał: psalmy w tej postaci, w jakiej 
rozbrzmiewają w świątyni, rzadko są zrozumiałe dla studentów, mają bowiem 
wiele zawiłości. Psalmy Samborczyka są zaś – jeśli wierzyć jego deklaracji – 
przejrzyste, mają jasny i nieskomplikowany sens11. Nadanie zaś im wytwornej 
formy poetyckiej służyć miało kulturze literackiej młodych ludzi, kształtować 
gusty i dostarczać przyjemności, która miała się spleść nierozłącznie z służbą 
Bożą. Psalmy charakteryzowała zapewne varietas metryczna. Prawdopodobnie 
będzie można je kiedyś poddać analizie w szerszym nieco wyborze, jeśli w isto-
cie, zgodnie z informacjami podanymi w katalogu elektronicznym XVI-wiecz-
nych druków Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu, znajduje się tam 
pierwsza część Bibliady, którą udało się Grzegorzowi wydrukować u Wirzbięty12. 
Ponieważ jednak o tej edycji nic nam na razie nie wiadomo, pozostaje zająć się 
dwoma psalmami, które zapewne również znalazły się w rękopisie Samborczy-
kowej księgi, a potem trafiły do tomiku Gorycjusza. 

II. Chwalcie Pana, dziateczki…

Pierwszy z tych  utworów, poprzedzający poemat Gorycjusza, to pochwalny 
psalm 113(112) Laudate, pueri, Dominum. Przyjrzyjmy się najpierw jego łaciń-
skiej postaci według Wulgaty, a potem wersji polskiej wiernie podążającej za św. 

10 Zestawienie (z konieczności niepełne) drukowanych łacińskich poetyckich parafraz psalmów  
za lata 1500-1620 podaje J. A. Gaertner, op. cit, s. 293-300.

11 V. G. Samboritanus, Polymnia, op. cit., k. B7 r.
12 Idem, Bibliados feria prima de caeli et terrae creatione, vario carminum genere, Kraków 

1566.
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hieronimem, wydanej pod nazwiskiem Jana Leopolity (który być może był nie 
tyle tłumaczem, co redaktorem wcześniejszego przekładu). Nie będzie od rzeczy 
przypomnienie tu tej Biblii, opracowanej przez profesora Akademii Krakowskiej, 
Jana Nicza ze Lwowa, kolegę Grzegorza z Collegium Maius, wzmiankowanego 
przezeń w autobiograficznej elegii adresowanej do Andrzeja Bargiela13. Najpierw 
jednak Wulgata: 

1 Alleluja.  
Laudate, pueri, Dominum; 
laudate nomen Domini. 
2 Sit nomen Domini benedictum 
ex hoc nunc et usque in sæculum. 
3 A solis ortu usque ad occasum 
laudabile nomen Domini. 
4 Excelsus super omnes gentes Dominus, 
et super cælos gloria ejus. 
5 Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, 
6 et humilia respicit in cælo et in terra? 
7 Suscitans a terra inopem, 
et de stercore erigens pauperem: 
8 ut collocet eum cum principibus, 
cum principibus populi sui. 
9 Qui habitare facit sterilem in domo, 
matrem filiorum lætantem.

W Biblii Leopolity psalm ten przedstawia się następująco:

1 Chwalcie, dziatki, Pana; 
chwalcie imię Pańskie. 
2 Bądź imię Pańskie błogosławione, 
od teraźniejszego czasu aż na wieki. 
3 Od wschodu słońca aż do zachodu 
chwalebne imię Pańskie. 
4 Wywyższony Pan nad wszystkie narody, 
nad nieby chwała Jego. 
5 Kto taki jako Pan Bog nasz, który na wysokościach mieszka, 
6 a patrzy na niskie na niebie i na ziemi? 
7 Wzbudzając z ziemie niedostatecznego, 
a z gnoju wynosząc ubogiego, 
8 aby go posadzić z książęty, 
z książęty ludu swego. 
9 Który czyni, aby mieszkała niepłodna w domu 
matką synów weselącą się14.

13 Por. Grzegorz z Sambora, Carmina selecta, op. cit., s. 144-145. 
14 Biblia, to jest Księgi Starego y Nowego Zakonu na polski język według łacińskiej Biblijej od 

Kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyjętej na wielu miejscach z pilnością poprawione  
i figurami ozdobione,  Kraków 1977 (I wyd. 1561), s. 375.
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Na użytek parafrazy tego psalmu wybrał Samborczyk metrum asklepiadejskie 
mniejsze, zastosowane przez horacego w jednych z najbardziej  znanych pieśni, 
takich jak C I 1 (Maecenas, atavis edite regibus…) czy C III 30 (Exegi monu-
mentum aere perennius…). Co do struktury metrycznej, jak zauważył Turzyński, 
wersy zaczynają się spondejami i mają cezurę po trzeciej arsie15.

Poeta wzbogacił swoją parafrazę elementem poezji kunsztownej – jest to 
mianowicie akrostych, forma chętnie przezeń stosowana w twórczości pane-
girycznej i religijnej, także w poetyckiej laudacji Przemyśla16. Pierwsze litery 
wersów parafrazy Ps 112 układają się w incipit tego psalmu według Wulgaty: 
Laudate pueri, Dominum. Jest to o tyle ważne, że inicjalną zachętę do wychwa-
lania Boga zawartą w pierwszym wersecie wyraził Samborczyk w pierwszej 
osobie, czyniąc ją niejako wezwaniem „od wewnątrz” – grono młodzieńców 
samo siebie zachęca ku wznoszeniu pochwalnych śpiewów. Akrostych nie 
wydaje się tu czczym udziwnieniem, niektóre psalmy hebrajskie są bowiem 
akrostychami alfabetycznymi (czego świadomość przechowały Septuaginta  
i Wulgata). Nie należy do nich zbyt krótki na to Ps 112, ale jest wśród nich 
Ps  145 (144), pokrewny tematycznie i funkcjonalnie, laudacyjny, stanowiący 
część praktykowanej w judaizmie modlitwy Aszrei, odmawianej trzykrotnie  
w ciągu dnia. 

 Oto słowa psalmicznej pieśni Grzegorza:

 
AD PUEROS PIETATIS AMANTES 

Vigilantii Gregorii Samboritani 
ex Psalmo CXII Carmen

Laudemus Dominum nunc, pueri, bonum, 
Amplis magna Dei nomina laudibus, 
Uno rite sonent ore perenniter 
Divinum merito nomen amabile. 
 
A Phoebi radiis exorientibus 
Tangens occiduas iure suo plagas 
Est dignum resono nobile carmine; 
Parvorum Dominum laus iuvat omnium 
 
Vnus celsa Deus qui colit aethera 
Excelsa pueris laude ferendus est 
Rex sublime suo qui residet polo 
In parvos animo respicit unice. 
 

15 R. Turzyński, op. cit., s. 62.
16 Por. E. Buszewiczowa, Grzegorz Samborczyk i jego pochwała Przemyśla, „Rocznik Prze-

myski” 2000, z. 2 s. 3-12. Por. też: Por. Grzegorz z Sambora, Carmina selecta, op. cit., passim. 
Wszystkie znane dotąd akrostychy Grzegorza wymienia R. Turzyński, op. cit., s. 63. 
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Dura tollit humo quin humilem Deus, 
Olli qui niveo pectore se dicat, 
Munda mente spei fugit et anchoram 
In portu requiem talis habet suam. 
 
Nam cum principibus collocat infimos 
Vndis fluctivomi quos rapuit maris 
Miranturque boni; livor edit malos. 
Laudemus Dominum tam, pueri, bonum! 

 
Grzegorz z Sambora 

DO MŁODZIANKÓW MIŁUJĄCYCH POBOŻNOŚĆ 
Pieśń według Psalmu 112

CHwalmy Pana, o dziatki, Pana tak dobrego, 
Wywyższajmy chwałami wielkie Imię Jego, 
A niech się jednym głosem wieczna pieśń rozchodzi, 
Lube imiona Pańskie sławiąc, jak się godzi. 
 
Czerwienią zorzy kędy promień słońca wstaje 
I kędy się zapada gdzieś w zachodnie kraje, 
Echo niech godnie niesie chwałę imion Boga, 
Panu bowiem pochwała maluczkich jest droga. 
 
A tylko ten Bóg mieszka na wyżynach nieba, 
Nieść mu zatem, dziateczki, wielką chwałę trzeba; 
A choć ten Król tak wielki pałac zamieszkuje, 
Oko łaskawe zawsze ku małym kieruje. 
 
Dźwiga Bóg pokornego z twardej ziemi gruntu, 
Zaś kto serce niewinne odda Mu bez buntu 
I kotwicę nadziei  ma w duszy czystości, 
Aż do portu dopłynie, dozna spokojności.  
 
Ten Bóg pośród swych książąt każe siąść ubogim, 
Których wyrywa morzu, jego falom srogim; 
I zdumiewa się dobry, zazdrość zżera złego. 
! Chwalmy Pana, o dziatki, Pana tak dobrego!

Celowo postarałam się dać  tutaj przekład poetycki, rymowany, nawet nie-
znacznie archaizowany, oddając, na ile to możliwe, wiernie przekaz oryginału 
(choć rym i akrostych wymusza pewne modyfikacje, amplifikacje czy skróty, 
obeszło się chyba bez większych nadużyć). Uczyniłam tak z jednej strony po 
to, aby lektura Samborczykowego psalmu mogła być przyjemna dla kogoś nie 
tak biegłego w mowie horacego jak ludzie renesansu, z drugiej zaś po to, aby 
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pokazać, że zawartość treściowa tej parafrazy nie jest drętwym pustosłowiem, 
że posiada ona czytelne przesłanie ideowe i osadzona jest w konkretnej rzeczy-
wistości społecznej, jest to bowiem element humanistycznej paidei ad usum pu-
erorum, przy czym taka aplikacja wcale nie odbiera psalmowi jego uniwersalne-
go wymiaru. Zanim jednak przyjrzymy się temu bliżej, zatrzymajmy się chwilę 
nad niektórymi poetyckimi parafrazami Ps 113(112) poprzedzającymi (w czasie) 
utwór Grzegorza.

W poetyckiej parafrazie Marcantonia Flaminia17 psalm ten został oddany 
w dystychu epodycznym, w którym da się znaleźć sygnał intertekstualny od-
noszący  do Epody 15 horacego (Nox errat…)18, co wydaje się finezyjnym 
wyborem poety, interpretującego ten właśnie biblijny psalm z podkreśleniem 
toposu vicissitudo rerum, który stanowi, jak wiadomo, główną oś epody 15.  
W wersji Flaminia vicissitudo, dająca się wychwycić w tekście Wulgaty, zo-
stała wyeksponowana:  Bóg ma być chwalony to przez młodzieńców, to przez 
panny, to za dnia, to nocą; winny może być strącony na dno otchłani, a ubogi – 
wyniesiony do godności królewskiej; z kolei niepłodna, której życie upływało  
w smutku, dzięki Bożej łasce weselić się może szczebiotem gromadki potom-
stwa. 

Trudno powiedzieć, czy znał Samborczyk psalmy Flaminia, niemal na pew-
no wszakże czytał parafrazy Eobana hessusa, którego poezję znał szeroko i nie-
jednokrotnie przywoływał i imitował w swej twórczości. Niemiecki poeta, jak 
wiadomo, oddał wszystkie psalmy w dystychu elegijnym. Wyraźnie widać, że 
Grzegorz nie wybiera drogi pójścia na łatwiznę, nie podejmuje najpopularniej-
szego do niedawna sposobu poetyzowania Dawidowej19 spuścizny, co pozwo-
liłoby mu niemal mechanicznie kopiować pewne konstrukcje. Można jednak 
zobaczyć, że niekiedy podąża na swój sposób myślą za intencjami hessusa. 
Metoda podejścia marburskiego profesora do materii biblijnej musiała mu być 
bliska – sposób opracowania tekstu, marginalia wyjaśniające figury retoryczne 
i dialektyczne (antithesis, occupatio, narratio etc.), krótkie epigramaty wyraża-
jące w dwóch dystychach elegijnych argument, tj. streszczenie danego psalmu, 
wszystko to wyraźnie wskazuje na głębokie zanurzenie tych parafraz w nurcie 
humanistycznej paidei. Ani jednak na podstawie wierszowanego argumentu20, ani 
na podstawie samej parafrazy nie można się dopatrzyć szczególnego wpływu 

17 M.A. Flaminio, In librum Psalmorum brevis explanatio. Adiectae sunt in studiosorum usum 
eiusdem authoris in Psalmos aliquot suo quaequae ordine et locoparaphrases. Item adiectae sunt 
in triginta Psalmos paraphrases, carmine ab eodem conscriptae et suo loco positae, Lugduni 1548.

18 hor, Ep 14, 1-2: „Nox errat et caelo fulgebat Luna sereno/ inter minora sidera” ; Flaminio, op. 
cit., s. 618, v. 7: [sol] «Minora dum micabit inter sidera».

19 Imienia autora księgi biblijnej używam tu jako kategorii umownej, nie wdając się w docieka-
nia dotyczące atrybucji poszczególnych psalmów. 

20 „Solis ad occasum Christus regnabit ab ortu,/ Illius et gentes, illius orbis erit./ Ille humiles 
animo relevant, domat omne superbum,/haec tanquam sua sint munera Christus amat”, h. E. hes-
sus, Psalterivm Davidis carmine redditum. Ecclesiastes Salomonis, Leipzig 1548, s.  257.
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egzegezy hessusa na interpretację Samborczyka, choć można zauważyć ślady 
podobnych rozwiązań leksykalnych21. 

Warto zauważyć, że psalm ten adresowany jest w oryginale hebrajskim do 
„sług Pańskich”, szczególnie uprzywilejowanych sług świątyni, Septuaginta 
ma zaś Chwalcie Pana, chłopcy: ΑΙΝΕΙΤΕ, πα δες, Κύριον, αίνε τε τò νομα 
Κυρίου, a za nią podąża, jak widzieliśmy, Wulgata.  Po łacinie jednak słowo puer 
może znaczyć zarówno ‘chłopiec’ czy ‘młodzieniec’, jak i ‘sługa’. Samborczyk 
zdecydowanie faworyzuje to pierwsze znaczenie, co miało zapewne związek  
z przeznaczeniem jego Bibliady, która miała kształtować w duchu pobożności 
kulturę literacką żaków. 

Jak zauważano już pod koniec XVI wieku, parafraza jest rodzajem emulacji, 
którą można nawet określić dążeniem do „poprawienia” imitowanego tekstu. Obej-
muje ona zatem między innymi zmienianie tego, co niestosowne, wypełnianie tego, 
czego brakuje czy odejmowanie tego, co niepotrzebne22. Tego typu praktykę może-
my też zaobserwować w psalmie Samborczyka. Całkowicie odcięty został bowiem 
ostatni werset psalmu, mówiący o radości niepłodnej matki – widocznie zdaniem 
poety-profesora całkowicie zbędny w pobożnych medytacjach młodzieńców od-
danych studiom humanitatis. Niestosowny natomiast wydał się być może Grzego-
rzowi wyraz stercus, oznaczający ‘gnój’ (choć także ‘błoto’). Ominął go również 
hessus, zamykając zarówno pulver jak i stercus Wulgaty w wieloznacznym sfor-
mułowaniu foedus pulver  oznaczającym przestrzeń, z której Bóg podnosi ubogich, 
co jest zarazem drogą z dołu w górę, z miejsca pogardzanego – na zaszczytne23. 
Samborczyk wprowadza zamiast wspomnianego „gnoju” stonowaną, klasycyzu-
jącą figurę odmętów morza, wpisaną w archetypowy obraz życia ludzkiego jako 
żeglugi, domykając ten obraz utartymi w chrześcijańskiej frazeologii figurami „ko-
twicy nadziei” i „portu zbawienia” (dosłownie: wytchnienia (requies), co otwiera 
ten psalm na wymiar eschatologiczny. Ten alegoryczny obraz ładnie wzbogaca or-
natus wiersza. Można do niego też zaliczyć umiejętne – jak zwykle u Grzegorza 
– posługiwanie się aliteracją24  (Uno rite sonent ore perenniter, munda mente, etc.) 
czy antytezą. Interesującym zabiegiem stylistycznym wydają się też częste upodob-
nienia fonetyczne zakończeń hemistychów i klauzul (swoiste „rymy”) sprawiające, 
że niektóre brzmienia odbijają się jakby echem w przestrzeni wiersza (Laudemus 
Dominum, tam, pueri, bonum; Tangens occiduas iure suo plagas etc.; niekiedy 
też w nagłosach sąsiadujących wersów, np. Unus celsa…/Excelsa…). Sens psalmu 

21 Samborczyk: [nomen Dei] A Phoebi radiis exorientibus/ Tangens occiduas iure suo plagas/
Est dignum resono nobile carmine; hessus: Laus Domini Phoebo primo surgentis ab ortu/Inclita ad 
[w druku błędnie ab] occiduas floreat usque plagas, por. h. E. hessus, op. cit., s. 258.

22 Por. A. Modlińska, Retoryczna teoria parafrazy w starożytności i epoce renesansu, w: Studia 
rhetorica. red. M. Choptiany, W. Ryczek, Kraków 2011, s. 154. Jest to zmodyfikowana wersja roz-
działu pracy Votum Davidicum, op. cit. Autorka przywołuje tutaj teorię Rogera Aschama.

23 „Ille inopem de foedo pulvere sublevat, idem/ Ex humili afflictum ducit in alta loco”, hessus, 
op. cit., s. 258.

24 Na częste występowanie tego typu figur u Grzegorza zwrócił uwagę Turzyński, op. cit., s. 63.



29MIęDZY EOBANEM A BUChANANEM. POETYCKA PSALMOGRAFIA GRZEGORZA Z SAMBORA

został oddany w sposób przejrzysty i, co ciekawe, zgodny z jego esencją w orygi-
nale hebrajskim, w którym najpierw zwraca się uwagę na wielkość i chwałę Boga,  
a dalej – na Jego miłosierdzie oraz wzgląd na ubogich i pokornych, często pogar-
dzanych i marginalizowanych społecznie25. W parafrazie Samborczyka psalm ten 
staje się wyrazem swoistej dialektyki, a zarazem względności wielkości i małości: 
wielki Bóg, który wymaga wielkiej chwały (rozciągającej się zarówno w czasie, 
jak i w przestrzeni), szczególnie łaskawie spogląda na maluczkich i odrzuconych, 
i jedynie Jego łaska może stać się źródłem ich wywyższenia czyli prawdziwej 
(królewskiej) wielkości. Dla Samborczyka, myślącego wciąż o edukacji humani-
stycznej i religijnej studiującej młodzieży, owi umiłowani „maluczcy” muszą być 
utożsamieni z uczącymi się młodzieńcami. Myśl, że niewinne serca młodych to 
terytorium szczególnie drogie Władcy Wszechświata, stanowi istotny składnik 
wypływających z chrześcijańskiego humanizmu programów nauczania. Grzegorz 
umieszcza w centrum swego psalmu myśl, którą po jego śmierci sformułował sze-
rzej w swej Ratio studiorum Stanisław Sokołowski, zwracając się do młodych: 

Wy jesteście czystymi mieszkaniami Ducha Świętego, nieskalanymi członkami 
najczystszego Ciała Chrystusa, dostojnym przykładem przyszłego życia, ziemski-
mi aniołami i niewinnym zastępem Najwyższego Władcy. Jesteście godni takiego 
szacunku i czci, że nie można w waszej obecności mówić rzeczy, które nie byłyby 
święte i niepokalane. Żadna perła, żadne złoto nie może tak ozdobić tego wieku, 
a przede wszystkim podobać się Królowi aniołów i samym duchom niebieskim, 
jak ta sama cnota, którą nawet demony szanują z powodu jej świętości i której się 
boją26.

III Kto zamieszka na Twej świętej górze?...

Drugi z parafrazowanych przez Grzegorza psalmów (Ps 14), umieszczony na 
końcu tomiku Gorycjusza, można nazwać krótkim drogowskazem czy kodeksem 
życia prowadzącego ku zbawieniu. W wersji Wulgaty ma on postać następującą:

1 Psalmus David.  
Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo? 
aut quis requiescet in monte sancto tuo? 
2 Qui ingreditur sine macula, 
et operatur justitiam ; 
3 qui loquitur veritatem in corde suo: 
qui non egit dolum in lingua sua, 
nec fecit proximo suo malum, 
et opprobrium non accepit adversus proximos suos. 
4 Ad nihilum deductus est in conspectu ejus malignus; 

25 Por. Erhard  S. Gerstenberger, Psalms, Part 2 and Lamentations, Grand Rapids 2001, s. 277-280.
26 Przeł. Wojciech Ryczek. Oryginał łac.: S. Socolovius, De ratione studii, wyd. pośmiertnie  

J. Janidło, Kraków 1619. Fragment pochodzi z rozdziału trzeciego. Edycja i przekład dziełka zo-
stały zawarte w książce W. Ryczka, Rhetorica christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława 
Sokołowskiego, Kraków 2011.
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timentes autem Dominum glorificat. 
Qui jurat proximo suo, et non decipit; 
5 qui pecuniam suam non dedit ad usuram, 
et munera super innocentem non accepit: 
qui facit hæc non movebitur in æternum.

A oto polska szata językowa nadana temu psalmowi w Biblii Leopolity: 

1 Panie, ktoż będzie mieszkał w przybytku Twoim 
albo kto będzie odpoczywał na górze Twej świętej? 
2 Ten, który bez zmazy chodzi, 
a czyni sprawiedliwość; 
3 kto mówi prawdę w sercu swoim, 
kto w języku swym nie uczynił zdrady, 
ani uczynił bliźniemu nic złego, 
i pośmiewiska nie przyjął przeciw bliźnim swoim. 
4 Ku zniszczeniu przywiedzion jest przed oblicznością Jego złośliwy, 
a te, którzy się boją Pana, wielbi. 
Ktory przysięga bliźniemu swemu, a nie omyla; 
5 który pieniędzy swych nie dał na lichwę, 
a od niewinnego27 darow nie brał. 
Kto to czyni, poruszon nie będzie na wieki28.

Samborczyk wybrał dla tego psalmu wiersz asklepiadejski większy, wzorowany 
na horacym; jak zauważa Turzyński, nagłos jest tu spondeiczny, a cezury występują 
po trzeciej i po piątej arsie29. horacy posłużył się takim metrum w trzech utworach:  
C I 11 (Tu ne quaesieris) C I 18 ( Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem) 
oraz C IV 10 (O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens). Żadna z tych pieśni nie 
niesie z sobą przesłania godnego chrześcijańskiego poety: ostatnia jest przestrogą-po-
gróżką dla nieodwzajemniającego miłości Liguryna, środkowa – zachęca do sadze-
nia  winnic i umiarkowanego picia wina, pierwsza – jest uwodzicielskim30 carpe diem 
kierowanym do przesadnie ufającej przepowiedniom i wróżbom Leukonoe. Jednak 
ta właśnie pieśń może być wpisana w kontekst ogólniejszy i traktowana wtedy nie 
jako zaproszenie do erotycznej gry, co zdaje się wyraźnie sugerować sytuacja lirycz-
na u horacego, lecz jako ogólny zbiór przykazań życiowych, podporządkowanych 
regule „Czyń swoją powinność, zostawiając niebu troskę o przyszłość” (w takim du-
chu tłumaczy np. tę odę henryk Sienkiewicz) i być może taki „dydaktyczny” wymiar 
horacjańskiego utworu ma na myśli Samborczyk, wybierając, w pewnym sensie 
„przeciw horacemu”, ten schemat metryczny dla swego psalmu:

27 Tu tłumacz rozmija się nieco z sensem wypowiedzi, chodzi bowiem o dary przyjmowane dla 
pognębienia niewinnego (super innocentem), czyli o ustępowanie wobec przekupstwa w nieuczci-
wej sprawie. Wujek tłumaczy „darów na niewinnego nie przyjmuje”.

28 Biblia Leopolity, op. cit.,  s. 347.
29 R. Turzyński, op. cit., s. 62. 
30 Por. W. S. Andersson, Horace’s Different Recommenders of Carpe Diem in C. I 4, 7, 9, 11,  

w: Why Horace? A Collection of  Interpretative Essays,  red. W. S. Andersson, Wauconda 1999  s. 42.
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Vigilantis Gregorii Samboritani 
Psalmus XIIII

Quisnam,  caeli potens, dic, age, nam scire velim, Deus, 
Quis mortalis erit Regna tenens laetus Olympica? 
Qui pectus nivea nobile fert integer indole, 
Custos iustitiae perpetuis actibus inclitae, 
Nullum mente vafrum concipit aut ore refert dolum, 
Fratris nomen amat, nobilitans, non lacerans, sui, 
Nequam nullus ei, porro timens optimus est Deum. 
Firmat teste Deo facta, fidem fallere nescius, 
Non se foenoribus iusticrepis ditat avarior, 
Nec versuta capit munera quis immeritos premat, 
hanc Evangelico qui tenet ex ordine regulam, 
Immortalis erit Regna tenens laetus Olympica.

Grzegorz z Sambora 
Psalm 14

Któż,  Boże wielki, powiedz, niech wiadomym będzie, 
Któż śmiertelny na górze Twej, w Twym państwie siędzie? 
Ten, kto sercem szlachetnym, nieskalanym szczerze 
Sprawiedliwości w każdym swym uczynku strzeże, 
Podstępu w ustach nie ma, w duszy nie rozważa; 
Bratu nie chce uwłaczać, sławy mu przymnaża. 
Nikczemnego ma za nic, czci bogobojnego, 
Słowa nie złamie, wiedząc, że Bóg świadkiem jego; 
Stroni od nieuczciwej lichwy, od chciwości, 
Nie daje się przekupić przeciw niewinności. 
Kto tych ewangelicznych praw przestrzegać będzie, 
Nieśmiertelny w Twym państwie, na Twej górze siędzie. 

Parafraza tego psalmu dokonana przez Flaminia, ułożona trymetrem jam-
bicznym, została wyraźnie rozpisana na dialog, którego uczestnikami są Dawid, 
wygłaszający dwa pierwsze wersy (odpowiadające inicjalnemu wersetowi) oraz 
Bóg, udzielający odpowiedzi w pozostałej części utworu (wersety 2-5). Mate-
ria psalmiczna jest dość silnie amplifikowana, rozpisana na antytezy, służą-
ce dogłębniejszemu wykładowi Pisma (z koncentracją na sensie historycznym  
i hermeneutycznie pojmowanym moralno-anagogicznym). Konwergencji z wer-
sją Samborczyka można się dopatrywać w formule Pater supreme…dic, oro31  
(u naszego poety dic, age… Deus). Widać też w kilku punktach wyraźne podobień-
stwa idei egzegezy, u Flaminia mamy jednak do czynienia z większą tendencją do 
wielosłowia  – pięciu wersetom psalmu odpowiada 19 trymetrów jambicznych. 

31  M. A. Flaminio, op. cit., s. 119. 
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hessus z kolei (niezmiennie elegijny) wyraża w argumencie32 ideę psalmu  
w sposób bardzo zbliżony do interpretacji Grzegorza (postrzega ten tekst jako 
parenetyczny wzór prawdziwej pobożności, „summę” oraz szczyt życia religij-
nego) i w podobnym duchu prowadzi swą wypowiedź w samej parafrazie. Forma 
dystychu doskonale koresponduje tu z paralelizmem wersetów Wulgaty.  

Samborczyk jednak wyraża to samo przesłanie posługując się bardziej 
wyrafinowanym metrum, wykorzystując naturalną podatność chorijambów na 
obejmowanie nośnych formuł retorycznych, nieraz zamkniętych całostek zna-
czeniowych, a nawet utartych frazesów33. W chorijambach zawierają się zatem 
w parafrazie Grzegorza takie kwestie, jak: Caeli potens; Dic, age, nam; Scire 
velim, Regna tenens, Nobile fert, Teste Deo. Te komunikatywne sygnały mogą 
mieć spore znaczenie mnemotechniczne, wpadając w ucho słuchacza jak zaklę-
cie i utrwalając ten mini-kodeks chrześcijańskiego człowieka zacnego (vir bo-
nus). Zniwelowanie (poprzez określony dobór słów) granicy między spondejem 
a chorijambem w wersie drugim (Quis mortalis erit) i ostatnim (Immortalis erit) 
pogłebia ów efekt, ponieważ chorijamby odbijają swoistym echem frazę talis 
erit, przygotowując konkluzję psalmu, zaczynającą się od słów „Kto tak czy-
ni…”. Samborczyk wyostrza jednak symetrię psalmu, zamykając odpowiedź na 
postawione na początku pytanie zdaniem kończącym się tak samo jak samo py-
tanie. Dukt logiczny psalmu jest przejrzysty i spójny, oparty na paralelizmach 
synonimicznych, antytetycznych i komplementarnych. Widać tu też skłonność do 
zastępowania terminologii Wulgaty słownictwem klasycznym: Regna Olympica 
zamiast tabernaculum i mons sacer, foenus zamiast usura, integer zamiast sine 
macula. Do ozdobników można zaliczyć aliterację: Firmat teste Deo facta, fidem 
fallere nescius, Poetycka wersja tego psalmu stworzona przez krakowskiego pro-
fesora wydaje się celna zarówno w kontekście dydaktycznym, jak i artystycznym 
– spełnia zarówno postulat docere, jak i delectare.

IV Przed Buchananem

Psalmorum Dauidis paraphrasis poetica George’a Buchanana ukazała się po 
raz pierwszy w 1566 r., najpewniej w Genewie. Niektórzy przesuwają datę tej 
literackiej premiery na rok 156434. Buchanan oczywiście pracował nad swymi 
parafrazami już wcześniej. Samborczykowa Bibliada ukończona została w 1563 

32 „Totius hic picta est solidae pietatis imago, /Quae nos ad  superos vita levare queat./ Puro 
corde Deum cole, dilige, consule fratri,/ haec fidei summa est, hic pietatis apex». 

33 Por. M. Owen Lee, Word, Sound, and Image in the Odes of Horace, Ann Arbour 1969, 
s. 72; W. S. Andersson, op. cit., s. 41. 

34 J. A. Gaertner, op. cit., s. 295. Kilkanaście psalmów Buchanana, w tym psalmy 1–15 ukazało 
się w 1556 r. w Paryżu w antologii henryka Stephanusa Davidis psalmi aliquot Latino  carmine 
expressi a quatnor illustribus poetis... Psalm 15, różniący się pewnymi wariantami od wersji ge-
newskiej, został sparafrazowany w formie strofy alcejskiej. Druk mógł być znany Sambarczykowi, 
ale jego pslam nie wykazuje żadnych szczególnych pokrewieństw z wersją szkockiego poety. 
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r.  Należy zauważyć, że Grzegorz wpisuje się swymi horacjańskimi parafrazami 
w ducha epoki, którą charakteryzowało odchodzenie od popularnych w pierwszej 
połowie wieku parafraz elegiackich na rzecz wierszy lirycznych, głównie ho-
racjańskich35. Dydaktyczne przeznaczenie psalmów samborskiego wieszcza nie 
wpływa negatywnie na ich wartość artystyczną. Warto pamiętać o tym, że rów-
nież psalmy Buchanana, któremu jego twórczość zdobyła zaszczytny tytuł poeta-
rum huius saeculi facile princeps36, uważano za godny materiał dydaktyczny na 
wyższym poziomie nauczania, aby studenci uczyli się ”prawdziwej pobożności, 
czystości języka Rzymian, różnych odmian wiersza, zwłaszcza  lirycznego”37.

W Foricenium 68 adresowanym do Buchanana Jan Kochanowski uznał jego 
psalmograficzne dzieło za doskonałe:

AD BUChANANUM 
 
Solvisti cura et longo, Buchanane, labore 
Omnes qui vatum nomen habere student, 
Ne incassum certent Solymaei carmina regis 
Aptare ad Latiae fila canora lyrae; 
nam quicumque opus hoc aggressi aliquando fuerunt, 
Tanto intervallo tu, Bucanane, praeis 
Omnibus, ut veniens aetas quoque non videatur 
Ereptum tuis hoc decus e manibus38.

DO BUChANANA 
 
Buchananie! Od starań i żmudnych mozołów 
Uwalniasz wszystkich, którzy chcą się zwać wieszczami. 
Niech się darmo nie trudzą, by do strun łacińskiej 
Liry przymierzać pieśni syjońskiego króla. 
Wszystkich, co kiedykolwiek brali się do tego, 
Wyprzedzasz, Buchananie, na tak znaczny dystans, 
Że, jak mi się wydaje, nawet przyszłe wieki 
Palmy pierwszeństwa wydrzeć z rąk twych nie zdołają.

Samborczyk nie był epigonem Buchananowej liry. Szkoda zatem, że jego 
psalmograficzne dzieło pozostało dotąd niemal niezauważone.

35 I.  Cochanovius Elegiarum libri IV, eiusdem Foricoenia sive Epigrammatum libellus, Craco-
viae 1584, s. 152–153.

36 Jak zauważa Gaertner, op. cit. s. 287, na prawach kodu humanistycznej hiperboli znaczy to 
tyle, co „wybitny”. 

37 Por. ibidem, s. 290.
38 Por. Thomas Thompson, The Latin Psalm Paraphrases of Théodore de Bèze, w: Acta Con-

ventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin 
Studies Wolfenbuttel, 12 August to 16 August 1985, red. S. Revard, F. Raedle et al., Binghamton 
1988, s. 354.
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ELWIRA BUSZEWICZ

Between Helius Eobanus Hessus and George Buchanan.  
Vigilantius Gregorius Samboritanus and his Psalmography

(Summary)

The main purpose of the paper is to present and to analyse two Psalm paraphrases written in 
verse by Gregory of Sambor (in Latin: Gregorius Vigilantius Samboritanus, in Polish: Grzegorz z 
Sambora). Both poems were included in Simon Goritius’ Panegyricum de Diva Anna…Carmen, 
Krakow 1568.  They are written in the horatian metres – Psalm 113 (112) in the lesser Asclepia-
dean, and Psalm 15 (14) in the greater Asclepiadean. The former, an exhortation to praise God’s 
name, is enriched by the poet with an element of the poesi sartificiosa – the acrostic LAUDATE 
PUERI DOMINUM. The latter is a kind of liturgical decalogue; the metre emphasizes its mnemonic 
values. 

The poet, who certainly knew poetical Psalm paraphrases of the period, including Eobanus 
hessus’ one, chose his own way of emulation, composing notin elegiac couplets, as hessus and his 
followers did. Doing so, he gave us an evidence that  he was being aware of the paradigm change  of 
the news – he was the witness of a birth of a new tendency of writing Psalm paraphrases in various 
lyric metres; the greatest achievement of the tendency was George Buchanan’s Psalmorum Davidis 
paraphrasis poetica (1566). Samboritanus’ paraphrases, addressed to the students, characterised 
humanistic approach to teaching and learning. Their artistic form may acknowledge that the former 
philologists’ opinion about the poet’s minor talent and craft was biased.



ANNA SITKOWA (Katowice)

O lEKTUrACH KATArZYNY WAPOWsKIEJ,  
KAsZTElANKI PrZEMYsKIEJ  

(NA PODsTAWIE DrUKÓW Z PrZEŁOMU XVI I XVII WIEKU)

Bartosz Paprocki (ok. 1543-1614), charakteryzując w Herbach rycerstwa pol-
skiego (1584) ród Maciejowskich herbu Nieczuja, o jednej z jego przedstawicie-
lek napisał: „Katarzyna (…) Wapowska, kasztelanka przemyska, matrona lec-
tissima, Pana Boga się bojąca, w stanie wdowim tak żyła za mego wieku, jako 
druga Judyt, z wielką pochwałą wszystkich ludzi”1. Owa „matrona lectissima”  
z Maciejowa, urodziła się prawdopodobnie w 15482, zaś „ducha swego Stworzycie-
lowi swemu siedmnastego dnia maja, w dzień piątkowy, około wtorej godziny po 
południu sczęśliwie oddała”3 1596 roku. Tak dokładne informacje na temat ostatnich 
chwil Katarzyny Wapowskiej zawdzięczamy jezuicie Szymonowi Wysockiemu 
(1546-1622), który z okazji objęcia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego przez Bernarda 
Maciejowskiego (1548-1608), przygotował w 1606 roku książeczkę opowiadającą 
o „żywocie świątobliwym” i „śmierci chwalebnej”  jego stryjecznej siostry.4 

Należy jednak podkreślić, iż po raz pierwszy nazwisko kasztelanki prze-
myskiej utrwalone zostało w druku w jedynej przypisanej jej książce5, kiedy to 
„dwanastego dnia miesiąca grudnia 1582. B. Antonin z Przemyśla, (…)” podpisał 

1 B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski. Kraków 1858, s. 475 (Pierwo-
druk: Kraków, M. Garwolczyk 1584).

2 Biogram Wapowskiej zredagował P. Kałwa: Działalność kościelna Katarzyny Wapowskiej  
w ziemi sanockiej, w: Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. T. 2. Lwów 1931, s. 3-4.

3 S. Wysocki: Kształt pobożności, to jest żywot świątobliwy i śmierć chwalebna Jej M. Paniej  
P. Katarzyny Wapowskiej, kasztelanki przemysłkiej etc., Kalisz, W. Gedeliusz 1606, s. 81. Wszyst-
kie cytaty pochodzą z opisanej edycji.

4 Przyszły prymas Polski wychowywał się po śmierci ojca w domu stryja, marszałka koronne-
go Stanisława Maciejowskiego (zm. 1563). Wraz z Mikołajem Zebrzydowskim i stryjeczną sio-
strą Katarzyną z Maciejowskich Wapowską został fundatorem kolegium jezuickiego w Lublinie.  
W sierpniu 1582 roku „dokonał darowizny dóbr chodelskich (…), mocno zresztą zadłużonych, 
toteż jezuici musieli je dopiero wykupić, m. in. za sumę ofiarowaną przez Wapowską” – J. Dzię-
gielewski, J. Maciszewski: Maciejowski Bernard h. Ciołek, w: Polski słownik biograficzny. T. 19. 
Kraków 1974, s. 48.

5 Por. K. Estreicher: Bibliografia polska, T. 32, wyd. S. Estreicher. Kraków 1938, s. 192. 
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we Lwowie, w klasztorze „braciej zakonu kaznodziejskiego”6, skierowany do 
niej list dedykacyjny, umieszczony na czele Różańca. Książka zawierała polski 
przekład fragmentów włoskiej wersji dzieła Ludwika z Granady (1504-1588) pt. 
Memorial de la vida Cristiana7. Antonin, informując o trudnej drodze rodzimej 
wersji Różańca pod drukarską prasę,  jako potencjalnego translatora dzieła Gra-
nady wymienił Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (ok. 1550-1581) i fakt ten sprawił, 
że fraza z tekstu adresowanego do Wapowskiej, odznaczająca się dla niektó-
rych badaczy „wyjątkową doniosłością”8,  traktowana jest dzisiaj nie tylko jako 
„pierwsza pochwała Sępa, wydrukowana zaledwie w dwa lata po jego śmierci”9, 
ale także jako istotna informacja o jego „formacji duchowej”10: 

(…) barzom sie tej pracej [tzn. podjęcia przekładu – przyp. A. S.] po nieboszczyku 
P. Mikołaju Sępie sławnej pamięci prawym szlachcicu napierał. (…) Ale rzecz pew-
na, gdyby to było na jego warstat przyszło, jako był wielki Panny Maryjej służka, 
i gorący miłośnik, a miał do tego od Pana Boga niedosiężony dowcip, żaden by go 
był w ty[m] nie celował. Niech z Panem Bogiem króluje, kiedy sie sam tego naparł.

(k. 2 verso-3 recto) 

Dzięki wzmiance na temat Sępa, poczynionej przez jego spowiednika, frag-
menty przypisania do kasztelanki przemyskiej trafiły do opracowań, które  sta-
wiały w centrum zainteresowań „poetę po Janie Kochanowskim przedniejszego 
w polskim wierszu”11, jak również do biogramów dominikanina z Przemyśla12, 
do studiów na temat recepcji literatury hiszpańskiej w Polsce13, do bibliografii14 
czy też do syntez historycznoliterackich.15 

Nie znaczy to jednak, iż o kasztelance przemyskiej nadmieniano jedynie  
w kontekście listu dedykacyjnego Antonina. Obszerną rozprawę, poświęconą 

6 Antonin z Przemyśla: [List dedykacyjny], w: Ludwik z Granady: Różaniec, Tłum. Antonin  
z Przemyśla. Kraków, Drukarnia Łazarzowa 1583, k. 4 recto. Wszystkie cytaty pochodzą z opisa-
nego wydania.

7 Por. K. Niklewiczówna: Słowo wstępne, w: Ludwik z Granady: Abyś nie zapomniał, że jesteś 
chrześcijaninem. Wybór, tłum. K. Niklewiczówna, Poznań 1987, s.15-16.

8 W. Weintraub: Wstęp, w: M. Sęp Szarzyński: Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków,  
oprac. W. Weintraub, Wrocław 1973, s. XII.

9 P. Buchwald-Pelcowa: Posłowie, w: Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Rytmy abo wiersze polskie. 
Po jego śmierci zebrane i wydane, 1601, wydanie  fotooffsetowe, Warszawa 1978, s. X.

10 D. Śnieżko: Mikołaj Sęp Szarzyński, Poznań 1996, s. 24.
11 B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego…, s. 323. Por. np. J. Błoński: Mikołaj Sęp Szarzyński 

a początki polskiego baroku, Kraków 2001, s. 7, (wyd. 1: Kraków 1967); D. Śnieżko: Mikołaj Sęp 
Szarzyński…, s. 24; J. S. Gruchała: Wstęp, w: M. Sęp Szarzyński: Poezje, oprac. J. S. Gruchała, 
Kraków 1997, s. 11; R. Grześkowiak, A. Karpiński: Wstęp, w: M. Sęp Szarzyński: Poezje zebrane, 
wyd. R. Grześkowiak, współudział K. Mrowcewicz, Warszawa 2001, s. 12. 

12 Por. J. Kwolek: Antonin z Przemyśla, w: Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 140.
13 Por. S. Ciesielska-Borkowska: Mistycyzm hiszpański w Polsce. Kraków 1939, s. 111; K. Nikle-

wiczówna: Piśmiennictwo hiszpańskie w Polsce w okresie staropolskim, w: Literatura staropolska  
w kontekście europejskim. (Związki i analogie). Red. T. Michałowska i J. Ślaski, Wrocław 1977, s. 97.

14 Por. K. Estreicher: Bibliografia polska, T.  17, Kraków 1899, s. 332
15 Por. np.: J. Ziomek: Renesans. Warszawa 1980, s. 326; A. Karpiński: Renesans, Warszawa 

2007, s. 154.
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działalności Wapowskiej w ziemi sanockiej, skoncentrowanej na odzyskiwaniu 
przez nią dla katolicyzmu świątyń prawosławnych, opublikował w 1931 roku 
Piotr Kałwa16. Z kolei parenetyczne dziełko Wysockiego z 1606 roku, przedsta-
wiające jej życie i śmierć, przywołała hanna Dziechcińska w pracy poświęconej 
staropolskiej biografistyce17. 

Kształt pobożności (…) Katarzyny z Maciejowic można uznać za przykład 
realizacji postulowanego przez kontrreformację nowego wzoru osobowego, na 
który „składała się zarówno religijna kontemplacja, jak i silne zaangażowanie się 
w walkę z herezją”18. Stanowił on równocześnie wzór obyczajowy, przeznaczony 
„dla szerokich rzesz szlacheckich”19. Odkładając analizę i bliższe rozpoznanie 
źródeł Kształtu pobożności na inną okazję, pragniemy obecnie przyjrzeć się pre-
ferencjom czytelniczym i lekturom Katarzyny z Maciejowic, których obraz wy-
łania się z przypisania dominikanina oraz z relacji jezuity. Wydaje się bowiem, iż 
wszelkie informacje na ten temat składają się na jeden z elementów kreacji wspo-
mnianego potrydenckiego modelu osobowego - matrony, „dowcipem i przedziw-
ną roztropnością (…) od Pana Boga” obdarowanej (s. 60).  

W świetle przypisania Antonina Katarzyna Wapowska jawi się jako inicja-
torka translacji dzieła Ludwika z Granady, nazywanego „przewodnikiem du-
chowym polskiej kontrreformacji”20. Tłumaczenie Różańca powstawało w jej 
otoczeniu za sprawą nieznanego dziś księdza Pieczowskiego, którego pracę do-
minikanin z Przemyśla oceniał negatywnie, gdyż: „(…) chcąc gwałtem nagłe-
mu żądaniu W. M. usłużyć, wiele opuścił, niegdzie też obce wyrozumienie po-
łożył, oprócz tego, że cudnego rozbierania pacierza i modlitw do Naświętszej 
Panny zaniechał, co przedsię jest rzecz Ś. Różańca bractwa niepomału potrzeb-
na,  (…) i o postępku w rozmyślaniu Boskich tajemności, nic nie przyłożył”  
(k. 3 recto – 3 verso).

„Nagłe żądanie” kasztelanki przemyskiej ujrzenia w rodzimej szacie języko-
wej dzieła Granady zbiegło się z planami Antonina, który „bacząc książki wiel-
ce być pożyteczne” „myślił” „zawsze o tym, jakoby też i polskim językiem do 
naszych ludzi mówiły” (k. 2 verso). Po powrocie z Italii zaproponował Sępowi 
dokonanie tłumaczenia, lecz ten – o czym już była mowa - nie podjął wyzwania, 
ponieważ „nie chciał w tej mierze nieboszczykowi ks. Pieczowskiemu, który już 
na tym dawno leżał, chwały przerwać, albo nieco naruszyć” (k. 3 recto). Wobec 
braków i niedostatków pracy Pieczowskiego oraz wobec odmowy Szarzyńskie-
go, Antonin musiał sprostać poleceniu swego zakonnego zwierzchnika i prze-
tłumaczyć dzieło na nowo: „Przetoż gdy mi ten ks. Pieczowskiego przekład od 

16 Por. P. Kałwa: Działalność kościelna Katarzyny Wapowskiej w ziemi sanockiej…, s. 1–43.
17 Por. h. Dziechcińska: Parenetyka staropolska w latach 1476-1627. (Kierunki i odmiany),  

Wrocław 1971.
18 Eadem: Wzory osobowe, w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze. Renesans. Barok). 

Red. T. Michałowska, współudział B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1990, s. 933.
19 Ibidem, s. 934.
20 S. Ciesielska-Borkowska: Mistycyzm hiszpański w Polsce…, s. 107-132.
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W. M. przysłano z rozkazaniem ojca Malchera prowincjała naszego, abym weń 
pilnie wejrzał, poprawił, co by opuszczono dołożył, albo raczej znowu przełożył” 
(k. 3 verso).

Zarówno tłumaczenia, jak i dedykowania dzieła kasztelance przemyskiej 
translator dokonał na polecenie Melchiora z Mościsk (ok. 1511-1591), który  
„w r. 1575 otrzymał dla siebie i dla swoich następców na prowincjalstwie pra-
wo zakładania bractw różańcowych w celu upowszechniania kultu maryjnego”21. 
Nie dziwi zatem świadectwo Szymona Wysockiego informującego w 1606 roku, 
że Wapowska „za staraniem swym, otrzymała do dynowskiego kościoła Bractwo 
Panny Maryjej Wianku Rożanego, od ojca Melchiora prowincjała ojcow zakonu 
kaznodziejskiego, ktore też dla odpustow i pociech duchownych, przydało jej 
chęci do częstego używania Naświętszego Sakramentu” (s. 16). Wydanie w dru-
karni Łazarzowej w 1583 roku Różańca Ludwika z Granady, którego tłumacze-
nie miało powstawać w otoczeniu kasztelanki przemyskiej, należy zatem łączyć  
z religijną propagandą dominikanów, którym „kapituła prowincjalna zalecała 
(…) trzymanie się (…) metody rozmyślań”22 hiszpańskiego konfratra, zaś za-
kładanie bractw różańcowych „było formą oddziaływania na szerokie rzesze ce-
lem pogłębienia już nie tylko wiedzy religijnej, ale samego życia duchowego”23. 
Na marginesie warto przypomnieć konstatację Andrzeja Litworni, który zwrócił 
uwagę, iż tego typu teksty często były przypisywane kobietom, „bo właśnie ko-
biety były najbardziej podatne na emocjonalną, a nie intelektualną, propagandę 
wiary, bo ich właśnie nie objął renesansowy kult indywidualizmu i dignitatis 
humanae, szczepiony wraz z uniwersytecką nauką”24. 

Dominikanie zdołali pozyskać Wapowską dla nowej formy modlitewnej, zaś 
książkę jej dedykowaną należy zapewne łączyć z powołaniem w Dynowie25 ko-
lejnego bractwa różańcowego. Nota bene w obszernej Przedmowie Przekładacza 
do czytelnika Antonin z Przemyśla przekonywał polskich odbiorców do zakła-
dania bractw i „udowadniał” „starożytność” modlitwy różańcowej. Nic zatem 
dziwnego, iż w świetle listu dedykacyjnego, podpisanego przez spowiednika 
Sępa, adresatka jawi się jako dobrodziejka dominikanów, która winna „raczyć”: 

(…) ten owoc prace zakonników swoich łaskawie przyjąć, który sie naprzód w hisz-
panijej urodził, a stamtąd do włoskiej ziemie, już nieco zwiędły przypłynął, tu zasię do 

21 R. Świętochowski:  Melchior z Mościsk, w: Polski słownik biograficzny. T. 20. Wrocław 
1975, s. 405.

22 K. Górski: Życie wewnętrzne i religijność ogółu społeczeństwa, w: Historia Kościoła  
w Polsce. T. 1: do roku 1764. Cz. 2: od roku 1506. Red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warsza-
wa 1974, s. 360.

23 Ibidem, s. 362. K. Górski (Ibidem, s. 357) podkreślał, iż bractwa te „pochłonęły niemal 
wszystkie wcześniejsze stowarzyszenia”, zaś „w swej ostatecznej formie – z różańcem takim, jaki 
dziś znamy” zostały „przeszczepione” do Polski przez Abrahama Bzowskiego (zm. 1637).

24 A. Litwornia: Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny. Wrocław 1976, s. 126.
25 Por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2. Red.  

F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1881, s. 255-256.
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nas z tąż wonnością i smakiem, jaki miał we Włoszech zaniesiony, za nawdzięczniejszy 
dar do skrzynie serca W. M. idzie, wydając oraz świadectwo o naszej wdzięczności 
dobrodziejstwa, które nam W. M. ubogim zakonnikom raczysz pospolicie działać26.  

(k. 3 verso-4 recto)

List dedykacyjny Antonina uznać można w wielu aspektach za typowy dla tej 
formy wypowiedzi ramowej27 towarzyszącej szesnastowiecznym edycjom prze-
kładów. W opinii Lucylli Pszczołowskiej i Jadwigi Puzyniny: „Nie ma prawie 
tłumaczenia, które nie zawierałoby wstępu lub dedykacji z uwagami tłumacza 
lub wydawcy”28. Antonin, podobnie jak wielu innych ówczesnych translatorów, 
powiadomił nie tylko „o przyczynach i celach powstania przekładu”, o czym była 
dotąd mowa, ale także wspomniał „o metodach pracy tłumacza, o trudnościach, 
z jakimi się borykał przy przekładzie i o sposobach ich przezwyciężania, wresz-
cie o tym, jakie kwalifikacje powinien posiadać dobry tłumacz”29. Wynurzenia 
dominikanina z Przemyśla na temat lingwistycznych problemów, które usiłował 
pokonać w trakcie pracy, cytowane przez badaczy podejmujących zagadnienia 
związane ze staropolską translatoryką oraz z tzw. „walką o język polski”30, moż-
na by potraktować jako trybut spłacony konwencji tego rodzaju tekstów, często 
operujących topiką afektowanej skromności: „Acz mam to wyznać, że sie mnie 
wielki niedostatek słów polskich trzyma, skąd sie niepomału obawiam, iżby ta 
moja robota, jako niesmaczna potrawa, komu w przykrość nie weszła” (k. 3 ver-
so). Podobnie należałoby zakwalifikować zwrot dominikańskiego tłumacza do 
Wapowskiej, w którym zastrzegał: „Wszakże jeśli z mej strony smaku jakiego  
W. M. nie doda, albo też jaką surowizną zatrąci, niech mię u W. M. posłuszeń-
stwo święte i niezatrzymana chęć, abym co rychlej ludzkiemu nabożeństwu po-
służył, uczciwie wymówią” (k. 4 recto).  

Ów „smak” Katarzyny z Maciejowa i jej kompetencje, stwarzające  możli-
wości oceny artystycznej strony przekładu, które zdawał się sugerować Antonin, 

26 Świadectwa dobrodziejstw i udzielanego przez Wapowską wsparcia dla zakonu kaznodziej-
skiego przywiódł Szymon Wysocki: „Kiedy się okazja jaka do uczy[n]ku dobrego, któremu by 
jedno podołać mogła, pokazała, z wielkim sercem do niej się miała: jako kiedy jeden kapłan zakonu 
Dominika ś. umyślnie przyjachawszy do Dynowa, opowiedział umysł ojców klasztoru krakowskie-
go, iż grób Jacka ś. wystawić mieli wolą, ona zaraz trzysta złotych ofiarowała i strawnych rzeczy 
na rzemiesłnika przyczyniła” (s. 28). Jezuita zaświadczył także, że: „W Dynowie mieście jej, zacny 
on w Koronie tej, Łukasz kaznodzieja zakonu Dominika ś. umarł. Pogrzeb mu ućciwy sprawiła” 
(s. 29). W drugim z przytoczonych fragmentów mowa najprawdopodobniej o Łukaszu ze Lwowa, 
który słynął wówczas wraz z Melchiorem z Mościsk jako kaznodzieja, jednakże – jak pisał T. Gra-
bowski (Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI. 1536-1612, Kra-
ków 1913, s. 131) – obaj dominikanie „pisanych pomników swej wymowy nie zostawili wcale”. 

27 Por. R. Ocieczek: Rama utworu, w: Słownik literatury staropolskiej…, s. 684-688.
28 L. Pszczołowska, J. Puzynina: Tłumacze Odrodzenia o swoich przekładach. „Poradnik Języ-

kowy” 1954, nr 9, s. 14.
29 Ibidem, s. 15.
30 Por. B. Nadolski: Dookoła prac przekładowych w XVI w. „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1-2, 

s. 482-483; Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej. Wstęp M. R. Mayenowa. Bibliografię 
oprac. B. Otwinowska, L. Pszczołowska, J. Puzynina, Warszawa 1955, s. 106.
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zaakcentował  Szymon Wysocki, który rzecz jasna kreślił panegiryczny wizeru-
nek kasztelanki przemyskiej, ale przedstawiając „przewagi intelektualne” swej 
bohaterki powołał się na nie lada autorytety: 

ludzie uczeni taki rozsądek o niej dawali, jakoby się kiedyś nauk wyzwolonych 
uczyć miała. Wielcy panowie (a mianowicie wielki on kanclerz i hetman koronny, 
po wszem świecie sławny Jan Zamoyski), gdy listy jej czytali, do których w potrze-
bach swych tak mądrze i bacznie sama kopije czyniąc, pisać kazała, że im się wiel-
ce dziwując pytali, skąd by tak uczonego pisarza miała. W nich bowiem własność 
mowy, słow piękne ułożenie, na ostatek i duchownemi naukami roztropne potrzą-
śnienie, dziwną wszytkim czytającym przyjemność czyniły. Wielki i mądry krol 
Stefan słuchając jej suplikacyjej i listow, także też odpowiedzi na poselstwo, ktore 
przez nieboszczyka pana herborta kasztelana sanockiego na piśmie była oddała, 
wielce się dziwował, i potym na sejmie mając wielkie rozumienie o niej, osobliwie 
ją uczcił i uszanował. 

(s. 60)

List dedykacyjny Antonina  z Przemyśla, acz – jako się rzekło – typowy dla 
przypisań umieszczanych wówczas na czele tłumaczeń, może jednak zaskaki-
wać powściągliwością autora w kreśleniu zalet Katarzyny z Maciejowa. Zwy-
kle sporo miejsca w tego rodzaju wypowiedziach zajmowały laudacje adresatów  
i ich rodów, tymczasem dominikanin wykonujący polecenie zwierzchnika zakon-
nego stwierdził: „Tać jest przyczyna M. P. dla której ja W. M. nigdy z persony 
nieznajomej, ale tylko cnót samych wonnością do nas ze sławą zaniesionej, a to 
tych książek ubogi przekład z radościąm ofiarował” (k. 2 verso) i posługując się 
zamilknięciem wyznał, „że ta praca (…) tak zacnej personie (której ja oka od 
swej chwały zmróżonego nie chcąc zawstydzić, żadnego o jej cnotach rejestru 
nie śmiem pisać i też nie jest mię z to) miała być przylecona” (k. 3 verso).

Jak wspomniano, Różaniec jest jedynym znanym dotąd dziełem, przypisanym 
kasztelance przemyskiej, stanowiącym świadectwo jej zainteresowań pismami 
hiszpańskiego mistyka, zainteresowaniami – dodajmy – zrodzonymi pod wpły-
wem otaczających ją dominikanów oraz ilustrującymi charakterystyczne znamię 
„religijności polskiej epoki potrydenckiej”, jaką  był „coraz silniej krzewiący się 
kult maryjny”31. Co ciekawe, drugą poprawioną edycję przekładu dzieła Ludwika 
z Granady, Antonin przypisał w 1590 roku już nie Wapowskiej, lecz Mikołajowi 
Jazłowieckiemu (ok. 1550-1595) 32. 

Upodobania czytelnicze Wapowskiej, osobiście zainteresowanej „przemie-
nieniem w polski ubiór” utworu Granady, bliżej określa okolicznościowy druk 
autorstwa Wysockiego, powstały – jak wyjaśniał autor – na podstawie „skielka 

31 K. Górski: Życie wewnętrzne i religijność…, s. 357.
32 W opinii Stefanii Ciesielskiej-Borkowskiej (Mistycyzm hiszpański w Polsce…, s. 111) uczy-

nił tak dlatego, ponieważ „nawrócił (…) Jazłowieckich na łono Kościoła”. Dodajmy, iż Mikołaj 
był „hojnym dobrodziejem krakowskich jezuitów i jazłowieckich dominikanów, którym wzniósł 
kościół i ufundował klasztor” – R. Żelewski: Jazłowiecki Mikołaj h. Abdank, w: Polski słownik 
biograficzny, T. 11, Wrocław 1964-1965 , s. 125.
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seksternów od pewnych i godnych wiary kapłanow spisanych o sprawach jej”  
(k. 3 recto). Jezuita przygotował go na polecenie rektora kolegium w Kaliszu „po 
dziesiąci (…) lat oddania ostatniej posługi” Wapowskiej, której pogrzeb odpra-
wił „sam osobą swą jako namilszej siestrze swej (…) w Dynowie” (k. 3 verso), 
wstępujący na stolec biskupi Bernard Maciejowski. Chęci uczczenia przez ka-
liskich jezuitów wjazdu do Gniezna nowego prymasa Polski zawdzięczamy za-
tem kontrreformacyjne parenetyczne dziełko, zawierające „wielki dla wszytkich  
przykład” (k. 4 recto), w tym również swoisty „spis lektur”, z którym – rzecz 
jasna – winni zapoznać się naśladowcy „żywota świątobliwego” i „śmierci chwa-
lebnej” Katarzyny Wapowskiej. Autor Kształtu pobożności wskazywał zarówno 
rodzaj piśmiennictwa, oczywiście wyłącznie religijnego, po który sięgała kasz-
telanka przemyska, by budować swą duchowość, jak i wymienił tytuły książek, 
których czytanie miało sprawiać jej największą satysfakcję. 

I tak Katarzyna, która po śmierci męża33 oraz jednego z synów ślubowała pozo-
stanie we wdowim stanie, wykazywała – jak czytamy w marginaliach – „Wielkie 
staranie około postępku duchownego”, stąd trzy lata spędziła „czytając książki na-
bożne, pytając sie od kapłanow nabożnych, zwłaszca od ludzi zakonnych, jakoby 
mogła przyjść do nalepszeg[o] oświecenia wnętrzneg[o], ażeby się jako najdosko-
nalej Panu B[ogu] swemu podobać mogła” (s. 10). Podkreślając wielokrotnie, iż 
Wapowska „w czytaniu ksiąg nabożnych barzo pilna była” i „czytanie[m] ksiąg 
nabożnych barzo sie rada bawiła” (s. 20), Wysocki zaakcentował, iż najchętniej 
sięgała do „(…) onych, ktore o naśladowaniu P. Chrystusa zową, a to z takim uwa-
żaniem, że potym pamiętając ono co czytała, wiele z niego sentencyj rozmaitych, 
do zbudowania służących, w rozmowach z ludźmi przytaczała” (s. 20).

Czołowe miejsce wśród lektur pani na Dynowie zajmował zatem słynny ła-
ciński traktat pt. O naśladowaniu Chrystusa, przypisywany Tomaszowi á Kempis 
(właśc. Thomas hemerken ok. 1380-1471)34. Pierwszy polski przekład De imita-
tione Christi (anonimowy) ukazał się w 1545, następny - przysądzany Jakubowi 
Wujkowi – w 1571 roku (2 wyd. 1586)35. To „reprezentacyjne dzieło «nowej 
pobożności»”36 (devotio moderna) przynosiło wskazówki życiowe dla każdego 
chrześcijanina i należało do „najpoczytniejszych spośród czytywanej wówczas 
[tzn. w okresie potrydenckim – przyp. A. S.] dawniejszej średniowiecznej litera-
tury, dotyczącej życia wewnętrznego”37.

33 W 1574 roku w trakcie uroczystości koronacyjnych henryka Walezego na Wawelu doszło do 
kłótni i pojedynku pomiędzy Samuelem Zborowskim i Janem Tęczyńskim. Interweniował wów-
czas Andrzej Wapowski, który chciał ich rozdzielić. Kasztelan przemyski interwencję swą przypła-
cił życiem – zmarł,  trafiony przez Zborowskiego czekanem w głowę. Por. Słownik biograficzny 
historii powszechnej do XVIII stulecia, Warszawa 1968, s. 479. 

34 Por. T. Michałowska: Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 465.
35 Por. M. Włodarski: Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987, s. 207.
36 J. Kłoczowski: Uwagi wstępne. Chrześcijaństwo polskie XVI-XVIII w., w: Kościół w Polsce. 

T. 2: Wieki XVI-XVIII, Kraków 1970, s. 9.
37 K. Górski: Życie wewnętrzne i religijność…, s. 359.
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Do tytułu tego dołączyć należy Ćwiczenia duchowne (Exercitia spiritualia), 
napisane przez założyciela zakonu jezuitów św. Ignacego Loyolę (1491-1556), 
albowiem Wapowska, pod wpływem jarosławskich członków Towarzystwa Je-
zusowego, „na każdy dzień do inych nabożeństw swych ustnych (…) modli-
twę wnętrzną ktorą Rozmyślaniem zowią, wziąwszy sposób, jako się na niej 
zachować, z Ćwicenia duchownego, ktore Exercicia zowią, od ojcow zebrania 
P[ana] Jezusowego do teg[o] przydawała” (s. 11). Do tych dwóch najpopu-
larniejszych pozycji, reprezentujących literaturę mistyczną, Wysocki dołączył 
„pisane” książki kasztelanki, „w ktorych były sentencje doktorow w jedno ze-
brane i wielce się z czytania ich cieszyła, i swym je Ogrodkiem duchownym 
nazywała” (s. 20).

Warto zwrócić uwagę na okoliczności, w jakich na dworze Wapowskiej od-
bywało się czytanie. Wysocki kilkakrotnie podkreślał38 (również w marginaliach: 
„Przy stole czytanie miewała” s. 21), że adresatka Różańca była amatorką głośnej 
lektury i że trzymała u siebie specjalnego „lektora”:

Pragnąc tego, aby przy braniu pokarmu duszy też na obroku swy[m] nie schodziło, 
a słowa prozne i obmowy spraw ludzkich, ktore pospolicie przy stole zwykły więc 
miejsce mieć, odcięte i zagaszone być mogły. Przy stole swy[m], u ktorego zawsze 
pierwszy kąsek z nabożeństw[m] święconą solą potrząśniony jadła, czytanie, zwła-
scza żywoty świętych, abo też jakie insze, chociajże przy gościach mieć chciała, na 
co osobnego czytelnika chowała. 

(s. 20-21) 

W owych żywotach świętych, czytanych w Dynowie można by upatrywać 
hagiograficznej księgi Piotra Skargi (1536-1612), po raz pierwszy opublikowanej 
w 1579 roku, która miała okazać się „bestsellerem wielu epok”39. Tym bardziej, 
że w świetle pochwalnej biografii Wysockiego, kasztelanka przemyska zdawała 
się literalnie wcielać w życie postulaty Skargi, który w przedmowie do czytelni-
ka „14” pożytek czytania Żywotów świętych ujął w sposób następujący: „Piękna  
w domu zabawa” i zalecając lekturę wydanego przez siebie tomu40 przekonywał: 
„Masz piękną zabawę w domu czasow tych, które by na prożności tracić miał,  
a zwłascza gdy co ku nauce i naprawie domownikow twoich, dziatek i czeladki 
uczynić chcesz”41.

Kaznodzieja Zygmunta III Wazy również przy innej okazji, zwracając się 
do odbiorców perswadował: „proszę, czytaniem odganiajcie, matkę wszytkich 

38 Np. pisząc o postach Wapowskiej zaznaczył, że „choć u stołu przy drugich siedziała, często-
kroć na samym chlebie”, „najlepsze potrawy” zastępowała „czytania sobie smacznego” słuchaniem 
(…)” (s. 44), zaś w innym miejscu przypomniał: „czytania, które zawsze, jako się powiedziało, 
przy stole miała, pilno słuchając (…)” (s. 61).

39 J. Tazbir: Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978, s. 98.
40 Por. np. A. Sitkowa: O przedmowach Piotra Skargi, w: Przedmowa w książce dawnej  

i współczesnej. Red. R. Ocieczek, współudział R. Ryba, Katowice 2002, s. 44-51.
41 P. Skarga: Przedmowa do czytelnika, w: Idem: Żywoty świętych, Kraków, A. Piotrkowczyk 

1601, k. 5 verso.
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grzechow próżnowanie: odganiajcie ojca wszystkiego ubóstwa duchownego, le-
nistwo (…)”42 i projektował dla nich sposób spędzania czasu przy stole:

Taką zabawą [tzn. czytaniem nabożnych ksiąg – przyp. A. S.] zbywajcie pijanych, 
ktorzy w dom wasz na obżerstwo idą abo jadą, dajcie im ten napoj mądrości, aby 
kufla odbiegali a smak w rozumnych i na wszystko pożytecznych powieściach 
poczuli. Zabawcie rozmowami mądremi, ktorych tu nazbieracie, stoły swoje; do 
zbroje i konia przydajcie księgi, mądrość rycerską mnożące i dobre pospolite na-
prawujące i do cnot pobudzające; za czym obmowy i prozne słowa i pijaństwa  
i swary ustać mogą. Przyuczajcie syny i corki swe i dom wszystek zabawiajcie 
takim czytaniem, poznacie pomoc i poprawę i pokoj domow swoich43.

 Wapowska w relacji Wysockiego zdaje się wypełniać nie tylko zalecenia 
lekturowe swych przewodników duchownych, ale także w kreacji jej „świąto-
bliwego” żywota odnajdujemy wypełnienie postulatów „szermierza kontrrefor-
macji”, który pod koniec życia mógł stwierdzić, iż Żywotami świętych „pobożni 
gospodarze domy swe i stoły okrasili, i duchowni i uczeni, i wszyscy wobec na 
nie łaskawi, a ich czytania nie odmiatają”44.

Wysocki zaświadczał także, że Wapowska zajmowała się również „upo-
wszechnianiem” hagiografii – przed śmiercią, odwiedzana przez dynowskie 
„miesczki”, „powieściami je z Żywotów świętych, mając nie ugaszoną żądzę zba-
wienia i postępku w dobrym bliźnich swych z nimi się rozmawiając, zabawia-
ła” (s. 72). Lektura towarzyszyła kasztelance przemyskiej do końca życia. Jak 
zaświadczał Wysocki, przed „śmiercią chwalebną” „obiad z kapłany jadła, i do 
stołu książeczkę jednę nadzwyczaj w ktorej się jednak barzo kochała: O śmierci 
i żywocie księżny parmeńskiej czytać rozkazała (…)” (s. 69).

Ulubioną zatem lekturą Wapowskiej było dziełko pt. O żywocie i śmierci 
najaśniejszej księżny parmeńskiej, list doktora jednego, w którym wypisał wize-
runk wszytkich spraw i pobożności prawego chrześcijanina autorstwa Sebastiana 
Moralesa. Utwór ten został wydany w języku polskim wraz ze Źwierciadłkiem 
duchownym pobożnego chrześcijanina ćwiczenia pokazującym i Obiecadłem 
złotym nauk duchownych w 1581 roku w Drukarni Łazarzowej45. Rzecz cieka-
wa, że za autora przekładu uważa się Szymona Wysockiego46, ukrywającego się  
w pod aliokryptonimem „Jeden kapłan zebrania Pana Jezusowego”. Informacja 
o ostatniej lekturze Wapowskiej miałaby w tym kontekście również charakter 

42 P. Skarga: Wzywanie do czytania Rocznych dziejów kościelnych i przestroga w nim, w: C. 
Baroniusz: Roczne dzieje kościelne, przekł. P. Skarga, Kraków, A. Piotrkowczyk 1607, k. 5 recto.

43 Ibidem.
44 Idem: Przedmowa, w: Idem: Żywoty świętych. Kraków, A. Piotrkowczyk 1610, k. 4 verso. 

Na częste cytowanie tej frazy w literaturze przedmiotu zwrócił uwagę J. Starnawski (Piotr Skarga  
w legendzie wieków, w: Idem: Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI-XIX). Studia i materiały, Kra-
ków 2007, s. 107, przypis 40.

45 Por. S. Morales: O żywocie i śmierci najaśniejszej księżny parmeńskiej, tłum. [Sz. Wysocki], 
Kraków, Drukarnia Łazarzowa 1581. Wszystkie cytaty pochodzą z opisanego wydania.

46 Por. K. Estreicher: Bibliografia polska, t. 11, Kraków 1908, s. 549. 
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autoreklamowy, zaś o zbieżnościach „żywotów i śmierci” księżnej parmeńskiej 
oraz kasztelanki przemyskiej przyjdzie się wypowiedzieć w odrębnym szkicu.

Warto przy okazji zaznaczyć, iż tłumacz dziełka Moralesa, zachęcając w li-
ście dedykacyjnym z 2 stycznia 1581 roku do lektury O żywocie i śmierci (…) 
księżny parmeńskiej, „zrecenzował” Żywoty świętych Skargi w dwa lata po ich 
pierwodruku:

Bo acz niedawneg[o] czasu wydał jeden z naszych Żywoty świętych językiem pol-
skim (jakiego skarbu my Polacy nigdyśmy przedtym nie mieli), z których czytania 
pożytki niewymowne pobożni katolicy bez wszego wątpienia odnoszą, gdy każdy 
według stanu swego, lat, powołania, osobliwe nauki i jasne przykłady, których by 
naśladować miał, tam stąd bierze. 

(s. 1-15)

Znamienne, iż „przekładacz” oczywiście uznał, że polski katolicki czytelnik 
„na tych żywotach świętych nowo wydanych (…) barzo czyście i z korzyścią 
może być kontent” (s. 16), ale jednocześnie stawał do swoistego współzawod-
nictwa ze swoim konfratrem. W celu zapobieżenia ewentualnym „płaszczykom 
na ogarnienie swojej nieprawości” w postaci wymówek szesnastowiecznych 
czytelników, iż trudno im realizować wzory pobożności „onych wieków sta-
rych”, zamieszczone w hagiograficznej księdze Skargi, postanowił przedstawić  
w „przyrodzonej mowie” żywot zmarłej w 1577 roku księżny parmeńskiej, uzna-
jąc go za doskonałe współczesne zwierciadło pobożności katolickiej: „żywot jej 
tu wypisany może się nazwać wizerunkiem wszystkich spraw i pobożności pra-
wego chrześcijanina” (s. 19). Utwór O żywocie i śmierci (…) księżny parmeń-
skiej, w którym kasztelanka przemyska miała się „nadzwyczaj barzo kochać”, 
„przejrzał się” „jako we źwierciedle” w Kształcie pobożności, to jest żywocie 
świątobliwym i śmierci chwalebnej (…) Katarzyny z Maciejowic i jest dzisiaj 
przypominany w studiach na temat staropolskiej sztuki umierania47.

Poświęćmy jeszcze nieco uwagi sposobowi, w jaki oddawała się lekturze Wa-
powska. Wedle relacji Wysockiego kasztelanka przemyska czytała uważnie, zna-
ła na pamięć umoralniające frazy, które cytowała w rozmowach, „upowszechnia-
ła” kontrreformacyjne książki poprzez czytanie ich domownikom i gościom przy 
stole, poprzez opowiadanie żywotów świętych. Jednak czasami dawała upust 
emocjom i zapamiętywała się w czytaniu:

Znaczny to był dar Boży w niej, iż się w rzeczach przeciwnych zafrasować nie 
umiała. Abowiem skoro książek duchownych abo modlitwy dopadła, prędko 
wszytkiego zapamiętała [zapomniała – przyp. A. S.]: i stąd pochodziło, że gdy rze-
czy jakie wielkie ku chwale bożej od niej zaczęte, abo się nie powodziły, abo już 
zaczęte niejako  się waliły przedsięwzięcia (…).

 (s. 59)

47 Por. np.: M. Włodarski: Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w…., passim; A. Nowic-
ka-Jeżowa: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992, s. 20, 26.
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Wapowska czyniła także notatki, czego dowodem były „karty, seksterny  
i książki własną ręką jej popisane, ktore po śmierci jej nalezione były, gdzie sobie 
takie rozmyślania nabożne i z nich pożytki wyjęte, także natchnienia duchowne 
w nich dane, ku doskonałości chrześcijańskiej prowadzące, popisała, słowy dziw-
nie przenikającemi, że domowniczki jej, ktore jescze za żywota jej, kartki tako-
we podczas najdowały, twierdzą, że dziwnie się z ich czytania budowały (…)”  
(s. 12). Wapowska, wykreowana przez Wysockiego na wzór pobożności, dążyła 
także do szerzenia katolicyzmu, próbując m. in. „korespondencyjnie” nawrócić 
„jedną wielką heretyczkę”. I kiedy w odpowiedzi „heretyczka list na dwu arku-
szach napisawszy, z książką też swą bluźnierską, onę też obesłała”, Katarzyna  
z Maciejowic postąpiła jak surowy cenzor - otrzymaną publikację, „gdy heretyc-
ką być obaczyła, zaraz w ogień wzruciła” (s. 39-40). 

W liście dedykacyjnym, umieszczonym na czele Kształtu pobożności, Szy-
mon Wysocki określił przygotowaną przez siebie książkę jako „skrypcik (…) 
barzoć mały”, „ale wielkiej sługi Bożej (…) wielki dla wszytkich przykład  
w sobie zamykający” (k. 4 recto). Lektury Katarzyny Wapowskiej, która wedle 
Antonina z Przemyśla była inicjatorką edycji jednego z dzieł Ludwika z Granady, 
zaś wedle Szymona Wysockiego była pilną czytelniczką traktatów mistycznych 
Tomasza á Kempis i Ignacego Loyoli, wkładanych w jej ręce przez duchownych 
przewodników, a także miłośniczką katolickiego piśmiennictwa parenetycznego 
w postaci Żywotów świętych czy żywota księżny parmeńskiej, składają się na 
modelowy wykaz książek, zalecanych przez potrydenckich duchownych. Lek-
tury te kształtowały jej „żywot świątobliwy” i pozwoliły dokonać go w sposób 
„chwalebny”. Wykaz tych lektur zdaje się przy tym oddawać „atmosferę epoki, 
która była zdominowana przez religijny styl myślenia”, kiedy „cała rzeczywi-
stość została wówczas podporządkowana najważniejszemu zadaniu człowieka 
– rozmowie z Bogiem”, a „niezliczone przewodniki, podręczniki i ćwiczenia 
kształtowały nowe postawy duchowe”48.

48 K. Mrowcewicz: Wstęp, w: „Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany”. Antologia pol-
skiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliu-
sza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, s. 17.
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The reading of Katarzyna Wapowska, a castellan of Przemyśl 
(based on texts from 16th and 17th century)

(Summary)

This article is an attempt to recreate the reading list of Katarzyna Wapowska of Maciejów 
on the basis of the dedication letter by Antonin of Przemyśl, found at the beginning of the Polish 
translation of the Rosario by Louis of Granada (1583) and the parenetic work by Szymon Wysocki 
titled Kształt pobożności, to jest żywot świątobliwy i śmierć chwalebna (…) kasztelanki przemyskiej 
(1606). The titles mentioned by the Dominican and the Jesuit both create an almost model set of 
books that were used to create the post-Tridentine religious principles promoted by the clergymen 
of those times. Among the books read by Katarzyna Wapowska we can find i.a. works by Thomas 
à Kempis, Louis of Granada, Ignatius of Loyola, hagiographic works (Żywoty świętych by Peter 
Skarga) as well as Christian parenetic works (O żywocie i śmierci najjaśniejszej księżny parmeń-
skiej by Sebastian Morales).



AGNIESZKA GOCAL (Przemyśl)

PROBLEMATYKA MORALNO-OBYCZAJOWA 
W KAZANIACh OŚWIECENIOWYCh 

PRZEMYSKIEGO KAZNODZIEI 
KONRADA KAWALEWSKIEGO

Pojęcie obyczaju w piśmiennictwie oświeceniowym pojawiało się nader czę-
sto i to w różnych gatunkowo tekstach. Posługiwano się nim w literaturze pięk-
nej, w publicystyce, w rozprawach filozoficznych czy prawnoustrojowych, a tak-
że w kazaniach1. W twórczości kaznodziejskiej problemy moralno-obyczajowe, 
obok religijnych, politycznych czy filozoficznych, podejmowali: Kasper Balsam, 
Józef Męciński, Michał Karpowicz, Wilhelm Kaliński, Kasjan Korczyński, Sa-
muel Chróścikowski, Antoni Biernacki i in.2 Teksty owych autorów stanowiły 
głos w dyskusji, jaka się wówczas toczyła na wielu frontach3. Obszerne spektrum 
podejmowanych zagadnień świadczy o szczególnej funkcji, jaką upatrywano  
w tego typu piśmiennictwie, a mianowicie o aktywnym kształtowaniu mentalno-
ści szerokich mas odbiorców. 

Kaznodziejstwo oświeceniowe zwalczało wady epoki saskiej: ksenofobię, 
tromtadracki sarmatyzm, zaś w kwestiach ogólnonarodowych gromy spadały 
na liberum veto czy na wyzysk chłopa. Postawa duchownych w zakresie re-
lacji zwierzchnik – poddany cechowała się dążnością do wypracowania norm 
społecznych, które po pierwsze łagodziłyby bezwzględne podporządkowanie 
chłopa dziedzicowi, po drugie umożliwiałyby funkcjonowanie własności spo-
łecznej4. Mocno piętnowano także wady społeczeństwa: próżniactwo, pieniac-

1 Zob. B. Jedynak, „Aby potomkowie byli Polakami”. Z historii refleksji nad obyczajem  
w oświeceniu, Lublin 2001.

2 A. Zakrzewski, Idee oświecenia w kazaniach polskich. Studium literacko-socjologiczne, 
Częstochowa 1986, s. 54; W. Pazera, Polskie kaznodziejstwo epoki oświecenia, Częstochowa 
2000.

3 Szczególnie mocno zwalczano nowe prądy filozoficzne, zagrażające Kościołowi i wie-
rze. Zob. J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986;  
A. Gocal, Oświeceniowe refutacje libertynizmu, deizmu i masonerii na przykładzie kazań Konrada 
Kawalewskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Seria Filologiczna 2010, pod 
red. M. Nalepy, z. 65, s. 158-170.

4 Zob. A. Zakrzewski, dz. cyt., s. 56; W. Pazera, dz. cyt., s. 48.
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two czy pijaństwo. Karcono grzechy i słabości ludzkie: obmowę, kłamstwo, 
krzywoprzysięstwo5. Częsty był również temat rodziny; oglądowi w tej dzie-
dzinie poddawano szczególnie instytucję małżeństwa i sposób wychowywania 
potomstwa6.

Idee i postulaty naprawy społeczeństwa głoszone były w kazaniach przeważ-
nie w oderwaniu od Pisma Świętego. Jak zauważył Mieczysław Brzozowski 
„kaznodziejstwo sprowadzono do czegoś w rodzaju sztuki wymowy i retoryki, 
podporządkowanej celom dydaktycznym, zaś kaznodzieję uznano za nauczyciela 
podającego sumę nakazów i zakazów moralnych, wykładającego prawdy wiary  
i objaśniającego czynności kultu chrześcijańskiego”7. Jego rola sprowadzała się 
zatem do pełnienia funkcji społecznej. Miał głosić antropocentrycznie pojętą re-
ligię, pojmowaną jako droga do naprawy człowieka, prowadzącą do szczęścia 
doczesnego, a w dalszej kolejności wiecznego8. 

Problematyka twórczości kaznodziejskiej Konrada Kawalewskiego mieściła 
się w nurcie zagadnień jakie podejmowali czołowi przedstawiciele tego gatunku  
w okresie oświecenia. Dostrzec można wyraźne podobieństwo jego kazań, za-
równo pod względem tematycznym, jak i formalnym, do twórczości kaznodziej-
skiej reformaty Józefa Męcińskiego. Męciński wykształcenie zdobył w kolegium 
jezuickim w Przemyślu, tutaj również ukończył teologię i w 1772 roku przyjął 
święcenia kapłańskie9. Konrad Kawalewski, a właściwie Franciszek Borgiasz Ka-
walewski również był zakonnikiem OFM Reformatów. Urodził się w 1758 roku  
w Błażowej koło Rzeszowa. W 1779 wstąpił do zakonu w Stopnicy. W prowincji 
małopolskiej zgromadzenia odbył studia filozoficzno-teologiczne10. W roku 1785 
przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Początkowo tam głosił kazania, następ-

5 Zob. M. Ślusarska, Oświeceniowe modele biskupa, plebana i parafii. Kontynuacja czy zmiana 
tradycji, w: Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, pod 
red. M. Ślusarskiej, Warszawa 1998, s. 44.

6 Paweł Kaczyński zauważył, iż „obraz rodziny [w literaturze oświeceniowej – A.G.] jest bo-
gaty i różnorodny [...], ale niewątpliwie dominują w nim pewne zasadnicze rysy. Z jednej strony 
można wyróżnić tendencję do uwypuklania zagrożeń, a nawet diagnozowanie więzi rodzinnych. 
Takie poglądy charakterystyczne są dla wypowiedzi, które z mocy konwencji skupiają się na pre-
zentacji zjawisk negatywnych, przede wszystkim więc dla satyry. Czarna wizja rodziny, nie tylko 
w związku z obserwowaną „pansatyrycznością” literatury stanisławowskiej, ma jednak szerszy 
zasięg. Bywa składnikiem wizji świata w komedii obyczajowej [...]. Powieści i dramy, poezja oby-
czajowa, a nawet okolicznościowa, posługują się obrazami zepsucia w różnym nasileniu i z różną 
intensywnością kreślonymi”. Tenże, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje 
– poglądy, Wrocław 2009, s. 232-233.

7 M. Brzozowski, Teoria kaznodziejstwa, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 3, Lublin 
1977, s. 82-83; por. także K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w kościele katolickim, cz. 2 Ka-
znodzieje w Polsce od oświecenia do XX wieku, Kraków 2001, s. 37-39.

8 K. Panuś, dz. cyt., s. 37-39.
9 Działalność kaznodziejską prowadził głównie w Krakowie i w Lublinie. Zob. W. Pazera, dz. 

cyt., s. 91-92.
10 Archiwum Zakonu Franciszkanów Reformatów (OFM) w Krakowie, Nowicjat: Stopnica 

1777-1809. 
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nie od 1806 roku w Przemyślu, gdzie zmarł w 183211. Kawalewski był niezwykle 
aktywnym księdzem i zakonnikiem. W prowincji galicyjskiej zakonu, do której 
należał Przemyśl, sprawował ważne funkcje, był prowincjałem, kustoszem, defi-
nitorem. Prowadził również ożywioną działalność kaznodziejską, czego dowodem 
są liczne publikacje. Wydał w pięciu rocznikach ponad dwadzieścia tomików ka-
zań niedzielnych, przygodnych, świątecznych, pasyjnych i katechizmowych12. 

Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom natury moralno-obyczajowej. Niemalże 
w każdym tomie odnaleźć można kazania poświecone tej problematyce. Frapo-
wały go przede wszystkim problemy wynikające z rozprzężenia stosunków ro-
dzinnych, a więc na przykład brak odpowiedniego dozoru rodziców nad dziećmi, 
czemu dał wyraz w kazaniu O obowiązkach rodziców względem dzieci, a także 
niewłaściwe wzajemne relacje małżonków, prowadzące do częstych w epoce 
oświecenia rozwodów. Mocno krytykował hulaszczy i rozwiązły tryb życia. Pięt-
nował także wady moralne i występki społeczeństwa, takie jak: pijaństwo, próż-
niactwo, kłamstwo, obmowa, zazdrość, marnotrawstwo, kradzież itp. Wszystkie 
te słabości ludzkie szeroko komentował w swoich kazaniach. 

Większość podejmowanych przez niego problemów stanowiła temat osobnych 
wystąpień zatytułowanych: O próżnowaniu bardzo szkodliwym, O kłamstwie,  
O dłużnikach i kredytorach, O zazdrości samemu zazdrosnemu najszkodliwszej, 
O obmowach, i o obowiązku wrócenia sławy wziętej przez obmowę, O kradzieży 
bardzo haniebnej, i którzy to należą do rejestru złodziejów, O zgorszeniu, które 
z siebie dają ludzie starzy młodym, a nie powinny dawać, O ukracaniu złych 
namiętności, a osobliwie tej, która się panującą zowie, O książkach modnych ja-
dowitych, gorszących, których czytanie wieluż to zepsuło? I o książkach duchow-
nych nabożnych od kościoła aprobowanych, których czytanie wieluż to naprawia, 
O marnotrawcach, którzy to są? I do czego ich marnotrawstwo przywodzi. 

11 Jak zauważył Albin Sroka, w pierwszej połowie XIX wieku klasztor w Przemyślu przodował 
pod względem aktywności duszpasterskiej w prowincji galicyjskiej, do momentu przyłączenia do 
niej w 1855 r. klasztoru w Krakowie. Wówczas w Przemyślu swą siedzibę mieli prowincjałowie. 
Znajdował się tu także dom studiów. Ponadto reformaci tradycyjnie byli spowiednikami i kazno-
dziejami w katedrze przemyskiej. Podkreślić trzeba, że wspomniany przez Srokę okres obejmu-
je lata działalności Kawalewskiego. Prowincjałem był bowiem w latach 1815-1818, 1821-1824, 
1827-1830, kustoszem 1818-1821 i 1830-1832, a w latach 1824-1827 definitorem. W latach 1810-
1822 głosił kazania i homilie w katedrze przemyskiej. Zob. A. Sroka OFM, Prowincja M.B. Bo-
lesnej w Galicji (1815-1899), w: Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, pod red.  
o. J. R. Bara OFM, Warszawa 1978, s. 194; A. Wiśniowski, Kawalewski Franciszek Borgiasz OFM-
Ref, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1251; J.S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziej-
stwa w kościele katolickim, cz. 2 Kaznodzieje polscy, Kraków 1896, s. 332; A. Gocal, dz. cyt.,  
s. 158-170; Archiwum Zakonu Franciszkanów Reformatów (OFM) w Krakowie, Akta Prowincjal-
ne.

12 Rok I. Kazań niedzielnych, t. 1-3, Przemyśl 1814; Rok I. Kazań niedzielnych i świątecznych, 
t. 1-3, Przemyśl 1826-1827; Rok II. Kazań niedzielnych, t. 1-2, Przemyśl 1815; Rok III. Kazań 
niedzielnych, świętalnych i różnych, t. 1-4, Przemyśl 1816; Rok I. Kazań różnych, t. 1-2, Przemyśl 
1826-1827; Rok IV. Kazań różnych, t. 1-3, Przemyśl 1826-1827; Rok II. Kazań katechizmowych  
i passjonalnych, t. 3, Przemyśl 1815; Rok I. Kazań odświętnych, t. 1-3, Przemyśl 1826-1827; Rok 
V. Homilii niedzielnych i świątecznych, t. 1-3, Przemyśl 1830-1831.
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Wśród zagadnień moralno-obyczajowych podejmowanych przez Konrada 
Kawalewskiego w kazaniach na uwagę zasługują przede wszystkim te, które po 
pierwsze, obrazują obyczajowość okresu oświecenia, po drugie, prezentują od-
mienny od powszechnie przyjętego charakter poglądów autora. Biorąc to pod 
uwagę, bliższemu oglądowi poddano kwestie małżeństwa i stosunków rodzin-
nych, statusu kobiet, zabaw i rozrywek oraz pijaństwa.

Małżeństwo jako instytucja życia rodzinnego stanowiło główny temat wy-
stąpień mieszczących się w nurcie obyczajowym. Kaznodzieja przemyski po te-
mat ten sięgał wielokrotnie. Problemom życia rodzinnego poświęcił kilka kazań: 
O zabierających się do stanu małżeńskiego. Od kogo oni rady zaciągać mają? 
Jak się do przyjęcia sakramentu gotować powinni?, O sakramencie małżeń-
stwa i o przykazaniach do małżeństwa, O małżeństwach, O ślubach małżeńskich  
i o rozwodach, O obowiązkach rodziców względem dzieci, O obowiązkach dzieci 
względem rodziców. Niejednokrotnie czynił uwagi na wymienione w tytułach 
zagadnienia przy okazji omawiania innych kwestii. Duże znaczenie przypisywał 
prawidłowemu utrzymywaniu stosunków pomiędzy poszczególnymi członkami 
rodziny. 

W kształtowaniu relacji rodzinnych niezwykle ważna, zdaniem Kawalew-
skiego, była rola kobiety. W okresie oświecenia wiele uwagi poświęcano „płci 
pięknej”, stanowiła ona przedmiot studiów filozofów i pisarzy europejskich, rów-
nież rodzimych. Kobieta stała się ważnym tematem rozpraw, w których oglądo-
wi poddawano jej fizjologię, umysłowość, wychowanie czy rolę społeczną. Była 
niewątpliwie wszechobecna: jako matka, żona, pani domu. W tym sensie „wiek 
świateł” uznać można za wiek kobiet, których rola w społeczeństwie wciąż jed-
nak była niepełna: pozbawiona funkcji publicznych13. 

Łatwiejszy dostęp do literatury i wszelkiego rodzaju pism uprzyjemnił i nieco 
może urozmaicił życie kobiet14. Jednakże w pewnych kręgach aspiracje czytel-

13 Zob. D. Godineau, Kobieta, w: Człowiek oświecenia, pod red. M. Vovelle’a, tłum. J. Kornec-
ka, Warszawa 1992, s. 399-435.

14 Dostrzegano problem edukacji kobiet. Dostęp do szkół był ograniczony. Istotną rolę w tym 
zakresie spełniały guwernantki. h. Kołłątaj w kwestii ich edukacji w gimnazjum w Krzemieńcu 
wydał w 1803 r. takie oto zalecenia: 

„Między 10 i 12 rokiem wybrane będą panny.
1) Z każdego powiatu 4-ry panienek będzie wybranych, zatem będzie wszystkich 48. [...]
2) Każda co przyjęta będzie, umieć powinna czytać, pisać i pierwsze 4-ch reguł arytmetycz-

nych prawidła [...].
3) Kurs nauk będzie lat 9 najwięcej, najmniej lat 7.
4) Nauki są te: moralna nauka, polska gramatyka, rosyjska gramatyka, francuski i niemiecki 

język, nauka stylu w pisaniu listów, arytmetyka do 10-kowych części rachunku, geografia 
i historia, regestratura, nauka ogrodnictwa, nauka domowego gospodarstwa, szczególniej 
kucharstwa, rysunki [...] muzyka na klawikorcie, robót, jako to: szycia, wyszywania, hafto-
wania, szycia włóczkami, robienia koszul i sukien. [...]

5) Książki w tych tylko obiektach będą w bibliotece. Kończąc edukację, będą miały książki  
z biblioteki gimnazjowej podług urządzeń intendentki”. Zob. X. H. Kołłątaja Koresponden-
cja listowna z Tadeuszem Czackim, t. 1, Kraków 1844, s. 348-249.
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nicze płci żeńskiej traktowane były jako coś niewłaściwego, nieprzystającego do 
ich stanu. Józef Męciński w swoich kazaniach pisał o zgubnym wpływie książek 
na poglądy i zachowania kobiet: 

Płeć także niewieścia; zapomniawszy o obowiązkach stanu swojego, chce dziś fi-
lozoficzną być nazwana. Nic u niej jest milszego, jak same z głowy własnej my-
śleć, o wszystkim rozprawiać, o wszystkim zdanie dać. Przewertowawszy kilka 
filozoficznych książeczek, rozumieją się być zdolnymi przetrząsać prawa, dzieje 
religii i nauki obyczajności. A tak jako ozdobnymi wdziękami wzniecają w du-
szach nieostrożnych skłonność do uciech, do próżności, do skażenia cnoty, tak też 
piękliwym rozumowaniem osłabiają moc wiary, w tych, co im się podobać pra-
gną. I można mówić, że bies, który jednej użył niewiasty do zepsucia niewinności  
w pierwszym człowieku, dziś tego dokazuje w niezliczonych, które się wdawają  
w nauki i rozmowy nieprzyzwoite ich stanowi i wyższe nad ich płeć15.

Kawalewski w swoich kazaniach również krytykował czytelników „zaraźli-
wych bałamuctwem, rozwiązłością napakowanych” ksiąg. Jednakże uwagi kie-
rował do odbiorców obojga płci. Więcej miejsca poświęcił natomiast autorom 
krytykowanych pism. Ostre słowa padły pod adresem Woltera i Rousseau’a, ale 
także Monteskiusza, Machiavellego i Platona. Nie dostrzegał natomiast znaczą-
cej roli kobiety-czytelniczki w zepsuciu moralno-obyczajowym społeczeństwa, 
jak to czynił Męciński.

Propagowany przez niego wzór, w którym pozycja kobiety jest niższa aniżeli 
mężczyzny, zasadniczo nie odbiegał od przyjętego w okresie oświecenia modelu. 
W relacjach rodzinnych podtrzymywał kaznodzieja prymat mężczyzny jako gło-
wy rodziny, ale starał się nieco łagodzić bezwzględne podporządkowanie kobie-
ty. Wstąpienie w stan małżeński wiązało się według niego z pewnym rodzajem 
nobilitacji płci żeńskiej. Twierdził, iż „żona jest niższej kondycji, ale gdy została 
żoną, już teraz jest tejże samej kondycji co i mąż”16. Apelował więc o należny jej 
szacunek. W kazaniu O małżeństwach dość szczegółowo scharakteryzował role i 
obowiązki małżonków:

Cóż to bowiem jest mąż? mąż każdy jest gospodarzem domu: powinien żywić  
i opatrować żonę, dzieci, czeladź, domowników swoich żywić zaś i opatrować ina-
czej nie może tylko pracując, czy w roli czy na warsztacie, czy na urzędzie, czy na 
rusztowaniu, czy kupiectwem, czy rzemiosłem, czy radą, czy innemi sposobami 
stanowi swemu przyzwoitemi. Cóż to jest żona? każda żona jest gospodynią domu, 
więc i ta pracować z mężem powinna, nie wchodzi ona w dom męża na próżnowa-
nie, na spoczynek, ale żeby była mężowi w pracach pomocą [...] nie wchodzi ona 
w dom męża, żeby tylko siedzieć przy gotowalni, żeby się tylko bawić wesołymi 
kompaniami, wizytami częstemi, a co gorsza! gdyby z tych nie powracała do domu 
aż nade dniem, lecz wchodzi w dom męża żeby majątek przymnażać, żeby wie-
dzieć co się dzieje w domu, co na górze, co na dole, co w spiżarni, co w kuchni, pra-

15 J. Męciński, O niedostatku wiary w modnowiarkach, w: Kazania podwoyne na niedziele 
całego roku, t. 4, Kraków 1784, s. 140.

16 Rok I. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 95. 
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cować zaś wzajemnie, będzież tam czas do jakich niezgód, kłótni, rozterków? nie, 
wnieśmyż: więc będzie zawsze małżeństwo zgodne, gdy tylko będzie pracowite. 
Zachodzi jednak wielka różnica pracy męża od pracy żony: do męża ile gospodarza 
należą powinności większe, do żony zaś ile gospodyni należą mniejsze i łatwiejsze, 
nie jest uczyniona niewiasta z całego Adama, ale tylko z małej cząstki jego, więc 
nie może być tak dużą i zdolną do pracy ile mąż. Dosyć na żonę, gdy szyje, przę-
dzie, gospodarstwem domowym zatrudnia się, a do męża należy: orać, siać, zwozić, 
młócić i do siekiery się przykładać. Dosyć jest na żonę dzieci pielęgnować i dawać 
im przyzwoite wychowanie w bojaźni Pana Boga, każdemu z domowników coś 
do roboty wyznaczać, przestrzegać między niemi wszelkiej obrazy boskiej, a do 
męża należy ułatwiać interesa trudne w domu i między ludźmi. Dosyć jest na żonę; 
wspierać męża radą zdrową, cieszyć go stroskanego, a do męża należy dostarczać 
żonie wszystkiego, żeby niedostatku z dziećmi i służącemi nie cierpiała17.

Początek XIX wieku przyniósł pewne zmiany w życiu codziennym, domo-
wym. Pozycje małżonków wciąż wyznaczał charakter wykonywanej pracy oraz 
stopień jej trudności. Do mężczyzny jako żywiciela i opiekuna należał decydują-
cy głos w sprawach publicznych czy gospodarczych. Kobieta natomiast zajmo-
wała się życiem rodzinnym. Do jej obowiązków należało wychowywanie dzieci, 
prowadzenie gospodarstwa domowego, a także utrzymywanie kontaktów towa-
rzyskich. 

Przeobrażeniu uległy jednak poglądy na rolę pani domu: zwiększyły się ocze-
kiwania związane z przygotowaniem do jej pełnienia. Wspomina o nich Kawa-
lewski: kobieta miała wiedzieć „co się dzieje w domu, co na górze, co na dole, 
co w spiżarni, co w kuchni”. Od pani domu wymagano umiejętnego gospodaro-
wania, rozporządzania wydatkami i wydawania poleceń służbie. „Każda powin-
na posiadać dobrze rachunki” – zalecała Klementyna z Tańskich hoffmanowa 
w wydanej w 1819 r. Pamiątce po dobrej matce, czyli ostatnich jej radach dla 
córki18. Ważna była zatem umiejętność rachowania. Nie wiązało się to jednak  
z wykonywaniem działań matematycznych, ale raczej ze zdolnością dostosowy-
wania wydatków do możliwości i potrzeb, zaplanowania ile należy czegoś odło-
żyć na zapas, a ile wykorzystać. Życie ponad stan, rozrzutność u kobiet, ówcześni 
moralizatorzy uważali za grzech19. W przypadku podejmowania ważnych decyzji 
mających nierzadko wpływ na funkcjonowanie całej rodziny rola kobiety spro-
wadzała się wciąż jednak do funkcji doradcy. 

W kazaniu O małżeństwach wyliczył kaznodzieja również błędy we wza-
jemnych relacjach małżonków, prowadzące do zachwiania życia rodzinnego. 
Piętnował przede wszystkim wiarołomstwo, pijaństwo, lenistwo, oddawanie się 
rozrywkom i marnotrawienie majątku. Wskazywał na potrzebę wywiązywania 

17 Rok I. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 89-90.
18 Cyt. za: E. Kowecka, Zmiana roli kobiety w prowadzeniu domu w XIX wieku, w: Kobieta i 

kultura życia codziennego wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. 5, Warszawa 
1997, s. 152.

19 Zob. tamże.



53PROBLEMATYKA MORALNO-OBYCZAJOWA W KAZANIACh OŚWIECENIOWYCh 

się z zadań względem rodziny i dochowywania wierności małżeńskiej. Na cen-
zurowanym było przede wszystkim życie intymne płci żeńskiej.

Wiadomo bowiem, iż w okresie oświecenia kobiety zaczęły się nieco bar-
dziej uniezależniać, nastąpiło też rozluźnienie w sferze seksualnej. Obowiązują-
ce wówczas prawo ziemskie nie przewidywało kar za cudzołóstwo, co zdarzało 
się w innych kulturach. Kwestie wierności sprowadzały się wyłącznie do sfery 
prywatnej. W sytuacji wiarołomstwa, ale nie tylko, bicie żony było społecznie 
akceptowane. Zwyczaj nie pozwalał jednak na trwałe okaleczenia, a tym bardziej 
pozbawienie życia małżonki czy jej kochanka. Zbigniew Kuchowicz wspomina 
o „kłopotach z żonami”, jakie miewali mężowie w XVIII wieku, oraz o sposo-
bach radzenia sobie z nimi; zazwyczaj były to rozwiązania odwołujące się do 
argumentu siły20. Łucja Charewiczowa, powołując się na akta sądowe, a także 
literaturę, pisała o kiju jako środku perswazji służącym rozwiązywaniu proble-
mów małżeńskich21. Kawalewski postulował łagodne obchodzenie się z żoną  
w przypadku jakichkolwiek uchybień z jej strony. „Nie tak jednak żona jest pod-
dana mężowi – zauważał – jakby służebnica, gdyż oboje są jedno, nie tak jakby 
mężowi wolno było żonę besztać, szkalować, bić; bo jeżeliż żona zła jest, pijacz-
ka jest, zwadliwa jest, albo nie ma tyle innych sposobów do naprawienia jej?22 
Ostatecznie zaproponował jednak tylko jeden rodzaj skutecznej acz łagodnej per-
swazji - spokojne napomnienie na osobności. 

W dyskursie twórczości oświeceniowej o kryzysie małżeństwa istotne miej-
sce zajmował temat rozwodów. Jak zauważył Paweł Kaczyński, o ile literatura 
czy publicystyka być może prezentowały to zjawisko w sposób wyolbrzymio-
ny, to źródła historyczne potwierdzają ilościowy wzrost w tej mierze w okre-
sie oświecenia23. Do XVIII wieku rozwody w krajach katolickich praktycznie 
nie występowały. Mogli sobie na nie pozwolić jedynie nieliczni, którzy po do-
konaniu odpowiednich opłat, uzyskiwali oficjalne unieważnienie małżeństwa.  
W „wieku świateł” rozerwalność związków małżeńskich była zjawiskiem częst-
szym. Szczególne jego nasilenie nastąpiło w okresie panowania Stanisława Au-

20 Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI-XVIII wieku, Warszawa 1993, s. 
53-58. Przykład takiego pożycia małżeńskiego stanowić może przytoczona przez Kuchowicza wy-
powiedź Wirydianny Kwileckiej-Fiszerowej o relacjach małżeńskich jej stryja Jana Kwileckiego 
żyjącego w czasach saskich: „W pożyciu domowym był okrutny, obyczajów wieśniaczych i śmier-
dział. Był to jednym słowem rodzaj byka, który swą namiętnością wykończył dwie żony – jedną 
wielkiej zacności”. Tamże, s. 53.

21 Ł. Charewiczowa, Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, posł. J. Suchmiel, Poznań 
2002, s. 46. 

22 Rok I. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 95. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment kazania 
ks. Dominika Kochańskiego, w którym układ zależności małżonków prezentuje się nieco inaczej: 
„Kiedy jednak żona zła, harda, rozpustna, z domu wynosząca, próżniaczka albo pijaczka, gdy sło-
wa i perswazja nie pomoże, nie zawadzi ją trochę skropić, prywatnie, nie w obecności dzieci ani 
czeladzi”. Cyt. za: A. Zakrzewski, dz. cyt., s. 105. 

23 P. Kaczyński, dz. cyt., s. 119.
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gusta24. Prześcigano się wówczas w sposobach umożliwiających uzyskanie roz-
wodu. Powody rozpadu małżeństwa mogły być różne, np. problemy uczuciowe, 
swoboda w prowadzeniu się, awersja do współmałżonka. Częste były także kon-
flikty między małżonkami wynikające z różnic charakterów oraz rodzinne spory 
na tle majątkowym. Wśród polskiej magnaterii rozpady związków małżeńskich 
były zjawiskiem powszechnym i ogólnie akceptowalnym. Opinia publiczna trak-
towała to zjawisko jako pewien element obyczajowości szlacheckiej, którego nie 
poddawano zbyt ostrej krytyce. Zdarzało się, iż rozwód stanowił jeszcze niekiedy 
sensację, ale nie był już postrzegany w kategoriach gorszącego skandalu25. 

Kościół, dostrzegając zagrożenie dla instytucji małżeństwa, mocno zaangażo-
wał się w obronę jej trwałości26. Kaznodzieja przemyski również dał wyraz swo-
im obawom. W kazaniu O ślubach małżeńskich i o rozwodach potępił rozrywanie 
związku małżeńskiego. Dokonał jednakże rozróżnienia na rozwód i separację:

Rozwód dwojako się bierze: raz co do związku małżeńskiego, drugi raz co do po-
mieszkania wspólnego. Co do pomieszkania, co do łoża wspólnego może nastąpić 
rozwód, gdy sprawiedliwe zachodzą przyczyny, a które zwierzchność aprobować 
powinna, rozwód zaś co do związku małżeństwa ważnego zawsze jest niegodziwy27.

Zjawisko separacji, jak widać, było przez Kawalewskiego akceptowa-
ne28. Niegodziwością nazywał zaś formalne rozwiązywanie związku małżeńskie-
go. Kaznodzieja usprawiedliwiał jednakże Kościół za dokonywanie tego typu 
praktyk, winą obarczając małżonków:

Przyzwala wprawdzie niekiedy Kościół na rozwody co do związku małżeńskiego, 
ale to w ten czas tylko, gdy widzi, iż małżeństwo zawarte w początkach swoich nie 
było ważne, albo było przymuszone, albo tam zachodziło bliskie pokrewieństwo, 
powinowactwo, ważnego zaś małżeństwa rozrywać, rozwodzić nigdy Kościół nie 
może, nie ma na to żadnej mocy. Pozwala Kościół niekiedy na rozwody co do 
związku małżeńskiego, kiedy z obojej strony prawne przytaczają się dowody, te 
jednak, jeżeli są zmyślone, kłamliwe, nie zaspokajają sumienia rozwodzących się 
[...] cóż znaczą rozwody w wieku dzisiejszym pospolite, a samemi tylko wykrętami 

24 Franciszek Karpiński opisał sytuację obyczajową Warszawy w 1780 r. w sposób następują-
cy: „Życie króla rozpustne zepsuło Warszawę i osłabiło śluby małżeńskie, a piękniejsze kobiety 
w mieście dawały sobie tony większe, niżeli należało, bo każda z nich, wspomniawszy, że była 
czasem królową, chciała potem zawsze wielowładnie rozkazywać, co tylko przez noc panowała. 
Rozpusta miasta Warszawy do tego stopnia przyszła, że w mieście tym (śmiało powiedzieć można) 
dziesięć razy więcej rozwodów było niźli w Polsce i Litwie całej. Nawet już w zwyczaj między 
możniejszymi przy pisaniu ślubnych intercyz weszło, ażeby się która strona rozwodzić chciała, to 
drugiej pewną sumę płacić obowiązaną była”. Cyt. za: F. Karpiński, Historia mego wieku i ludzi,  
z którymi żyłem, oprac. R. Sobol, Warszawa 1987, s. 104.

25 Zob. I. Kulesza-Woroniecka, Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku, 
Wrocław 2002.

26 Zob. A. Zakrzewski, dz. cyt., s. 104; Z. Kuchowicz, dz. cyt., s. 53-58.
27 Rok II. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 94.
28 Znane było już w XVI wieku. Na separację, to znaczy uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez 

możliwości wstępowania w nowy związek małżeński przez którąkolwiek ze stron, zezwalało pra-
wo kanoniczne. Zob. Z. Kuchowicz, dz. cyt., s. 56.
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i kłamstwy od zwierzchności wymuszone? Co tu znaczą rozwody, kiedyś się roz-
wiódł z samej tylko chciwości i łakomstwa, żeby ubogiego przyjaciela29 porzucić, 
a z bogatszą ożenić się? Kiedyś się rozwiodła z samej tylko rozpusty, żeby się po-
zbyć starego przyjaciela, a pójść za młodszego? Kiedyś się rozwiodła z samej tylko 
chimery, kaprysu, fantazyi, żeś znienawidziła męża, a ktoś inny wpadł ci do gustu? 
Co tu znaczą rozwody, do których ledwo nie szaleństwo przywiązuje się? Niech-
by wszystko stracić, niechby i najniegodziwszych sposobów użyć, byle przyjść do 
rozwodu. Ktokolwiek w takim zapale, i z takich powodów rozwodzi się, rozwód 
jego jest najniegodziwszy30.

Podobny stosunek do rozwodów przejawiała większość szlachty reprezentu-
jąca tradycyjną obyczajowość. Zdarzały się jednak stanowiska, jak np. Elżbiety 
Drużbackiej, dopuszczające w pewnych sytuacjach rozwiązanie węzła małżeń-
skiego; takie wyjście stanowić miało mniejsze zło31.

Troska o dobro rodziny w kaznodziejstwie wyrażana była także poprzez pro-
pagowanie wzorów zachowań dzieci. Głównym elementem wychowawczym tej 
twórczości było zaszczepienie szacunku dla rodziców i posłuszeństwa wobec 
nakazów wiary. Rolę i znaczenie religii w wychowaniu młodzieży akcentował 
Stanisław Konarski, twierdząc, iż: „tylko od religii zależą gruntowna, wewnętrz-
na dobroć duszy i nieposzlakowane obyczaje”32. Wskazywał na pedagogiczne 
walory modlitwy, a przede wszystkim uczestnictwa we mszy świętej33.

Andrzej Zakrzewski zauważył, iż „literatura dewocyjna raczej niechętnie operu-
je całym, dopracowanym w szczegółach systemem wychowawczym, ograniczając 
się bardziej do praktycznych wskazówek i formułowania w sensie kategorycznym 
celów, które działalność wychowawcza powinna przynieść”34. W twórczości ka-
znodziejskiej Kawalewskiego odnaleźć można wiele przykładów zgodnych z opi-
nią badacza. W kazaniach O obowiązkach rodziców względem dzieci; O obowiąz-
kach dzieci względem rodziców, O wieku młodym, któren powinien się poświęcać 
Bogu i naukom skupił się autor jedynie na pewnych elementach systemu wycho-
wawczego. Zasadniczym celem była dla kaznodziei troska o wpojenie szacunku 
dla rodziców. Innym ważnym zadaniem było także zaszczepienie młodym ludziom 
odpowiedniego stosunku do wiary i sprawowania określonych praktyk religijnych. 
Kawalewski, podobnie jak Konarski, uważał, iż w kwestii wychowania i edukacji 
wiara ma zasadnicze znaczenie: „Młodzież powinna dobrze pamiętać, aby wszyst-
kie szkolne nauki łączyć z pobożnością, pobożność, religia, bogobojność nie tylko 
nie przeszkadzają do postępu w naukach, ale [...] są środkiem najdowodniejszym 

29 Małżeństwo oznaczało pewną wspólnotę, ale również przyjaźń. W kulturze szlacheckiej 
małżonkowie darzyli się szacunkiem i określali mianem przyjaciela. Zob. Z. Kuchowicz, dz. cyt.,  
s. 48-49.

30 Rok II. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 95-96.
31 Zob. Ł. Charewiczowa, dz. cyt., s. 46.
32 Cyt. za: J. Buba, Odważył się być mądrym, w: Polscy pijarzy, pod red. E. Śpiołek, Kraków 

1981, s. 51.
33 Tamże.
34 A. Zakrzewski, dz. cyt., s. 106.
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do nabycia głębokiej umiejętności”35. Najlepszym sposobem do osiągnięcia celów 
wychowawczych było, jak głosił reformata w kazaniu O obowiązkach rodziców 
względem dzieci, dawanie właściwego przykładu. Według niego „rodzice winni 
dzieci swe uczyć wiary gruntownej i pobożności prawdziwej. [...] A nie dosyć jest 
tylko nauczać dzieci, lecz trzeba naukę swą i przykładem dobrym zatwierdzać”36. 

W kazaniu O wieku młodym, któren powinien się poświęcać Bogu i naukom 
przestrzegał Kawalewski ludzi młodych przed marnotrawczym i hulaszczym try-
bem życia, którego negatywne konsekwencje bywały dalekosiężne37. Podobne 
uwagi odnaleźć można w satyrze Ignacego Krasickiego pt. Przestroga młodemu, 
niezwykle bogatej w rady i zalecenia:

Jesteś w wiośnie młodości, w tym wieku szczęśliwym, 
Co do wszystkiego zdatny. Do użycia wzywa 
Rozkosz miła z pozoru, w istocie zdradliwa38

Biskup warmiński odwodził młodego człowieka od pokus otaczającego go 
świata. Jan, adresat satyry, miał być ostrożny i krytycznym okiem spoglądać na 
zachęty „wieku polerowego”. Dokonując pewnych wyborów winien kierować 
się rozumem i cnotą oraz we wszystkim zachowywać, niezwykle ważny w syste-
mie wartości Krasickiego, umiar. 

Kawalewski wielokrotnie przestrzegał przed uleganiem zgubnemu hedoni-
zmowi39. Posługiwał się przy tym, podobnie jak w przypadku omawiania innych 
problemów, argumentami czerpanymi z doświadczenia. W okresie oświecenia 
bowiem założenia oraz proponowane rozwiązania będące istotą praktyki pasto-
ralnej wywodzono przede wszystkim „z naturalnego rozumu, z przyjętej koncep-
cji filozoficznej oraz z doświadczenia”40. „Oświeceniowa opcja «philosophiae 
recentiorum» – jak pisał Stanisław Janeczek – dotyczyła nie tylko empiryczno-
-indukcyjnego przyrodoznawstwa, ale także filozofii ujawniającej osiemnasto-
wieczną preferencję racjonalizmu i naturalizmu. Racjonalizm wyznaczył sprze-
ciw wobec kultu autorytetów i asymilację właściwych rozwiązań, niezależnie 
od ich proweniencji. Racjonalistyczna postawa ujawniła się także w odniesieniu 
do analizy prawd, należących do światopoglądu chrześcijańskiego, a nawet tez 
religii objawionej”41. 

W kazaniu O nocnych rozpustach pobrzmiewają echa filozofii naturalnej. 
„Wieluż to jest – gromił kaznodzieja – którzy noc całą trawią na pijaństwach, 
grach, tańcach, szulerstwach, nie powracają do domu aż nade dniem? Tu się po-

35 Rok III. Kazań niedzielnych, t. 2, s. 235-236.
36 Rok I. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 74.
37 Rok III. Kazań niedzielnych, t. 2, s. 229-242.
38 I. Krasicki, Satyry i listy, wstęp J. T. Pokrzywniak, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988, s. 51.
39 A. Gocal, dz. cyt., s. 161-164.
40 W. Pazera, dz. cyt., s. 22.
41 S. Janeczek, Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej, Lublin 

1994, s. 93.
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gwałca porządek natury. Bóg bowiem, autor natury, taki układ wyznaczył, żeby 
ludzie dzień obracali na pracę, a noc zostawiali na spoczynek zwątlonym siłom, 
a włóczęgowie nocni wywracają ten układ. Tego układu, tego prawa dopełnia 
wszelkie nierozumne stworzenie”42. Bóg, w świetle powyższego przykładu, poj-
mowany był jako prawodawca, który przemawia do ludzi głównie poprzez pra-
wo natury. Zasady tego prawa człowiek może poznać, ponieważ są dostępne dla 
ludzkiego rozumu. Dzięki rozumowi może on również ocenić konsekwencje ich 
pogwałcenia.

Ważnym czynnikiem, który w znacznym stopniu zaważył na charakterze pol-
skiego kaznodziejstwa w okresie oświecenia, była rodząca się wówczas teologia 
pastoralna. W drugiej połowie XVIII wieku do teologii przenikać zaczęły poglą-
dy Leibniza i Wolffa, spychając scholastykę i tradycję na tory niebytu. Według jej 
zasad, punktem wyjścia działalności duszpasterskiej winny być rozum i filozofia 
oraz potrzeby ludzkie, nie zaś jak dotychczas objawienie. Wolff postulował uwol-
nienie wiedzy od kultu autorytetów, także w odniesieniu do związków filozofii 
z wiarą religijną. Jego koncepcja stanowiła modelowy przykład godzenia w wy-
kładzie filozoficznym zasad tradycyjnej metodologii z dążeniami nowożytnego 
przyrodoznawstwa43. Owe założenia filozoficzne przyjęły się na gruncie polskim 
i znalazły swoje odzwierciedlenie w kaznodziejstwie.

Z pewnością na libertyńską koncepcję szczęścia, skłaniającą człowieka do 
wszelkiego rodzaju uciech, którą poddawał Kawalewski ostrej krytyce, wpływ 
miało odrzucenie wiary w Sąd Ostateczny i w życie pozagrobowe, a wraz z tym 
brak czynnika hamującego oddawanie się zgubnym praktykom. Ponadto, jak 
zauważył Marek Nalepa, hulaszcza dekadencja w okresie porozbiorowym była 
swego rodzaju formą zapomnienia i dystansu do rzeczywistości politycznej koń-
ca XVIII wieku44. A korzystano wówczas z różnorakich form rozrywek: 

...od pijaństwa, burd i pojedynkowania się poczynając, poprzez hazard (preferens-
basset, lansquenet, grobhaus, cinque et neuf, quinze, lotte, trischak, kości), gry  
w bilard, szachy, wszelkiego rodzaju ciuciubabki, gotowalnie, „lisy”, ciskanki, 
„pytki”, „żywe obrazy” (tzw. fety), roszady, gry „piłką na murawie”, pantomimy 
sceniczne, quizy językowe, gry umysłowe [...] pikniki, manewry i parady wojsko-
we, popisy sztukmistrzów, linoskoczków, akrobatów, wędrownych trup aktorskich, 
[...] tańce publiczne, iluminacje, bale maskowe i półmaskowe45. 

Bale maskowe cieszyły się największą popularnością. Maska bowiem 
stwarzała możliwość uczestniczenia w czymś zakazanym, społecznie nagannym, 
zacierała przy tym poczucie odpowiedzialności. W kazaniach O nocnych rozpu-
stach i O wieku młodym, któren powinien się poświęcać Bogu i naukom wzywał 

42 Rok I. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 126.
43 Zob. S. Janeczek, dz. cyt., s. 25-26.
44 M. Nalepa, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793-1806), Rze-

szów 2003, s. 118.
45 Tamże, s. 118.
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kaznodzieja „do pilnej straży przełożonych, gospodarzów, rodziców” nad uczest-
nikami różnorakich rozrywek. Odwoływał się do ich rozsądku i poczucia odpo-
wiedzialności wynikającego z pełnienia określonej funkcji. 

W kazaniu O zabawach i rozrywkach światowych, które nie zawsze są na-
ganne. A które naganne? dokonał z kolei Kawalewski charakterystyki sposobu 
podejścia do zabaw. W jego ocenie oddawanie się uciechom ciała i duszy było 
właściwe, jeśli spełnione zostały odpowiednie warunki: „Trzeba naprzód przed 
każdą zabawką, rozrywką zastanowić się co to jest za miejsce rozrywek? Jakie to 
są same rozrywki? Co to za osoby, z którymi rozrywki czynią się? Jaki też zamiar 
zakładasz swojej zabawie, rozrywce?”46 Zabawy w okresie oświecenia organizo-
wane były dosłownie wszędzie: w pałacach, na dworach, dworkach, na jarmar-
kach, w kasynach, w teatrach, w karczmach, na placach i ulicach. Kaznodzieja 
zalecał dokonywanie właściwego wyboru co do ich rodzaju i stosowanie umiaru. 
Dostrzegał korzyści z nich płynące nie tylko dla ciała, ale również dla duszy czło-
wieka. „Jeżeli rozrywek uczciwych używasz po pracy, w potrzebie zemdlonego 
ciała albo spracowanego umysłu, nie grzeszysz – głosił kaznodzieja – godziwe są 
takie rozrywki”. Za niemoralne uznał takie, które uchybiają powinnościom stanu, 
łamią przykazania, gorszą młodzież: są krzywdzące dla innych oraz prowadzą do 
zepsucia obyczajów. „Także i te wszystkie rozrywki – pouczał – są naganne, są 
niegodziwe, do których wiążą się zbyt wolne rozpustne konwersacje z płcią róż-
ną, a nikt o tym wiedzieć nie chce, iż te są przyczyną wszystkiego złego, któreż 
kiedykolwiek działo się i dotąd dzieje się”47. Częste rozmowy z kobietami, umi-
zgi, zaloty prowadzić miały do zniewieściałości mężczyzn oraz zaniedbywania 
spoczywających na nich obowiązków, jak obrona ojczyzny czy praca na rzecz 
dobra publicznego. 

Po trzecim rozbiorze można było dostrzec charakterystyczne zjawisko, które 
na długie lata było przedmiotem rozważań przedstawicieli kolejnych pokoleń, 
stanowiące, według Marka Nalepy, podstawę dla sądu, iż społeczeństwo polskie 
końca XVIII stulecia nie przejawiało nadmiernej rozpaczy związanej z upadkiem 
państwa. Na podstawie literatury i tekstów źródłowych stwierdzić można, iż ten-
dencja była wręcz przeciwna: w haniebny sposób oddawano się hulankom. Dla 
części Polaków bowiem ówczesna sytuacja polityczna oznaczała „śmierć obywa-
telską”, pojmowaną jako zwolnienie od wszelkiego rodzaju obowiązków wzglę-
dem ojczyzny48.

Częstą formą rozrywki w dawnej Rzeczypospolitej było także raczenie się 
trunkami49. W Polsce „wieku świateł” nagminnie używano piwa i wina, w mniej-
szym stopniu wódki. W czasach stanisławowskich spożywano je głównie dla 

46 Rok III. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 178.
47 Tamże, s. 182.
48 M. Nalepa, dz. cyt., s. 106.
49 Zob. Z. Kuchowicz, dz. cyt., s. 96.
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rozrywki, zachowując przy tym odpowiedni rytuał50. Na początku XIX wieku 
picie trunków wzrosło do niewyobrażalnych rozmiarów. Stanisław Staszic, który  
w roku 1805 odbywał podróż po Europie, zauważył, że w żadnym kraju nie kon-
sumuje się trunków w takich ilościach, jak to ma miejsce w Polsce51. 

Temat pijaństwa, wielokrotnie w oświeceniu podejmowany w literaturze 
(przykład satyry Ignacego Krasickiego jest najbardziej chyba wymowny) zna-
lazł również swoje miejsce w kaznodziejstwie. Kontrowersyjne kazanie doty-
czące tego problemu opublikował Antoni Biernacki, który potępił nadużywanie 
„gorzałki”, zaś alkohol nazwał „wymysłem diabelskim”. Sposób zaprezentowa-
nia tematu, tj. włączenie w treść kazania rozprawy o czarownicach, spotkał się  
z oburzeniem odbiorców52. 

W tekstach przemyskiego duchownego nie brak napomknień dotyczących 
nadużywania trunków, jak chociażby we wspomnianym już kazaniu O małżeń-
stwach, gdzie przedstawił autor destrukcyjny wpływ nadmiernego ich spożywa-
nia na życie rodzinne. Jednakże najpełniejszy obraz tego zjawiska prezentuje ka-
zanie O pijaństwie szkodliwym i zdrowiu i majątkowi i zbawieniu. W pierwszej 
kolejności skupił się tu kaznodzieja na problemach zdrowotnych, wynikających 
z nadużywania trunków. Za choroby stanowiące skutek pijaństwa uznał: „zawrót 
głowy, ustawiczną gorączkę, krwi zapalenie, język zapieczony, gangrenę, poda-
grę, chiragrę, suchoty, puchlinę, drżenie serca, apopleksję”53. Wspomniał także, 
iż prowadzą one nierzadko do przedwczesnej śmierci. Utrata majątku to kolejny 
zgubny rezultat pijaństwa, najdotkliwszym zaś, w jego ocenie, było niedostąpie-
nie zbawienia. 

Szczególnie mocno karcił kaznodzieja uleganie tej formie rozrywki w cza-
sie świąt: „zbyteczne pijaństwa zawsze ganię, które pijącemu odbierają zdrowy 
rozsądek, które podają go w ohydę największą, gdy spadnie z nóg i wala się po 
ziemi, a które najpospoliciej dzieją się w niedziele i święta, jakby dlatego pozwo-
lono od pracy spoczywać, aby się upijać”54. Nie domagał się całkowitej abstynen-
cji, twierdził bowiem, iż: „trunki są pozwolone, aby siły zwątlone wzmocnić, ale 
nie są pozwolone, aby się nimi upijać”55. Zalecał więc, jak w przypadku innych 
rozrywek, zachowywanie umiaru. 

Zasygnalizowane tu kwestie nie oddają oczywiście całej problematyki mo-
ralno-obyczajowej zawartej w kazaniach Konrada Kawalewskiego. Sporo za-

50 Zob. J. Kieniewicz, Polski alkoholizm i trzeźwość, w: Sylwetki najwybitniejszych działaczy 
trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism, pod red. M.P. Romaniuka, t. 1, Warszawa 
1994, s. 17.

51 Zob. M. Nalepa, dz. cyt., s. 108.
52 Zob. W. Pazera, dz. cyt., s 106.
53 Rok II. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 230. Podobne skutki pijaństwa odnajdujemy w kazaniu  

J. Męcińskiego: „O co to za nędzne pijanego życie, nieznośny głowy zawrót on cierpi, gorączka 
ustawiczna trapi go, w nieuleczalne wpada gangreny, pedogry i suchoty”. J. Męciński, O pijań-
stwie, w: tenże, Kazania podwoyne na niedzielę całego roku, t. 2, Kraków 1783, s. 48.

54 Rok II. Kazań niedzielnych, t. 1, s. 238.
55 Tamże, s. 230.
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gadnień z pewnością wymaga jeszcze oddzielnego opracowania. Jednakże po-
bieżny nawet ogląd tekstów przemyskiego duchownego pozwala stwierdzić, iż 
odpowiadają one charakterowi twórczości kaznodziejskiej okresu oświecenia. 
Prezentował on poglądy zbliżone do większości homiletów. Uznawał istniejący 
system społeczny za naturalny, zgodny z rozumem i sposobem pojmowania dzie-
jów ludzkich przez filozofię kościelną. 

Wypowiedzi przemyskiego duchownego w dziedzinie obyczajów odsłaniają 
charakterystyczny dla kaznodziejstwa oświeceniowego konserwatywny sposób 
podejścia do tematu. Nauka moralna wypływająca z jego twórczości ukierun-
kowana była na zwalczanie wszelkich nowinek w zakresie sposobów życia, peł-
nienia ról rodzinnych, różnorodnych form działalności rozrywkowej. W kwestii 
stosunków małżeńskich dążył jednak do polepszenia sytuacji kobiet, postulując 
bezwzględny zakaz stosowania przemocy względem „słabszej płci”. Nie potę-
piał zabaw i rozrywek samych w sobie, czy też spożywania alkoholu, zalecał 
jednakże zachowywanie umiaru. Oceniając rolę i znaczenie twórczości Konrada 
Kawalewskiego, podkreślić należy przede wszystkim jej wartość jako dokumen-
tu stanowiącego pewien wkład w obrazowanie mentalności i obyczajów społe-
czeństwa oświeceniowego.

AGNIESZKA GOCAL

social and Moral Issues in the sermons by Konrad Kawalewski,
an Enlightenment-Period  Preacher from Przemyśl

(Summary)

 Social and moral issues were given remarkable prominence in the discourse of the Age 
of Enlightenment. They were often tackled in literary works, journalist columns, philosophical 
and law-making treatises as well as in sermons. These issues were also given much attention by  
a Reformati preacher from Przemyśl, Fr Konrad Kawalewski (1758-1832). 

The subject-matter of his sermons was very much in tune with the problems widely discussed 
by the leading exponents of this genre during the Age of Enlightenment. In this paper its author 
focuses mostly on such questions as marriage, family relations, the social status of women, games 
and entertainments and drunkenness, since Fr Kawalewski devoted to them most of his attention as 
a keen observer and a moral judge. Konrad Kawalewski’s sermons have become an inherent part of 
the homiletic tradition of the city of Przemyśl and they help create an image of the mentality and 
social life of the society of the Age of Enlightenment. 

Translated by Jacek Rachfał



JERZy STARNAWSKI (Łódź)

W 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

W tradycji środowiska przemyskiego, a zwłaszcza Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu było upamiętnianie rocznic trzech wielkich romantyków.

W roku bieżącym dzieli nas już 200 lat od urodzin najmłodszego z trójcy, Kra-
sińskiego. W przeciwieństwie do Piotra Skargi, Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
Janusza Korczaka – nie został on wymieniony wśród pisarzy, których rocznicę 
czci się szczególnie.

Inaczej było w roku 1912. Artykuł Tomasza Pudłockiego Obchody stulecia 
urodzin Zygmunta Krasińskiego w Przemyślu („Rocznik Przemyski” 2004 t. 40  
z. 3 s. 27–36) przypomniał piękną tradycję, do której w  jakiejś mierze należy 
nawiązać. Publikuje się trzy rozprawy o poecie. Zamierzona sesja naukowa nie 
doszła do skutku. Być może, iż pewne prace o Krasińskim przygotowywane na 
ową sesję ukażą się jeszcze w roku 2013.
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JERZY STARNAWSKI 

On the 200th birth anniversary of Zygmunt Krasiński

It has always been the tradition in Przemyśl, especially in the TPN circles, to remember an-
niversaries of the three great Polish Romantics. It is 200 years now since the youngest of them, 
Zygmunt Krasiński, was born. Unlike Piotr Skarga, Józef Ignacy Kraszewski or Janusz Korczak, 
he is not a writer whose anniversaries have been specially celebrated. It was different in 1912, tho-
ugh. The article called The Commemoration of the 100th Birth Anniversary of Zygmunt Krasiński 
in Przemyśl (“Rocznik Przemyski” 2004 vol. 40 issue 3, pp. 27-36) recalls the fine tradition which 
ought to be continued. Three theses on Krasiński are being published. The planned symposium has 
not taken place yet. Certain work on Krasiński prepared for that event might be published in 2013.

Translated by Agnieszka Andrzejewska



KRZySZTOF BILIńSKI (Wrocław)

MODLITWY POETYCKIE  
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

Twórczość poetycka Zygmunta Krasińskiego przeszła znamienną ewolucję. 
Od początkowych zachwytów przez okres daleko idącej wstrzemięźliwości aż 
do ocen zdecydowanie krytycznych1. W obecnej dobie próbę rehabilitacji podjął 
Maciej Szargot i choć można mieć tutaj zastrzeżenia, to jednak wykazał on, że 
poezja autora Irydiona zasługuje na niewątpliwe docenienie, ponowne od – czy-
tanie i re – interpretację. Miejsce szczególne wśród liryków Krasińskiego zajmu-
ją modlitwy poetyckie. Co ciekawe, poeta sam je tak określił, co dowodzi niewąt-
pliwej świadomości gatunkowej i stylistycznej. Termin ten można rozumieć jako 
„jedną z podstawowych form kultu religijnego, swoistej ofiary, zatem pojawiają 
się w niej elementy uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Każdy  
z tych elementów może stanowić dominantę m. i jej funkcjonalne zorientowanie. 
M. polega na wypowiadaniu słów lub kierowaniu myśli do istot będących przed-
miotem kultu (…) Ów element „prywatności” (indywidualny kontakt z sacrum) 
stanowi ważną genologiczną cechę różnicującą”2 . 

Oczywiście, w dobie romantyzmu, w grupie tego typu utworów na plan pierwszy 
wysuwają się dokonania Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, co nie umniejsza 
w żadnym wypadku wartościowych prób samego Krasińskiego, choć z artystycznego 
punktu widzenia nie dorównują one wspomnianym twórcom. Nie oznacza to wcale 
konieczności odrzucenia tych mikrodzieł lirycznych. W wierszu Modlitwa (1836), jak 
i w wielu innych utworach, dochodzi do głosu zwrot do Boga. W tym pierwszym dają 
się wyodrębnić fragmenty, wskazujące na fascynację Stwórcą, prośba o trud, cierpienie, 
o wysłuchanie i refleksję po ewentualnych dokonaniach Najwyższego. 

 Modlitwa jest nacechowana pełnym oddaniem i wiarą:

Boże, wysłuchaj modlitwę moją serdeczną, z głębi duszy 
idącą ku Tobie, poczętą w chwili miłości ku niej - 

1 Zob. M. Szargot, Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, Ka-
towice 2000, s. 7–14.

2 h. Pustkowski, Modlitwa, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy  
i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, s. 421.
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modlitwę czystą, świętą, dziecinną, wysłuchaj, o Boże! 
Zmęczony, rozdzierany, marząc o niej, żyjąc przez nią,  
w niej, natchnięty Twoją pięknością, co spadła na jej 
czoło, o Panie, wzywam Twojej opieki nad nią, biedną, 
nieszczęśliwą, ukochaną, moją. Piękność Twoja niech w niej żyje zawżdy 
– słodycz,  którą kochasz, niech na jej ustach, jak dzisiaj się 
promieni, tak zostanie na zawsze – o Boże, każ aniołom 
Swoim, a oni ciszą i błogimi snami złotymi napełnią jej serce3. 

W przywołanym fragmencie widać głębię przesłania, silnie zarysowany indywi-
dualizm i jednostkową formułę prośby. Nic dziwnego, Bóg jawi się jako piękno, któ-
re da się ogarnąć pierwotną wiarą – naiwną, dziecinną, pełną ufnego oddania. Modli-
twa musi być zatem kierowana „z głębi duszy”, sprawowana w duchu miłości. Tylko 
wtedy można się spodziewać odpowiedzi Stwórcy. Przesłanie, w którym widać istotę 
daru Bożego („natchnięty Twoją pięknością”) trzeba jednak pielęgnować, dbać o nie-
go. Jest on jednocześnie wezwaniem do zatrzymania go w sobie na zawsze4.  

W drugiej części Modlitwy pojawia się jednak ton pesymistyczny:

Mnie skaż na nędze duszy, na trudy umysłu, na walki 
bez zwycięstwa, na długie ciemności – niech utracę, co                                                                           
miłuję – niech duma moja się rozsypie – krew moja 
niech się leje i wysycha bez sławy, którąm żądał, za                                                                                       
którą bym duszę był poświęcił kiedyś – ale jej daj życie 
 i spokój, i uśmiechy, co się kołyszą na ustach szczę-                                                                         
śliwach, jak motyle na rozkwitym kwiecie (s. 37).

Widać tutaj doskonale swoiste rozwarstwienie: z jednej strony wyraźnie sfor-
mułowane pragnienie cierpienia, z drugiej zaś – dążenie do radości. To dialek-
tyczne rozbicie, jakże charakterystyczne dla poetyki romantyzmu, przemawia  
w sposób dobitny. Dojmujące wydaje się zestawienie umiłowanie tragedii, dra-
matu tak ciała, jak i duszy, co tchnie barokowym obrazowaniem, odrzuceniem 
własnej dumy, a jednocześnie pokornym oddanie się ze świadomością Boskiej 
mocy. W myśl takiego przesłania padają takie oto prośby:

O Boże, wysłuchaj mnie, wysłuchaj! – Co ja miałem 
zużyć wesela i radości, zlej na jej głowę. 
Jeślim miał być rozumnym, uczyń ją szczęśliwą. 
Jeślim miał być potężnym, uczyń ją szczęśliwą. 
Jeślim miał być głośnym, uczyń ją szczęśliwą (s. 37).

Paralelizm poszczególnych członów wskazuje zarówno na proweniencję 
biblijną, jak i wtórnie – litanijną. I to właśnie ta druga możliwość pojawia się  

3 Wszyskie cytaty za: Z. Krasiński, Poezje. Wybrał i wstępem poprzedził M. Bizan, Warszawa 
1972, s. 37 i dalej z podaniem strony.

4 Kwestie metafizyczne w twórczości omawianego poety porusza M. Szargot w pracy Kosmos 
Krasińskiego. Studia, Piotrków Trybunalski 2009.
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w interpretowanym fragmencie. Modlitwa ma być więc pełna siły, potęgi, tak aby 
uczynić człowieka doskonałym.

W zakończeniu wiersza szczęście staje się naczelną kategorią aksjologiczną: 
już nie tylko życie, ale także śmierć wytycza szlaki modlitwy:

Jeślim miał być szczęśliwym, o, wtedy jej wzrok na  
chwilę niech pójdzie za mną, myśl jej niechaj przy 
mnie będzie, ręka jej niechaj dotknie się mojej, kiedy 
będę umierał przed czasem, sam jeden na żwirze niedoli 
– a potem, potem, po zgonie moim uczyń ją szczęśliwą, o Boże! (s. 38)

Wizja śmierci, tak częsta w twórczości Krasińskiego, przybiera tutaj kształt 
wyzwolenia po zgonie i zarazem postępującego ukojenia. Modlitwa nierozłącz-
nie przecież związana z podmiotem ją wypowiadającym oznacza pogodzenie się 
z losem i zdania wszystkiego na Stwórcę, który nie tylko kieruje kosmosem, ale 
także przydaje człowiekowi udręki lub łaski.  

Obraz odchodzenia jest doskonale widoczny w Modlitwie za umarłych (1837). 
Cały utwór pokazuje charakterystyczną dwudzielność: ja – oni. Dotyczy to, oczy-
wiście, podmiotu poznającego i tych, którzy już odeszli z tego świata:

O Panie! Jako ja żyję i cierpię, oni żyli i cierpieli,                                                                                                      
i przeminęli, jako ja przeminę. O Panie!  
Wzrosłam wśród nich, nie pojmowałam  
niegdyś, co to jest być bez nich, a dziś już nie pojmuję, 
co to jest być z nimi. Gdzie oni są, o Panie? (s. 44)

Podobnie jak w poprzednio analizowanym utworze, swoistym bohaterem 
lirycznym staje się modlitwa. Jest ona rodzajem maski, skrywającej doznania 
moralne podmiotu, a w niemałym, jak się wydaje, stopniu – także autora. Uwi-
dacznia się bowiem podobieństwo między własną dolą, własnymi przeżyciami 
a doświadczeniami wielu, którzy już odeszli. Dokąd? To pytanie wydaje się 
niewątpliwie uzasadnione. Ich istnienie jest niewątpliwe, ale dowieść się tego 
nie da, bo przejawy obecności mają ulotny charakter duchowy, ale nie zmysło-
wy:

Czasem w głosach słyszanych zda mi się, że ich głos                                                                                                    
się odzywa – czasem w nocy strach mnie przejmuje;  
patrzę naokoło, jak gdyby oni stali blisko i mionie  
chwila i nie ma nikogo! (s. 44)

Wbrew pozorom, nie to przejmuje w tej modlitwie najbardziej, ale prośba  
o litość, kierowana do Boga. Wynika ona z przekonania, że istotą Najwyższe-
go jest na pewno miłosierdzie i dar wybaczania win. Bóg jest bowiem miłością  
(1 Jan 4, 8) i z tego wypływa z kolei przeświadczenie o Jego darze pochylania się 
pełnią jestestwa nad stworzeniem. Kajający się człowiek może zatem liczyć na zba-
wienie, a modlitwa za umarłych może w tym wydatnie dopomóc (2 Mch 12, 45):
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O daj im odpoczynek na łonie Twoim, o Panie! – Oni                                                                                      
w czasie grzeszyli, a teraz klęczą u stóp Twoich w wieczności. 
Tyś miłością jedyną, Tyś ojcem ich, Tyś ojcem naszym 
– poczęliśmy się w tchnieniu miłości Twojej, żyjemy 
w niej, och! żyć w niej będziem na wieki.  
Ty się  w miłosierdziu kochasz, o Panie! (s. 44)

Wspaniałe przymioty Boga pozostają w oczywistej sprzeczności z duchową 
kondycją człowieka. Jego skłonność do upadku, grzechu i permanentnych słabo-
ści determinuje ziemski byt. Chodzi więc o to, aby dobry Bóg usłyszał zarówno 
błagania tych, którzy umarli, jak i tych, którzy się za nich modlą, gorąco wierząc 
w moc takiego błagania. Dni ziemskie nie są długie (Hi 10, 20), przemijają szyb-
ko, czas działa na niekorzyść żyjących. Trzeba więc z konieczności zdać się na 
wolę Najwyższego, bo tylko On wie, komu skrócić mękę i wyzwolić spod doj-
mującego cierpienia:

A im krótkie dni były pełne utrapienia – przyszli na                                                                                         
te padoły, nie pamiętając, skąd idą, nie wiedząc, gdzie                                                                                     
pójdą, ufając tylko imieniowi Twemu – w nieszczęściu 
wzdychali do Ciebie!                                                                                                                                      
Daruj, o daruj im, Panie! Złe ich otaczało, ale nie  
było w ich sercach. – Jeśli zwątpili kiedy o Tobie, to im                                                                                 
męką było. – Jeśli doznali rozkoszy, to im męką było. 
– Jeśli nadzieję swoją położyli w ziemskich celach                                                                                         
i uciechach, to im  męką było – i na każden ich uśmiech                                                                                                                  
sto łez spłynęło, o Panie! (s. 44–45)

Rzeczywistość ziemska wygląda tutaj jak nieznana kraina, po której człowiek 
porusza się po omacku. Niemniej jednak ludzie starają się chodzić w Boskiej 
chwale, zapewniającej im mimowolne wynagrodzenie zasług. Cześć oddawana 
Bogu niesie w sobie ustawiczną opiekę Najwyższego. Jego troskliwe pochylanie 
się nad człowiekiem, łaskawość i przede wszystkim dar miłosierdzia:

Z przejrzenia mądrości Twojej światło, które ich  
oświecało, było drżące i gubiące się w ciemnościach. 
Świat ten był dla nich zagadką i tajemnicą tajemnic. 
- Omackiem stąpali, a kiedy gdzie dotknęli się przelotnej 
chwały Twojej, czcili Ciebie i kochali łaski Twoje!                                                                                     
Przebacz im, Panie! (s. 45)

Rola modlitwy bez wątpienia może pomóc wszystkim, którzy opuścili ziem-
ski padół, zwłaszcza tym, oddalonym od radości niebieskich. Ich los jest ciągle 
niepewny, oczekują oni na poprawę swojego losu, a zarazem tkwią w poczuciu 
winy i grzechu. Żyją w smutku i żalu, a oczekiwanie na modlitwę może skrócić 
ich mękę. Mieści się w tym autorskie przekonanie, że w łańcuchu pokoleń także 
on po śmierci zasłuży na modlitwę wstawienną:
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Jeśli dotąd za winy pracują z daleka od Ciebie, pozbawieni 
niebieskich radości; jeśli dotąd nie rozerwana  
zasłona ich losów; jeśli wiedzą jeszcze, co to Łazy 
i westchnienia: o skróć chwile ich próby – a jako ja 
dzisiaj modlę się za nich, daj Panie, by kiedyś ci, których  
zostawię na ziemi, modlili się za mnie. Połącz mnie kiedyś,                                                                                                                   
o Panie, z tymi, których zaznałem i ukochałem na  
ziemi – byśmy razem żyli w Tobie na wieki wieków.  
– Amen (s. 45).

Kolejnym ciekawym utworem jest Modlitwa do Najświętszej Panny (1837). 
Przedstawia się w niej cierpienia Matki Boskiej, które wynikały z tragedii ukrzy-
żowania Jezusa Chrystusa. Przyszedł jednak czas, że chwile cierpienia zamieniły 
się w radość. Wszyscy w obecnym świecie upodobniamy się do nich, bo świat 
staje się niezaprzeczalnym źródłem cierpienia:

U stóp konającego, kiedy konający jeszcze obrócił                                                                                             
się ku Tobie i rzekł: „Niewiasto” Mario, Mario, 
pękło serce Twoje! 
 
I od tej chwili ból nie ustał w duchu Twoim, aż po                                                                                                               
dniach wielu, po łzach wielu, o Mario, Mario, zstąpili                                                                                                   
po Ciebie anieli i wniebowstąpiłaś.    
                                                                                                                                          
Każda z niewiast płacze z Tobą, jak mąż każden krzyż                                                                                      
swój nosi na podobieństwo Syna Twego.                                                                                                     
Każda z niewiast kocha, jako Ty kochałaś, i miłość                                                                                     
swoją przebitą, umierającą widzi, zostaje sama na ziemi                                                                                  
i nie może umrzeć (s. 48).

Interesujące wydaje się w kontekście porównanie człowieka do Zbawiciela. 
Można to wyjaśnić odwołując się do znanego cytatu biblijnego (Mt 16, 24; Mk 
8, 34; Łk 9, 23). Sugeruje on niedwuznacznie, że na podobieństwo Syna Boże-
go każdy z nas musi żyć tak samo, a zatem zdobyć się na wyrzeczenie, a nawet 
cierpienie. Taki los spotyka każdego mężczyznę, który upodabnia się do Zba-
wiciela. Wszystkie kobiet powinny z kolei brać przykład z Maryi, jej wierności 
i posłuszeństwa aż do Golgoty (J 19, 25–27). Podobnie jak we wcześniejszych 
modlitwach, także w tej mamy ukazane dwie rzeczywistości, które się wzajemnie 
wykluczają. Pierwsza z nich dotyczy żywych to ciągłe upokorzenia, tragedie, 
niechęć do życia, druga natomiast obejmuje umarłych. Nie po raz pierwszy Kra-
siński gloryfikuje tę ostatnią, dostrzegając w niej ukojenie, a nawet radość:

Oni szczęśliwsi, oni na wzgórzach świata konają  
w obliczu ludzkości – a my w ciemnościach jęczymy  
na  dole – i błogosławieństwa nasze tak ciche, że oni sami  
ich nie słyszą – bo łona nasze, co ich kochały i karmiły,  
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rozdarły się przed czasem.                                                                                                                        
Jako zwiędłe krzewy, porzucone jesteśmy.                                                                                                     
Głos nasz szczytów nie dochodzi krzyża.                                                                                                                 
Jako ciało bez ducha, niepamiętane jesteśmy!                                                                                          
Boleść nasza wspominaną nie bywa.                                                                                                                 
Męki nasze lekkie, jako cienie, przed oczyma ludzi.                                                                                             
I żyjem dłużej od nich ciężarem nieznośnym.                                                                                           
Obwijamy ich ciała w powicie kolebki.                                                                                                                          
Obwijamy ich ciała w całuny trumny.  A oni witają  
nas płaczem – a oni żegnają nas twardym słowem.                                                                                                                                          
My błogosławim przychodzącym – a oni nas nie słyszą!   
My rozpaczamy za odchodzącymi – a oni nas nie słyszą! (s. 48–49)

Jak stąd widać, relacja pomiędzy żywimy i umarłymi gmatwa się i rwie do 
tego stopnia, że tak naprawdę mamy tutaj przestrzeń nie do przebycia. Samo 
ziemskie egzystowanie ma jednak wiele niedogodności, przypomina, tak na-
prawdę, dramat, i jest  narażona na ustawiczne zmaganie się z losem. W tym 
momencie podaje się w wątpliwość pomocy tym, którzy nas opuścili. Jedyną 
pomocą może być tylko Matka Boska i do niej należy się uciekać:

O Ty,  która cierpiałaś tyle, wejrzyj na mnie i módl                                                                                        
się  za mnie, cierpiącego, do Syna Twego.                                                                                                          
Ty już zasiadłaś na tronie.  – Tyś wybraną była wśród                                                                             
wszystkich. – Ty już nie cierpisz i nigdy już cierpieć nie będziesz. 
Przez wspomnienie męki Twojej módl się za mnie! 
Przez słowo „niewiasta” módl się za mnie!                                                                                            
Przez tę noc, w której Syn Twój skonał, módl się za  mnie!   
I jakoś wniebowstąpiła, daj Mario, Mario, daj mi                                                           
wniebowstąpić kiedyś z tamtej strony grobu! (s. 49)

Wiersz, jak widać, zawiera silne akcenty autobiograficzne. Modlitwa maryj-
na, w której Matka Boska staje się pośredniczką, znana jest dobrze w Kościele. 
Pewnym novum może być tylko prośba o wniebowstąpienie „z tamtej strony gro-
bu”, co zakłada, że również ziemska sfera życia stanowi grób, ciemną stronę eg-
zystencji. Nawiązaniem do szybkiego opuszczenia świata może być z pewnością 
Modlitwa, żeby umrzeć młodą (1837). Rozbija się ona na dwie wyraźne części. 
W pierwszej z nich widać skargę, związaną z koniecznością życia ziemskiego,  
w drugą natomiast przenika przeświadczenie, że tak wczesny zgon ma głębszy 
sens. W odniesieniu do tej pierwszej kwestii czytamy:

Dozwól, Panie, bym zniknęła, jak kwiat, ścięty kosą                                                                                     
o południu – bym nie zwiędnęła w wieczornej żałobie.                                                                                                            
Dzieci moje jak rozwiną się na podobieństwo pączków                                                                                    
pękających, przechodzących w róże, wtedy czas mi odejść, Panie!                                                                                                                                           
O, skróć pielgrzymkę moją – umniejsz chwil starości próbie mojej!                                                                                                                                           
Duch mój w świeżości niech oderwie się od świeżego ciała!                                                                                                                                           
Niech umieram w pełności sił!                                                                                                                          
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Niech konam w latach, w których Syn Twój skonał  
- niechaj nie przeżywam siebie samej!                                                                                                               
Niechaj nie słyszę głosów ludzkich, mówiących                                                                                                      
o mnie, jakom była kiedyś!                                                                                                                                 
O jesieni życia niechaj odlecę, jak liście borów, jak                                                                                        
kwiaty łąk, jak motyle kwiatów!                                                                                                                  
Zimy ciemnej, zimy martwej nie nasyłaj na mnie, o miłości moja!                                                                                                                                            
Nie karaj mnie tym, czym ukarałeś starców  
– przywiązaniem do ziemi!                                                                                                                                           
Nie każ mi z wolna stąpać ku trumnie i co krok obzierać 
się na niwy zielone, na błonia przeszłości! (s. 50)

Fragment ten, zabarwiony ustawicznymi wykrzyknikami, zawiera przeświad-
czenie, że śmierć w młodych latach ma głębszy sens, bo uwalnia od nieznośnego 
życia. Mało tego, przyzwyczajanie się do naszej ziemskiej rzeczywistości przy-
nosi niewątpliwą mękę istnienia. Odejście zatem jest wyzwoleniem, przynosi nas 
do lepszego świata, w którym nie ma już miejsca na jakąkolwiek mękę:

Udaruj mnie statkiem i niebo jaźnią śmierci!                                                                                                           
Wlej we mnie wiarę, że tam młodość bez końca –                                                                                             
że tam życie wiośniane!                                                                                                                                
Niechaj czuję, że dni mi ubywa, a że mi coraz śpiesz- 
niej ku Tobie!                                                                                                                                           
Nie dopuść, bym zwiędłymi wieńcami igrać miała, ja- 
kom igrała o świcie wieku mojego!                                                                                                                 
Daj mi, daj mi umrzeć młodą!                                                                                                                            
Daj, bym z wiosny ziemskiej przeszła do niebieskiej,                                                                                        
jak akord, co z niższego w wyższy ton się przewija -                                                                                          
jak promień w tęczy, co słabszej barwy w ognistszą                                                                                            
się przenosi – jak myśl natchniona co w jednej chwi- 
li staje się porywającą, wielką, nieśmiertelną!                                                                               
Błogosławić Ci będę w chwili zgonu mego – ale jeśliś                                                                                                  
mi przeznaczył długie dni, długie męczeństwo, o Panie,                                                                    
niechaj stanie się wola Twoja, a nie moja. – Amen (s. 50–51).

 Już tutaj widać wyższość świata nadzmysłowego nad doczesnym. Oczy-
wiście, nasz los jest w rękach Boga i to On decyduje o wszystkim. Można Go 
tylko prosić o rychły zgon, wierząc, że towarzyszy temu przeniesienie do krainy 
wiekuistego szczęścia. Wybór więc zdaje się prosty: albo musimy się zestarzeć 
w cierpieniu, albo oderwiemy się od wszelkich trosk w wiecznym śnie. Tak na-
prawdę chodzi o zachowanie wiecznej młodości. Towarzyszy temu tęsknota, żal, 
nostalgia i gorąca wiara w rychły zgon. Jest to ustawicznie powtarzane, a osta-
tecznym celem jest spoczynek w Bogu. Modlitwa ta jest być może echem roman-
su poety z Joanną Bobrową.                                                                                                  
   Ostatnim lirykiem jest w interpretowanej grupie Modlitwa przebudziwszy się  
w nocy (1837). Nocny czas to pora, w której pojawiają się duchy umarłych,  
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a zarazem, jak to pokazuje podmiot liryczny, „cierpią żyjący”. Te medytacje po-
wodują uświadomienie sobie, że nie tylko umarli są przeznaczeni na wieczne 
utrapienie, ale dotyka ona także żywych:

Ale w tych sercach  skazanych nie to, że sami cierpią,                                                                                       
jest męką – ale to, że inni może w tej chwili płaczą,                                                                                   
niesłyszani, dalecy, bez ratunku, bez nadziei.                                                                                                    
Oto męka mąk – oto ich wieczne konanie, o Boże!  
Jakkolwiek oni to sprawili, niepamiętni, niewstrzyma-                                                                                      
ni, ślepi, daruj im, o Panie! (s. 52)

Nic dziwnego, iż tylko prośba do Boga może stać się ukojeniem. Dotyczy ona 
jednak zarówno anonimowych postaci, jak i, jak wolno sądzić, samego poety. On 
sam zwraca się ku Stwórcy z gorącym wyznaniem swojej małości i bezsilności, 
zatapiając swe troski we frazie modlitewnej:

O, Ojcze, Ojcze, słuchaj głosu bezsenności mojej! – 
Teraz wśród tylu sennych ja jedna żyjąca, myśląca,                                                                                  
cierpiąca, sama na sam z Tobą, korzę się przed potę-                                                                                               
gą Twoją i wzywam miłosierdzia Twego!                                                                                                             
O, Panie nie mam komu się pożalić, na łonie czyim                                                                                                
oprzeć głowy mojej – wymarli ci, których kochałam.                                                                                            
Ty jeden, Ty jeden tylko znasz mnie i słyszysz mnie! (s. 52 )

Pragnienie odejścia jest bardzo silnie akcentowane, stąd nie dziwią słowa:

Daj mi zasnąć na podobieństwo braci moich! – I in- 
nym, co przechadzają się w tej chwili w milczeniu roz-                                                                                
paczy, co stali się żyjącymi grobami, co nie mają przy-   
tułku przed własnymi myślami, daj na chwilę wytchnąć,                                                                           
ochłonąć w miłosierdziu Twoim! (s. 53)

Nieszczęśnicy upodabniają się w tej modlitwie do umarłych, giną w nic bo-
wiem tak zdolności intelektualne, jak i  pozytywne emocje, szlachetne uczucia. 
Szczególnie dojmujące jest poczucie braku nadziei. Wybawieniem może być 
wtedy bliska śmierć – wyzwolicielka, która przerwie dotychczasową tragedię 
istnienia. Dobroć i świętość Boga pozwala żywić przekonanie, iż może On dać 
zbawienie, dlatego też tylko Jego można wzywać jako swego Zbawiciela:

Proszę Cię za nimi i za sobą, Panie!                                                                                                                      
Daj im pokój ducha i mnie, Panie!                                                                                                             
Ubłogosław ich i mnie, Panie! – Daj im i mnie zasnąć 
na chwilę, nim przyjdzie godzina snu wiecznego na zie-                                                                             
mi, a życia wiecznego w Tobie! (s. 54)

W dorobku Krasińskiego znajduje się również Litania (1837), jednak nie różni 
się ona zasadniczo od omówionych już utworów. Na podstawie dotychczasowych 
ustaleń można bezdyskusyjnie stwierdzić, że Krasiński był poetą grobu, bezden-
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nej rozpaczy, nieuchronności i marności ludzkiego losu. Nie chciał on przedłużać 
swej egzystencji, czuł się zagubiony i zgnębiony. Wierzył, a trzeba tutaj przyjąć 
perspektywę autobiograficzną, że modlitwa rozbija się generalnie na dwie nie-
dopełniające się sfery: życia i śmierci. Ta pierwsza przynosi człowiekowi tylko 
troski i cierpienia, nie dając mu szans rozwinięcia swoich możliwości, swoich 
talentów, ta druga zaś jawi się jako kraina niebiańska, w której gości szczęście.                                   
Nic więc dziwnego, że zgodnie z romantycznymi wyobrażeniami i ówczesnym 
światopoglądem poeta zwracał się w stronę zaświatów, metafizycznej otchłani, 
nasyconej wyłącznie pozytywnymi skojarzeniami. Nie byłoby to możliwe bez 
katolicko rozumianego Boga – Stwórcy, pełnego sprawiedliwości  i nade wszyst-
ko – miłosierdzia oraz Matki Bożej, Pośredniczki próśb i żalów ludzkich. To 
Oni decydują o losach nieszczęśników, którym pozostaje tylko modlitwa. Forma 
poetycka staje się tutaj dodatkowym atutem, wyrażającym językowy aspekt bólu 
i udręczenia. Z kolei formuła modlitwy użyta przez autora Irydiona, nie jest może 
szczególnie wyrafinowana estetycznie, ale zawiera potężny ładunek ekspresji  
i autentyzmu, co daje tym utworom niezaprzeczalny walor osobisty, stanowiąc 
zarazem dokument życia osobistego poety.
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Poetic prayers by Zygmunt Krasinski

(Summary)

The poetical prayers by Zygmunt Krasiński are pessimistic about life. Their authors proves the 
tragedy of human existence. According to his poetical view nothing else is left but to say prayers 
for the grace of sudden death, which equals with human’s liberation. The poems are - on the one 
hand - typical in the Catholic way of expression; on the other hand, due to Krasiński’s desire of 
new afterlife connected with the existence despair, they went much beyond the Catholic outlook. 
Entire anthology of the lyrics is very much related to the poet’s life, therefore it gets this particular 
autobiographical character. 

Translated by Michał Gierat



AGATA SEWERyN (Lublin)

TRADYCJA BAROKOWA W AGAJ-HANIE

I Więzy krwi

Próba odnalezienia złóż tradycji barokowej w Agaj-Hanie może wydać się  
w pierwszej chwili przedsięwzięciem nieco karkołomnym. Czytelnik wpraw-
dzie, biorąc pod uwagę czas trwania akcji powieści, instynktownie zwraca się 
ku początkowi siedemnastego wieku, ale szybko przekonuje się, że nie ma tutaj 
do czynienia z dziełem ściśle respektującym kontekst historyczny, oddającym 
właściwy mu koloryt. Już nawet fragmenty znanego listu do henry’ego Reeve’a, 
w którym Krasiński próbuje przybliżyć problematykę swej powieści, zwracają 
uwagę egzaltacją i dość swobodnym interpretowaniem dziejów Europy. Żaden 
współczesny historyk raczej nie zgodziłby się na przykład ze zdaniem, że Dy-
mitriady, zwłaszcza Druga Dymitriada, to czasy, kiedy „ogromne cesarstwo ro-
syjskie od Bałtyku aż po Morze Kaspijskie kruszyło się pod ciosem żelaznych 
rękawic polskich rycerzy”1. Nie idzie autor Agaj-Hana  w ślady Waltera Scotta2, 
nie opiera się na solidnych, pogłębionych studiach źródeł historycznych3, brak 
mu „intelektualnej powagi” jak choćby Karamzinowi czy Niemcewiczowi, kiedy 
pisali o czasach Dymitriad4. Jerzy Fiećko, sporządziwszy katalog „straconych 
szans Krasińskiego” (nie skorzystał na przykład pisarz z możliwości odniesienia 
się do istoty moskiewskiej władzy samodzierżawnej, duchowości Rosjan, zrezy-
gnował z wprowadzenia informacji o zwycięstwie kłuszyńskim i traktacie zawar-
tym przez Żółkiewskiego z bojarami, uwznioślił natomiast, działających w isto-
cie przeciw państwu polskiemu, Andrzeja Lisowskiego, Jana Sapiehę i Romana 
Rożyńskiego), nazywa Agaj-Hana „arcydziełem utraconym”5. Bardzo elegancko 

1 List z 6 grudnia 1831, w: Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, 
oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył P. hertz, t. I, s. 625.  

2 Zob. klasyczna rozprawa Marii Janion, „Agaj-Han” jako romantyczna powieść historyczna, 
w: tejże, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969; przedruk w: tejże, Prace wybrane, 
pod red. M. Czermińskiej, t. II: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000, s. 171-208. W niniej-
szej rozprawie odwołuję się do drugiego wydania.  

3 O tych kwestiach pisano wielokrotnie, z nowszych studiów zob. np. A. Waśko, Zygmunt Kra-
siński. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 91-95.

4 J. Fiećko, Czas Samozwańców według Krasińskiego, Niemcewicza i Karamzina. Stracona szansa 
i sukces „Agaj-Hana”, w: tegoż, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 2005, s. 218.

5 Tamże, s. 214–216, 219.
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i łagodnie, zwłaszcza w kontekście sformułowań dawnych badaczy, którzy po-
trafili owo „najdojrzalsze” (formuła ta lub jej synonimy pojawia się chyba we 
wszystkich rozprawach o Agaj-Hanie) dzieło okresu genewskiego określić mimo 
wszystko jako „dziwaczne i niesmaczne”6, zniechęcające „przejaskrawieniem 
kolorytu”7, będące  wręcz „mieszaniną cukru i witriolu”8. Można by wprawdzie 
powiedzieć, że w nieco podobny sposób charakteryzowano kiedyś, nie tylko 
w nurcie oświeceniowego klasycyzmu, także dzieła barokowe, więc tak anon-
sowany tekst zaprasza wręcz do poszukiwania zgodności z poetyką barokową  
i barokowym stylem9, ale jednocześnie Agaj-Han, z jego mieliznami świadczący-
mi niekiedy wręcz o nieporadności młodego pisarza, do takich poszukiwań tro-
chę zniechęca. Czy można tę powieść poważnie traktować jako wiarygodną eg-
zemplifikację „długiego trwania” baroku w literaturze romantycznej? Wiadomo, 
że istnieją w polskim romantyzmie dzieła, które dają wyobrażenie na przykład  
o – ukształtowanej w okresie staropolskim – mentalności polskiego szlachcica 
czy magnata. Zbigniew Kuchowicz, próbując naszkicować portret człowieka 
polskiego baroku, przywołuje fragmenty Pana Tadeusza i Pamiątek Soplicy nie-
mal na równi z materiałami źródłowymi z epoki10. Lecz jak się do tego gawę-
dowego nurtu ma Agaj-Han z jego, mimowolnym nieraz, komizmem (w stylu 
„[Sahajdaczny – A.S.] pierś nadyma, oczy wyszczerza” [424]11) i niedbałością  
o koloryt historyczny? Wiadomo, że są poeci romantyczni określani wręcz jako 
„barokowi sztukmistrze”, poeci „mówiący barokiem”12. Czy zaliczymy jednak 

6 J. Kallenbach, Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodych (1812-1838), t. II, Lwów 
1904, s. 43. Ponad sto lat temu Kallenbach sformułował zdanie, które bliskie jest i wielu współcze-
snym ocenom powieści: „Dziś jest Agaj-Han wybornym, pierwszorzędnym dokumentem psycho-
logicznym w historyi jego [Krasińskiego – A.S.] rozwoju duchowego. Jest to niezbędny szczebel, 
po którym poeta wstępuje na niedaleką już wyżynę swej twórczości” (tamże, s. 50).     

7 J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. I, Lwów 1912, s. 77. 
8 Tenże, Pseudoromantyka „Agaj-Hana”, „Roczniki humanistyczne” 1949, s. 122.    
9 Ogólne kategorie stylistyczne, które „charakteryzują swoiście poezję baroku”, wymienia Teresa 

Skubalanka. Są to, zdaniem badaczki,  dyskursywność, konceptualność, antytetyczność, rozluźnienie kla-
sycznych norm wysokiego stylu oraz – mniej istotne – alegoryczność i pointowość (Główne tendencje 
stylistyczne w polskiej poezji barokowej, w: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku, red. M. Stępień, 
S. Urbańczyk, Kraków 1992, s. 197). Godząc się z tym uogólnieniem pamiętamy, że istnieją też „barokowe 
style”. Jedną z możliwych klasyfikacji proponuje Aleksander Wilkoń. Wymienia on na przykład style spo-
łeczne w literaturze barokowej (styl sarmacki, styl dworski, styl religijno-kościelny, styl sowizdrzalski, styl 
militarny), styl retoryczny, style literackie (np. styl rokokowy), style genologiczne (np. styl panegiryczny, 
style satyryczne, styl groteskowy), style semantyczne (np. styl wanitatywny, styl turpistyczno-makabrycz-
ny) (Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków 2002).

10 Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992; zob. też A. Waśko, Romantyczny  
sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Kraków 2001.

11 Agaj-Hana cytuję według edycji: Pisma Zygmunta Krasińskiego, Wydanie Jubileuszowe, 
red. J. Czubek, t. II, Kraków 1912. W nawiasach podaję numery stron.

12 Zacytowane formuły Antoniego Czyża (Dobra przemoc marzeń. Słowacki – barok – egzy-
stencja, w: Nasze pojedynki o romantyzm, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1995, s. 69) od-
noszą się, oczywiście, do Juliusza Słowackiego – poety, który uchodzi za najbardziej barokowego 
polskiego romantyka. Twórczość Słowackiego doczekała się też zdecydowanie największej liczby 
odczytań przez pryzmat tradycji baroku.   
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do nich Krasińskiego nie jako autora Trzech myśli Ligenzy, lecz jako twórcę 
Agaj-Hana? 

Na pobrzmiewanie tradycji barokowych w Agaj-Hanie wskazywała wpraw-
dzie delikatnie Maria Janion (dostrzegała je badaczka zwłaszcza w warstwie 
stylistycznej powieści: paralelizmach syntaktycznych i brzmieniowych, powtó-
rzeniach, nagromadzeniach, pojawiających się często seriach enumeracyjnych 
o układzie dwoistym i troistym), ale wartości tego dzieła upatrywała przede 
wszystkim w jego eksperymentatorskim kształcie, ekspresjonizmie, który trakto-
wany jest jako pierwiosnek ekspresjonizmu w literaturze polskiej w ogóle – kon-
tynuację tego stylu widzi autorka na przykład w prozie Stefana Żeromskiego13. 
I to te konstatacje Janion są bardziej lub mniej twórczo rozwijane przez kolejne 
pokolenia uczonych piszących o Agaj-Hanie. Również Andrzej Waśko nawiązuje 
do nich w swej ważnej monografii twórczości Krasińskiego, kiedy pisze:

Ekspresjonizm Agaj-Hana, jak o tym świadczy żywa wśród czytelników współ-
czesnych i wśród badaczy recepcja utworu, ma niewątpliwie wysoką i trwałą rangę 
artystyczną. Ale ma ją głównie, jeśli nie wyłącznie, w ramach pre-modernistycznej 
estetyki i pre-modernistycznego światopoglądu, którym Krasiński hołdował we 
wczesnym okresie genewskim [...].14

Gdzie indziej zaś uczony wprost nazywa Agaj-Hana „premodernistycznym”15. 
Współczesnych  badaczy powieści Krasińskiego zdecydowanie bardziej po-

ciąga właśnie perspektywa „nowoczesności” czy „ponowoczesności”. Zgodnie 
z niektórymi odczytaniami dzieło romantyka jawi się na przykład jako czyn-
nik dynamizujący „tradycję genderowo naznaczonych wschodnich terenów”, 
a sam główny bohater ma reprezentować nie tylko skolonizowaną Rosję, ale 
też być „instancją Innego w (seksualnym) pożądaniu”16. Czy tekst Krasińskie-
go rzeczywiście takich interpretacji się domaga, czy też ujawnia się tu raczej 
pokusa, by – jak powiadał niemal zapomniany dziś, dziewiętnastowieczny po-
eta – „z żywymi naprzód iść” i dowodzić za wszelką cenę aktualności tekstów 

13 M. Janion, „Agaj-Han” jako romantyczna powieść historyczna, op. cit., s. 172-176; 207-208. 
Jeszcze tylko w dwóch rozprawach poświęconych Agaj-Hanowi odnalazłam nawiązania do baroku. 
Autorem pierwszego, bardzo ważnego głosu, jest Zbigniew Sudolski, który stawia tezę, że „z praktyki 
językowej baroku Piotra Kochanowskiego rodził się styl koturnowy nowej powieści Krasińskiego, jej 
romantyczny ekspresjonizm, podkreślenie ekspresywnych walorów słów, nasycenie go motywami 
krwi, trupów itp.” (Krasiński – Tasso, „Miscellanea Łódzkie”  1995, z. 1, s. 24), jednakże poza tego 
typu dość ogólnikowe formuły badacz nie wychodzi.  Druga rozprawa to Pejzaż Północy w „Agaj-
-Hanie” Krasińskiego. (Północ – od wzniosłości do konwulsji) Tomasza Łuczkowskiego (w: Zygmunt 
Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 167-185), gdzie 
autor zwraca uwagę na, obecną w Agaj-Hanie, tendencję do stałego i drobiazgowego zapełniania 
przestrzeni i do obecności „wariacji na temat światła i odblasków” (s. 179-180).

14 A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, op. cit., s. 106.
15 Tenże, Krasiński: nowoczesność jako temat i jako postawa, w: Romantyzm i nowoczesność, 

red. M. Kuziak, Kraków 2009, s. 177.
16 G. Ritz, Między gender a narodem. Kobiety w polskim romantyzmie albo język płci, w: Ro-

mantyzm i nowoczesność, op. cit., s. 312.
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romantycznych poprzez odnoszenie ich do modnych współcześnie nurtów lite-
raturoznawstwa17?

Kiedy myśli się o tradycjach literackich Agaj-Hana przypominają się inne 
jeszcze sądy, sformułowane już  ponad siedemdziesiąt lat temu przez Juliusza 
Kleinera, uczonego, który do dziś budzi podziw przenikliwością swych litera-
turoznawczych diagnoz. Chodzi oczywiście o tak zwaną „pseudoromantykę”. 
Otóż według Kleinera to, co robi Krasiński to „epigonizm nie tyle romantyki 
prawdziwej, ile preromantyzmu i drugorzędnej romantyki beletrystycznej i te-
atralnej”, świat przedstawiony w powieści to „Wschód z bazaru”, zaś główny 
bohater – „egzotyczny pseudo-Tatar”18. I trudno z Kleinerem polemizować, kiedy 
odnajduje się u Krasińskiego kiczowate passusy, karykaturalnie niemal przetwa-
rzające obrazy literackie rodem z najbardziej popularnych wśród romantyków 
orientalnych dzieł – Tysiąca nocy i jednej, z gazelów i Dywanu hafiza, tudzież 
z Gulistanu Saadiego19. Kiedy napotyka się na, niesłychanie już wtórne wobec 
bardziej udanych przejawów romantycznego orientalizmu, opisy ogrodów róża-
nych z nieodłącznym słowikiem, tęczowych fontann, motyli lśniących niczym 
drogie kamienie, piasku połyskującego złotem, szmaragdowej trawy i samego 
Agaj-hana, który – siedząc w jedwabnym siodle, opierając nogi na srebrnych 
strzemionach, zaopatrzony w łuk z kości jednorożca, sajdak z kości słoniowej  
i strzały z drzewa różanego zakończone ognistym ostrzem – pomyka na wiatrono-
giej klaczy20. Do tego, niczym jakieś astralne bóstwo („duch jaki, pan błękitnego 
przestworu”), wypuszczając strzałę, zapala gwiazdę (402). Ale jednocześnie zasta-
nawia, co właściwie określał Kleiner jako „pseudoromantykę”. Bo „pseudoroman-

17 O tym, że z takimi problemami borykają się także na przykład badacze literatury staropol-
skiej świadczy, przeprowadzona na łamach „Roczników humanistycznych”, interesująca polemika 
Agnieszki Czechowicz z Pawłem Bohuszewiczem (P. Bohuszewicz, Związki niebezpieczne, związ-
ki konieczne. O „alternatywnych” sposobach lektury tekstów staropolskich, „Roczniki humani-
styczne” 2011, t. LIX,  z. 1, s. 251-269; A. Czechowicz, Glosa o metodologii przyczynków, czyli po 
co nam to wszystko, tamże, s. 271-279; zob. też: M. hanusiewicz-Lavallee, O badaniu literatury 
dawnej (i owadów). Glosa do polemiki, tamże, s. 281-285).    

18 J. Kleiner, Pseudoromantyka „Agaj-Hana”, op. cit., s. 119.
19 Na temat znajomości przez polskich romantyków literatury orientalnej zob. m.in. B. Majew-

ska, Z zainteresowań romantyków polskich literaturą perską, w: Szkice z dziejów polskiej orientali-
styki, red. J. Reychman, Warszawa 1966, s. 121-143; J. Rudnicka: „Tysiąc nocy i jedna” w twórczo-
ści pisarzy polskich, w: Wschód w literaturze polskiej, red. J. Reychman, Wrocław 1970, s. 20-23; 
E. Kuźma, Romantyczny i postromantyczny mit Orientu w Polsce, w: tegoż, Mit Orientu i kultury 
Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, Szczecin 1980, s. 171-192;  M. M. Dziekan, Aš-Šanfarā ro-
mantyczny, „Literatura arabska. Dociekania i prezentacje”, t. 1: Orientalizm romantyczny. Arabski 
romans rycerski, Warszawa 1997, s. 56. 

20 Wyczerpujących informacji na temat konwencji romantycznego orientalizmu dostarcza, nadal 
aktualna, rozprawa Józefa Bachórza O polskim egzotyzmie romantycznym (Problemy polskiego ro-
mantyzmu, seria II , red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1974, s. 275-305; przedruk pt. Romantyczne fascy-
nacje egzotyką, w: tegoż, „Złączyć się z burzą...”. Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobra-
żeniach morza i egzotyki, Gdańsk 2005, s. 209-264). Zob. też znakomite studium Marty Piwińskiej 
Wschodnie maskarady, w: tejże, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 306-320. Erazm Kuźma, pisząc  
o polskim romantycznym orientalizmie, stawia tezę, że nie było w tym czasie „renesansu Orientu, ale 
funkcjonowały mity Orientu” (Romantyczny i postromantyczny mit Orientu..., op. cit., s. 178).
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tycznym” nazywa uczony nie tylko Agaj-Hana, także Noc letnią, Pokusę i... listy 
do Delfiny Potockiej. Na przykład taki fragment (list z  18 marca 1840): 

Nie dziwiłbym się, gdybym się spalił czekając na Ciebie. Przyjedziesz za późno, 
wysiadasz, pytasz się: „Gdzie Zygmunt mój?”, a Jan smutno Cię prowadzi. Wcho-
dzisz do mego pokoju. Jan jeszcze smutniej pokazuje ręką stos węgli i popiołu. Oto 
Zygmunt Twój! Nie doczekał się Ciebie, to tylko po nim zostało!21

Dla Kleinera, uczonego wsłuchanego w teksty XVIII i XIX-wieczne, passus 
ten stanowi egzemplifikację „mimowolnej humorystyki” Krasińskiego, jest to 
„wyskok wyjątkowy” poety, jak pobłażliwie konstatuje badacz22. A przecież jak 
wyraźnie pobrzmiewają w tym koncepcie Krasińskiego echa barokowej eroty-
ki zaludnionej kochankami, jeśli nie zawsze spalonymi na węgle i popiół przez 
straszliwy ogień miłości, to intensywnie przez ten ogień podpiekanymi. Baroko-
wa ars amatoria w celu określenia siły uczuć, namiętności, wyrażenia emocji, 
najczęściej posługiwała się właśnie metaforyką ognia23.  Okazuje się więc, że 
czasem „pseudoromantyczne” znaczy tyle, co barokowe.

W czasie lektury Agaj-Hana przypomina się fragment jednego z listów Kra-
sińskiego, pisanych w okresie pracy nad powieścią. Autor tak w nim charaktery-
zuje swego przyjaciela, potem adwersarza, Leona Łubieńskiego:

Bez wątpienia to człowiek dziewiętnastego wieku, w którym przeszłość umarła,  
w którym przeszłość nigdy żywą nie była. Zapytaj go o Normanów, o templariuszy, 
o trubadurów, o Dantego, o Calderóna, Szekspira, rozśmieje ci się w twarz. Ale za-
pytaj, kto Mirabeau, Voltaire, Danton, Balzac, Laclos, a oczy mu się roziskrzą – bo 
wymieniłeś tych właśnie, co są źródłem jego natchnienia, które zaprząta tylko jego 
głowę, a nigdy nie raczy zstąpić do serca. Jestem zdania, że kto nie ma szlachetnych 
wspomnień, ten nie może mieć szlachetnych nadziei [...], to dla mnie artykuł wiary, 
bo odrzucać przeszłość to tyle, co odrzucać jakąś część wieczności, całe jakieś 
arcydzieło stworzenia; to nie mieć w sobie nic z religii grobów, to zubożyć muzykę 
duszy o całą jedną partyturę24.  

Nawet przy zachowaniu odpowiedniego dystansu (Krasiński, jak to często  
u niego bywa, stylizuje się tutaj trochę na spadkobiercę dawnych tradycji, „ary-
stokratę ducha” stojącego na antypodach jakobina Łubieńskiego), warto o tym 
fragmencie pamiętać. Warto też pamiętać, że czasy Samozwańców nazywał 
wprawdzie poeta „naszym średniowieczem”25, ale inspiracji szukał nie w kroni-
kach średniowiecznych, lecz w dziele barokowym osnutym na kanwie krucjaty 

21 Cyt. za: J. Kleiner, Pseudoromantyka..., op. cit., s. 127. 
22 Tamże, s. 127-128.
23 Zob. np. J. Kotarska, Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce, Gdańsk 1970; 

taż, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław 1980; M. hanusiewicz, Pięć stopni miłości. 
O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 2004; K. Stasiewicz, Barokowe 
igraszki z ogniem, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, 
Lublin 2005, s. 215-231. 

24 List z  3 listopada 1831, w: Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, op. cit., t. I, s. 517.
25 List z 6 grudnia 1831, w: Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, op. cit.,  t. I., s. 626.  
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rycerzy chrześcijańskich na Wschód – Jerozolimie wyzwolonej Tassa-Kochanow-
skiego26. „W cieniu skrzydeł arcydzieła Tassa” rozwijała się bowiem nie tylko 
wybitna polska epika romantyczna (Pan Tadeusz, Beniowski, Król-Duch)27, także 
bardziej liche roślinki, jak Agaj-Han Zygmunta Krasińskiego. 

Kiedy więc czyta się – interesujący skądinąd – wstęp do Agaj-Hana wydanego 
w białostockiej serii Czarny Romantyzm, gdzie autor frenezję Krasińskiego trak-
tuje nie jako kategorię estetyczną, lecz „ n a j i s t o t n i e j s z y  w y m i a r  l u d z -
k i e j  e g z y s t e n c j i ” [podkr. A.S.], wszechobecnemu w powieści motywowi 
krwi przypisuje „pewną tanatyczną wstydliwość”, mówi o jej „zbeszczeszczeniu”  
i „profanacji”28, wreszcie – nawet o „wampiryzmie literackim” poety objawiają-
cym się właśnie w upodobaniu do tego „fantazmatu”; kiedy czyta się, że ostrze 
sztyletu używanego w walce jest „mistyczne”, bo umożliwia „»wdarcie« się do 
cielesności czy twardości materialnego świata”29, pojawia się pytanie, czy aby 
jednak poszukiwanie domniemanych śladów „egzystencji Krasińskiego” (poszu-
kiwanie do pewnego stopnia prowokowane przez samego poetę30) tudzież rzu-
towanie na dzieło sztuki modnych kategorii antropologiczno-kulturowych nie 
przysłoniło zanadto złóż tradycji literackiej tutaj uruchamianych. Czy nie jest 
to „zubożenie muzyki duszy o całą jedną partyturę”. Przyjmując optykę auto-
ra wprowadzenia do lektury Agaj-Hana  trzeba by przecież uznać, że księciem 
wampirów literackich na miarę Draculi jest nie Krasiński, lecz raczej poeta, który 
mógł oddziałać na jego wyobraźnię, mianowicie Tasso przemawiający w języ-
ku polskim przez medium genialnego Piotra Kochanowskiego. Ileż znajdziemy  
u niego opisów w stylu:

Góry w rowninie z gęstych trupów składał, 
Ze krwie wylanej mógł rzeki zastawić!

(pieśń X, 50, w. 5-631)  

26 Zwraca na to uwagę Sudolski (Krasiński – Tasso, op. cit., s. 23) przywołując list Krasiń-
skiego do babki z 13 listopada 1831 roku, w którym prosi poeta o przesłanie m. in. Kazań Piotra 
Skargi, Dziejów Korony Polskiej Łukasza Górnickiego i właśnie Jerozolimy wyzwolonej, w celu 
doskonalenia „słabnącego w pamięci języka ojców”.  A. Waśko zauważa zaś, że w odróżnieniu od 
lapidarnego języka kronik, język Agaj-Hana jest „manifestacyjnie ozdobny” (Zygmunt Krasiński. 
Oblicza poety, op. cit., s. 91).

27 J. Krzyżanowski, „Jeruzalem wyzwolona” Tassa-Kochanowskiego a romantycy polscy, „Pa-
miętnik Literacki” 1966, z. 3-4, s. 365-409. 

28 Formuły o tym, że krew w Agaj-Hanie „jest nieustannie przedmiotem profanacji” przejmuje 
też aprobatywnie Łuczkowski (op. cit., s. 184).  

29 Z. Suszczyński, „Agaj-Han”, czyli romantyczna frenezja Zygmunta Krasińskiego, [Wprowa-
dzenie w:] Z. Krasiński, Agaj-Han. Powieść historyczna, Białystok 1998, s. 24-46. 

30 Waśko pisze, że za stylem prozy okresu genewskiego stoi pisarz, który zasadniczy cel swej 
twórczości pojmuje jako ekspresję własnej osobowości, „wyrażanie siebie” (Krasiński: nowocze-
sność jako temat..., op. cit., s. 183).

31 Cytuję z wydania: T. Tasso, Gofred albo Jeruzalem wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, 
na podstawie pierwodruku wydał, wstępem i objaśnieniami opatrzył R. Pollak, Wrocław 1951.  
W nawiasach podaję numer pieśni, numer oktawy i wersów w oktawie.
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Ileż tu dokładnych, mogących zaszokować nawet współczesnego czytelnika, in-
formacji na temat sposobów zadawania ran i śmierci na polu bitwy. „Chciał odpowie-
dzieć – uciął mu krtań z mową” (pieśń IX, 78, w. 4), „W oko mu siodmy bełt wpadł 
prętkopióry/ I tyłem wyszedł” (pieśń XI, 45, w. 6-7), „Mięso mu w nodze od kości 
odbito” (pieśń XI, 60, w. 2), „Brzuch Zofirowi rościęła śmiałemu/ I jelita mu wyto-
czyła z ciała;” (pieśń XX, 33, w. 5-6). W kontekście barokowej epiki rycerskiej krew, 
trupy, zdefragmentowane ciała opisywane w Agaj-Hanie, naprawdę nie są niczym 
szczególnie wstrząsającym. Wręcz przeciwnie - są raczej dość konwencjonalne jako 
element tradycji epok minionych. Ileż u Tassa-Kochanowskiego wersów mówiących 
o „duszy wypadającej pospołu z jelity” lub wylewającej się z „gorącej krwie strumie-
nie”, krwi cieknącej a to z otwartych ran, a to „lejącej się z gęby” (pieśń IX, 38, w. 8). 
A co powiedzieć na wersy w stylu: „I kęs z pięknego krwie wytoczył ciała;” (pieśń 
IX, 72, w. 6)? Lub na fragmenty, w których podkreślana jest żądza krwi u bohaterów? 
Argant z Kloryndą, „krwią opojeni długo się bawili,” (pieśń IX, 94, w. 6), Tankreda 
„pragnienie krwie pogańskiej grzeje” (pieśń XIX, 7, w. 2), tego typu przykłady moż-
na by mnożyć. Do tego nie tylko ludzie pojawiają się zbryzgani krwią (Rynaldowi 
na przykład „krew pogańska ciecze [...] po zbroi” - pieśń XIX, 31, w. 4), ale nawet 
aniołowie.  Anioł osłaniający Gofreda: „W ręce miecz goły krwią trzymał spluskany,/ 
Która kroplami ściekała na szaty:/ Podobno to krew z miast i krolestw ciekła./ Które 
gniewliwa ręka jego siekła.” (pieśń VIII, 84, w. 4-8). Nawet wschodzące słońce ma 
„krwią spluskane czoło”, zachodząc „także ma wewnątrz i wkoło/ Czerwone krople, 
straszne i plugawe – [...]” (pieśń XIII, 54, w. 5-6).  Ziemia zaś „krwią, mózgiem skro-
piła się wkoło” (pieśń XI, 38, w. 8). Krwią spływa także świątynia Salomona (pieśń 
XIX, 38, w. 615), na koniec rzezi „[...] strumieniami/ Krew od namiotu do namiotu 
ciecze:” (pieśń XX, 143, w. 5-6), wszędzie walają się sterty trupów tratowane przez 
konie (pieśń XX, 60), a Gofred „nie złożywszy odzienia krwawego,/ Cci Zbawiciela 
grób i święte miejsce.” (XX, 144, w. 408). Co przypomina z kolei relację Jana Chry-
zostoma Paska, który w swoich Pamiętnikach  opowiada, że podczas nabożeństwa 
polowego służył do mszy cały zbroczony krwią: 

Klęknąłem ks. Piekarskiemu służyć do mszej; ujuszony ubieram księdza, aż Woje-
woda [Czarniecki – A.S.] rzecze: „Panie bracie, przynajmniej ręce umyć”. Odpowie 
ksiądz: „Nie wadzi to nic, nie brzydzi się Bóg krwią rozlaną [dla] imienia swego”32.

To między innymi na podstawie Pamiętników Paska powie Kuchowicz, że  
w okresie siedemnastowiecznych wojen występowało najdalej idące zobojętnie-
nie wobec ciał zabitych wrogów, które służyły np. jako poduszki do spania, miej-
sca do siedzenia tudzież kołki, o które zaczepiano końskie cugle33. 

Nie jest też tajemnicą, że do widoku krwi i zmasakrowanych ciał przyzwyczaja-
ła również barokowa ikonografia religijna, z wyobrażeniami takimi oswajała także 

32 J. Ch. Pasek, Pamiętniki, oprac. R. Pollak, Warszawa 1984, s. 18.
33 Z. Kuchowicz, op. cit., s. 192.
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barokowa poezja metafizyczna. W Pochodni Miłości Bożej Kaspra Twardowskiego 
tak na przykład opisywany jest Chrystus rozpięty na wielkim złotym krucyfiksie:

ciężka korona na dół głowę tłoczy, 
włosy sklijone krwią, zawrzały oczy. 
Mózg tarnie zbodło i głowę zorało, 
ciało stłuczone i krwią zasiniało. 
Na twarzy zbitej ciężkiej ręki szlaki, 
chwieją się zęby – ból nie lada jaki. 
 
Szyja z swojego miejsca wysadzona, 
drzewo złamało plecy i ramiona; 
ręce i nogi srodze przekowane, 
rumienieją się krwią zafarbowane. 
Bok przekopany strasznym rowem zieje, 
Szkarłatna struga krew rumianą leje, 
potargały się  rościągnione żyły, 
stawy rozpięte z czaszek wyskoczyły34.

Krasiński w Agaj-Hanie pokazał wojenne realia tak, jak mógł to zrobić pisarz-
-erudyta: to znaczy uruchamiając konwencje znane z tekstów dawnych. Dlaczego 
więc mielibyśmy aż tak bardzo ekscytować się krwią jako jednym z najważniej-
szych „fantazmatów” wyobraźni poety?   

W związku z pracą Konstantego Gaszyńskiego nad Pamiętnikami Rogowskie-
go Krasiński pisał:

Paska czytaj i odczytuj, przejmij się nim, niech będzie krwią twoich żył, dopóki 
piszesz to. Wierz mi, Pasek jest epopeją szlachty polskiej, owej rubasznej i tragicz-
nej, świętej, nabożnej i hulaszczej, rozpustnej zarazem, owej bohaterskiej i leniwej, 
awanturniczej i dom lubiącej nade wszystko. Jeszczem tej zimy go czytał. Ilekroć 
chcę się spolaczyć, doń idę po spolszczenie mego instynktu35.

Wiadomo, że Krasiński najprawdopodobniej poznał dzieło Paska już po 
napisaniu Agaj-Hana36, ale nie chodzi mi tutaj o stwierdzenie, że poeta czer-
pał z jakiegoś konkretnego źródła i o wskazanie tego źródła. Nie miałoby to 
większego sensu. Idzie o ukazanie upodobań estetycznych Krasińskiego, które 
są często upodobaniami barokowymi właśnie. Nie potrafię na poważnie zasta-
nawiać się, czy krew w Agaj-Hanie jest „tanatycznie wstydliwa”, czy została 
„zbeszczeszczona” lub „sprofanowana” i czy „wampiryzmem literackim” moż-
na nazwać opisy Zaruckiego, który wesoło, jak rybka w wodzie, pląsa w rzece 
krwi („Jak ryba, pluskająca w wodzie, w swoim żywiole, w własnej, kochanej 

34 K. Twardowski, Pochodnia Miłości Bożej z piącią strzał ognistych, wyd. K. Mrowcewicz, 
Warszawa 1995, pieśń III: 7, w. 3-8; 8, w. 1-8. 

35 List z 2 maja 1847 roku, w: Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstę-
pem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1971, s. 483.

36 Całość Pamiętników wydano dopiero w 1836 roku, a więc już po napisaniu przez Krasińskiego Agaj-
-Hana. Wcześniej mógł się poeta zapoznać ewentualnie z fragmentami, które ukazały się w 1821 i 1822.
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przeźroczystej wodzie, tak on wśród krwi pląsa, wąsów pokręcając”[424]). Nie 
potrafię też stwierdzić, co na temat egzystencji Krasińskiego mówią takie na 
przykład zdania: „[...] oczy mu wyskoczą na wierzch, jak dwa ciemne topazy, 
krwią rzyga z ust i z nozdrzy, krwią własną się obleje i pada pośród jej fal ki-
piących” (406). Widzę natomiast łączność obrazowania w dziele Krasińskiego  
z obrazowaniem barokowym. Widzę współbrzmienie frenetycznej wyobraźni ro-
mantycznego poety z barokową frenezją – to jest jej „chleb macierzysty” (choć 
można by też powiedzieć, ryzykując barokowy koncept, że jest to jej „krew ma-
cierzysta”). 

To z barokowej epiki rycerskiej pochodzi też topos życia jako bitwy uruchamia-
ny przez Zaruckego, kiedy powiada: „Życie jest marną bitwą, w której człek nigdy  
z konia nie zsiada i, walcząc bez ustanku, wreszcie przegrać musi” (524-525). A na 
ten topos nakłada się oczywiście także i theatrum mundi, i znane z historii o bohate-
rach wyobrażenia ars moriendi wojownika37. Jak wyraźnie narrator odsłania literac-
kość swej opowieści, kiedy pisze o Zaruckim: „[...] piersi wystawił na groty, nogę 
wrył w ziemię i posągiem stoi! Dojrzyj na licach jednego znaku wahania lub trwogi,  
a lutnię moją rozbiję na wieki!” (531). Zarucki jest aktorem grającym według sce-
nariusza tylekroć już odgrywanego przez innych bohaterów na kartach eposów ry-
cerskich i opowieści o czynach wojennych. Bohaterów, którzy – jak rycerze Tassa 
– pragną umrzeć z szablą w dłoni „Sławy i śmierci poczciwej szukając” (Tasso, pieśń 
VI, 5, w. 8)38. 

Wiele rysów Zaruckiego przypomina rysy dawnych rycerzy. Także i jego przy-
wiązanie do swych koni. O tym, że staropolski rycerz był silnie związany z koniem 
bojowym, nie trzeba przekonywać – wystarczy przypomnieć sobie relacje o pożegna-
niach Czarnieckiego czy Jana III Sobieskiego ze swymi końmi padłymi w wojennej 
potrzebie. Albo – znowu – literacko już przetworzone serdeczne pożegnanie Paska 
z dereszem utraconym w czasie bitewnej akcji. Czesław hernas konstatuje, że pas-
sus poświęcony pożegnaniu z owym czworonożnym przyjacielem, jest to „jedyna  

37 Jak wiadomo, ludzie baroku lubili czytywać artes moriendi, pisze o tym np. P. Stępień: 
Chrześcijańska śmierć, w: tegoż, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsz-
tyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1996, s. 40-43. Najpopularniejszym 
dziełem tego typu była Nauka umierania chrześcijańskiego J. Januszowskiego wznawiana w XVII 
w. aż siedmiokrotnie:  1608, 1612, 1615, 1619, 1675, 1685, 1695 (Z. Kuchowicz, op. cit., s. 337). 
Funkcjonowała w tym czasie nawet hierarchia śmierci – najwyżej ceniona była śmierć męczeńska, 
potem na polu bitwy, w bohaterskich walkach. Rycerz chrześcijański przed śmiercią winien oczy-
wiście pojednać się z Bogiem.

38 Najpiękniejszy chyba w Agaj-Hanie opis „dawnego rycerza”, to opis Sapiehy: „Ale postrach 
Azyi, ale rycerz dawnych wieków, Chrobrych i Śmiałych dziedzic w puściźnie sławy, na arabskim 
dżanecie, w słonecznej zbroi, jeszcze panując swoim rotom, z chyżością Tatara przelatuje pustynie, 
z głęboką sztuką zachodnich wodzów bitwy wygrywa, nigdy zwycięstwu nie dając się wymknąć  
z rękojeści szabli [...]; nie spodziewaj się śladu słabości na licach uświackiego Sapiehy – smutek go 
nie zwątli! Do ostatniej chwili będzie tłukł mieczem o bechtery wrogów [...]. Pełny myśli swoich, 
obojętnie poczuje, że śmierć już w nim, i, dumając o zamiarach, dzierżąc hardo głowę, bawiąc się 
rękojeścią miecza dla nauki, jak berło trzymać przystoi, dech wyzionie w postawie króla, zasiada-
jącego na tronie w pierwszym dniu panowania swego” (466).
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w całym pamiętniku naprawdę liryczna wypowiedź Paska. Ani w swoich dialogach 
z Bogiem, ani w sprawach romansowych nie odnalazł w sobie tak głębokich przeżyć 
lirycznych, jakie wywołało rozstanie z ulubionym koniem”39. Dość na potwierdzenie 
tej tezy odnotować jeszcze, za wybitnym badaczem polskiego baroku, że pożegnał 
Pasek swego deresza „śliczną zwrotką miłosnej walety”40. 

Można by analogicznie powiedzieć, że żadna wypowiedź Zaruckiego nie 
jest w stanie równać się z perorą na temat utraconych rumaków. Nawet Maryna 
Mniszchówna nie doczekała się ani tak czułych, ani tak namiętnych i obszernych 
wyznań od małomównego z reguły kochanka41. Ozdobna mowa wychwalająca 
padłych czworonożnych towarzyszy, to zdecydowanie najdłuższa i najbardziej 
emocjonalna wypowiedź Zaruckiego.  

Wróćmy jeszcze na moment do sposobu przedstawiania śmierci w powieści. 
Tak jak u poetów barokowych, tak i u Krasińskiego jako autora Agaj-Hana, wi-
doczna jest fascynacja śmiercią (czytamy na przykład: „Śmierć jest świętością 
nad świętościami. Jej zasłona, migająca w cieniu, nim człowieka obmroczy do-
koła, już mu dostojność nadaje – bohater w ostatnich chwilach żywota jest ko-
chankiem wieszczów – a kiedy opona zapadnie, pod jej całunem na wieki wie-
ków giną drobne plamy [...]” [521]), fascynacja cielesnością nie tylko w jej buj-
nym rozkwicie, ale i w unicestwieniu, rozkładzie42. Znana jest przecież barokowa 
„estetyka brzydoty”, makabra, która bywa rozpoznawana jako piękno. Przykłady 
z kultury barokowej można by mnożyć – od tych najbardziej znanych jak choć-

39 Cz. hernas, Barok, Warszawa 1980, s. 543.
40 Tamże.
41 Andrzej Waśko zauważa, że „wielka powściągliwość w słowach” Zaruckiego „ma znamiono-

wać osobowość silną, ale i wewnętrznie zrównoważoną [...]” (Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, 
op. cit., s. 95).

42 Problem fascynacji śmiercią u Krasińskiego jest znany i szeroko komentowany co najmniej 
od czasów wydania książki Marka Bieńczyka Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 
1990. Znakiem współczesnych zainteresowań tą problematyką jest np. rozprawa Jarosława Ławskie-
go „Nim rosa wyżre oczy”. O wielkiej sprzeczności Zygmunta Krasińskiego, w: tegoż, Bo na tym 
świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 2008, s. 215-270 oraz tom pokonferencyjny 
Śmierć Zygmunta Krasińskiego, red. B. i M. Szargotowie, Katowice 2009. Przedmiotem niniejszej 
rozprawy nie jest problematyka śmierci w ujęciu egzystencjalistycznym czy fenomenologicznym. 
Ważne staje się natomiast pokazanie „wspólnoty wyobraźni” Krasińskiego z imaginatorium baro-
kowym w Agaj-Hanie, stąd bliższe pod względem metodologicznnym staje się na przykład ujęcie 
Edwarda Kasperskiego, który wskazuje na pobrzmiewanie tradycji „naturalistyczno-barokowej i sar-
mackiej” przy okazji „trupich” skojarzeń w liryce Krasińskiego (Krasiński: filozofia i liryzm śmierci 
(metodologia i tradycje), w: Śmierć Krasińskiego, op. cit., s. 17). 

Na temat obrazu śmierci w sztuce baroku pisze np. J. Białostocki tak: „Ciało ludzkie w stanie 
rozkładu przedstawiane było często jako element najbardziej przekonywająco ujawniający marność 
życia [...]. Obrazy w kościele farnym w Krośnie, w klasztorze wizytek w Krakowie, w klasztorze 
reformatów w Krakowie i Pilicy wyobrażają, otoczone atrybutami dobrobytu i honorów, rozkłada-
jące się trupy gryzione przez robactwo. Również polska literatura dewocyjna tego czasu zajmowa-
ła się podobnymi tematami.” (Vanitas. Z dziejów obrazowania idei „marności” i „przemijania”  
w poezji i sztuce, w: tegoż, Płeć śmierci, Gdańsk 2007, s. 85).

Zob. też: A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992; 
D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1993.  
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by martwe natury przedstawiające jatki (by przywołać tylko Rozpłatanego wołu 
Rembrandta), po mniej rozpowszechnione reakcje tak zwanych ludzi „zwykłych” 
na widok spreparowanych fragmentów ludzkiego ciała. Podróżnikowi do Padwy, 
Krzysztofowi Zawiszy, „bardzo piękne” wydały się na przykład relikwie św. An-
toniego: „język calusieńki i rumiany, spodnia szczęka z zębami”43. Przy czym 
opisy zwłok ludzkich w Agaj-Hanie rozwijają się w dwóch kierunkach. Pierwszy 
wiąże się z zafascynowaniem dekompozycją ciała ludzkiego, jego „wnętrzem” 
pojmowanym w tym przypadku najzupełniej fizycznie, drugi – z estetyzacją tru-
pów i krwi. Oba znane są oczywiście z tradycji barokowej.

Groteskowe wyobrażenie losów Maryny w rękach rosyjskich: „Moskalom się 
nie dostanie – oniby ją rozćwiertowali! Tu głowa się toczy, tam skacze ręka, 
drgają ówdzie piersi” (548), przypomina opis odrąbanej ręki w Jerozolimie wy-
zwolonej. Ręka owa „wpół żywa [...]/ trzyma przedsię łuk palcy drżącemi./ Tak 
więc wąż ogon ucięty chce zlepić, [...]” (pieśń IX, 69, w. 1-8). Reminiscencje 
takich wyobrażeń o ludzkim ciele, takiego descriptio corporis,  pojawiają się też 
u Krasińskiego w kontekstach erotycznych, w celu podkreślenia namiętności:  
„I zbliżał się do niej z drżącemi ramionami, jak gdyby ciało zbierało się do gwał-
townego rozprzęgnienia” (540).

Wyraźniejszy jest jednak w Agaj-Hanie  drugi nurt: estetyzacja zwłok ludz-
kich, przede wszystkim zaś estetyzacja ludzkiej krwi. Tego typu egzemplifikacje 
też można odnaleźć u Tassa-Kochanowskiego: 

Przedsię jej trochę drasnął koniec głowy, 
Bo raz był słaby, jako to kwapiony; 
Jej warkocz złoty taki miał blask nowy 
Kilką kropli krwie rumianej zmoczony, 
Jaki więc miewa kamień rubinowy 
Misterną ręką w złoto oprawiony.

(pieśń III, 30, w. 1-6)

 W takim stylu utrzymany jest na przykład opis zwłok ludzkich z pierwszych 
kart Agaj-Hana: „krew, ścięta od zimna, połyskuje, gdyby jakie hafty na suk-
ni. [...] Roztłuczone klingi, jak szczątki zwierciadła, migają naokoło nich; złote 
rękojeście zostały w dłoniach i spoiły się z niemi mocno, na zawsze. Ich pal-
ce, szronem okryte, kręcą się wokoło onych rękojeści, gdyby oprawy ze srebra” 
(395). Trupy nie są po prostu reifikowane, one stają się dziełami sztuki, krew zaś 
przeistacza się w ozdoby – hafty lub drogie kamienie: „na szyi skrzepła krew się 
czerwieni, jak naszyjnik z korala” (541). 

43 Z. Kuchowicz, op. cit., s. 185. Także sposoby czczenia relikwii świętych w XVII wieku dzi-
siaj szokują. Na przykład w klasztorze Nawiedzenia w Awinionie przechowywano język Joanny de 
Chantal. Co roku z okazji Bożego Ciała język ten wystawianio w kaplicy na osiem dni, a adorujący 
wierni mogli go nawet ucałować (J. Gélis, Ciało, Kościół i sacrum, w: Historia ciała, t. I: Od rene-
sansu do oświecenia, red. G. Vigarello, Gdańsk 2011, s. 83).
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Słowacki w Śnie srebrnym Salomei pisał o „śmierci aktorce”. W Agaj-Ha-
nie mamy często do czynienia ze „śmiercią kreatorką”, „śmiercią dekoratorką”,  
a czasem też „śmiercią – znawczynią dzieł sztuki”. Z jednej strony pojawia się 
więc barokowa, w duchu calderonowskim utrzymana, teatralizacja śmierci: kiedy 
Agaj-han, tonąc, ostatkiem sił walczy o życie, na brzegu widzowie „Ciekawie 
wyszczerzają oczy, patrzą pilnie tak, jak w innych krajach lud patrzy na aktora, 
grającego w okropnej sztuce” (460)44. Z drugiej strony mamy do czynienia ze 
wspomnianą już estetyzacją umierania: w tej samej scenie Agaj-han „pasuje się 
rozpaczliwie w czystej, srebrnej wodzie, która go otacza dokoła, w której księżyc 
się złoci, ozdoba grobu, zgotowanego na dnie” (460), a na wodach Jaiku, chwilę 
po utopieniu Maryny, „[...] wśród czerwonej jasności igra pomiędzy bąbelkami 
czarna wstążka z haftem złotym” (551). 

Czasem opisy powyginanych ciał ludzkich przywodzą na myśl sztukę manie-
rystyczną, w której dominowała figura serpentinata45, a czasem te przedstawie-
nia śmierci, marności, stają się niemal literackim odpowiednikiem holenderskich 
martwych natur. Jak pierwszy na kartach powieści obraz z „porzuconymi ostat-
kami” na zastawionych stołach, wywróconymi saniami, z których „sypią się na 
dół ćwierci mięsa, beczki miodu, beczki miodu roztrzaskane, skąd miód i wino 
już nie płynie strumieniem, ale czołga się skrzepłemi kroplami [...]”. A wokół 
poniewierają się „porzucone kożuchy, kołpaki, oręże; strzały wbite w grudę  [...]. 
Sajdaki próżne, kubki z drzewa, czary miedziane, rzemienie od chartów i oga-
rów, sieci i pale, trąbki i torby” (394-395). Nadmiar, przesyt ewokowany przez 
wyliczenia nagromadzonych przedmiotów kontrastuje z nicością i marnością – 
tak jak na malarskich przedstawieniach martwych natur – u Willema Claesza 
hedy, Pietera Claesza. Albo jak na niektórych pejzażach Jacoba van Ruysdaela. 
Mówiąc językiem Ireneusza Opackiego, „pejzaż ujawnia w sobie walory dzieła 
sztuki, [...] działa jak dzieło sztuki”46. Lecz nie jest to z pewnością sentymentalna 
ani – tym bardziej – klasycystyczna la belle nature. Jest to pejzaż bardzo mocno 
naznaczony piętnem vanitas.

44 Teatralizacja śmierci widoczna jest także w barokowych ilustracjach do podręczników ana-
tomii. Daniel Arasse zwraca uwagę na przykład na jeden z rysunków Pietra de Cortony (Klęczący 
człowiek bez skóry, trzymający medalion pokazujący szczegółowo jego głowę, a w drugiej ręce 
kość, w: Tabulae anatomicae ex archetype, 1618-1619, Paryż, Bibliothèque nationale de France; 
cz. X: Ciało, wdzięk, wzniosłość, il. nr 12, w: Historia ciała, op. cit.), który poddawanemu sekcji 
człowiekowi nie tylko kazał przybrać dramatyczną pozę (przypominającą postawę błagalną w ma-
larstwie historycznym), ale też ukazał powiększony szczegół swego rozpłatanego gardła. Gardło to 
jest wyodrębione jako, trzymany przez owego człowieka, obraz w obrazie, dodatkowo w lewej ręce 
postać ta dzierży kość (Arasse twierdzi, że to „przedmiot przypominający buławę”; Ciało, wdzięk, 
wniosłość, [w:] Historia ciała, op. cit., s. 407).     

45 Na przykład: „ [...] i po ślizkich tarzają się głazach, niejeden runie w dół, by nie powstać 
więcej; [...] co ujdą kroków kilka, zsuwają się nazad na kłębach śniegu – wyginają ciała, rozciągają 
ramiona by się utrzymać [...]”. (528) 

46 I. Opacki, „Pośmiertna w głębi jezior maska”, w: Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński,  
J. Sławiński, Warszawa 1971, s. 241.



85TRADYCJA BAROKOWA W AGAJ-HANIE

Światowa rozkosz i Vanitas

W Agaj-Hanie odnajdziemy wiele konwencjonalnych, znanych i z dzieł lite-
rackich, i z barokowej ikonografii, znaków vanitas, śmierci – tryumfatorki, której 
towarzyszą atrybuty ziemskich dostojeństw, ziemskiej chwały. Maryna, ubiera-
jąc zwłoki swego dziecka, zakłada mu na głowę koronę, szykując jego ostatni 
strój „[...] szafiry, dyamenty, rzuca w popioły, gdyby iskry nowe” (513). Marno-
ścią okazała się jej żądza władzy, marnością okazała się korona carów: „Śmierć 
na twarzyczce [zmarłego carewicza – A.S.], szydząc z kamieni i pereł, ze złota  
i srebra, na przekór ich barwom sine plamy i zmarszczki coraz głębiej wyciska” 
(514). Oto alegoria tryumfu Śmierci – ukoronowanej, przyodzianej w bogate szaty, 
przyozdobionej drogimi kamieniami. Alegoria ukazująca kres Światowej Rozkoszy.

Nie może sobie też na przykład darować główny bohater, znanych dobrze  
z tradycji przedstawień vanitas, porównań swej ukochanej do zwiędłej róży, mary, 
która się rozpadnie w proch, lampy na bagnach (czyli złudnych i krótko świecących 
błędnych ogników). I sam Agaj-han określany jest „jako kwiat, o skwarze słońca 
zwiędniały” (544), a organiczna, wanitatywna metaforyka służy także opisom mar-
ności ludzkiej doli w ogóle: „[...] liść po liściu opadł z drzewa, strumień szczęścia 
fala po fali wysechł na żwirze niedoli” (538). U Krasińskiego nawet mit Felix Arabia, 
Orientu postrzeganego przecież przez romantyków jako kraina przepychu i bogac-
twa47, jest bardzo intensywnie przetwarzany przez pryzmat vanitas. Oto dwa charak-
terystyczne przykłady, wspominanego przez Agaj-hana, jego „kraju lat dziecinnych”:

Zawiodę [cię – A.S.] na rozległe pola Kiafelu – tam już cynamon wonieje nad mo-
giłami, tam już migdały zielenią się znowu i kwiaty wyrosły z popiołu, tak, że mo-
tyl siada na nich i nie domyśli się wśród gęstwiny tego, co leży pod spodem. (444)   
 
[...] gwiazdy wokół księżyca błyszczą, jak pszczoły przy ulu! Zapach trupów mie-
sza się z wonią kwiatów, bo kwiaty na naszych polach, choć kopyta je stratują  
i posoka je obczerni, jeszcze nie skąpią kadzideł. (406) 

Nie tylko charakterystyczna dwuwarstwowość tych przedstawień zwraca 
uwagę – bujne życie, piękno, powstaje na popiołach, ludzkich szczątkach, zgni-
liźnie użyźniającej ziemię, żywiącej całą „gęstwinę” roślin, pośrednio więc i mo-
tyla. Także ich sensualizm, apelujący właściwie do wszystkich zmysłów, przede 
wszystkim – bardzo silnie – do węchu, który j e d n o c z e ś n i e  jest atakowany 
zapachem cynamonu, kwietnych kadzideł i rozkładających się ciał. W Agaj-Ha-
nie bowiem Vanitas pojawia się najczęściej w parze ze Światową Rozkoszą, tak 

47 Trafnie to ujmuje Józef Bachórz: „Wschód stanie się dziedziną schronienia niejednej z tych 
wartości, które zostały z Zachodu wygnane wraz z Południem. Na Wschodzie pomieści się tedy 
jasność i pogoda, słońce i blask, księżycowa noc i wspaniałości pieszczonych ogrodów, drogie 
kamienie i cudowne róże. [...] Wschód – to miejsce rozkoszy i urody życia, stąd też popularnym 
bohaterem będzie jeździec pustyni, farys, jednostka o silnej uczuciowości i nieskomplikowanej 
naturze” (Romantyczne fascynacje egzotyką, op. cit., s. 226-227).
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jak w barokowej literaturze moralistycznej, zwłaszcza w jej nurcie kontrreforma-
cyjnym. Ale o ile na przykład u hieronima Morsztyna „rozkosz” pojmowana jest 
wieloznacznie, także jako „radość życia na tym świecie”48, bo „[...] Jakoż świata 
tego/ [człowiek – A.S.] nie ma zażyć rozkoszy, gdy je jemu kwoli/ Stwórca na-
dał? [...]” (Światowa Rozkosz, w. 18-20)49, to u romantycznego poety już nie ma 
miejsca na beztroskie delektowanie się radościami ziemskiego padołu, owymi 
„świeckimi delicyjami”. „Rozkosz” bowiem jest utożsamiana z przesytem, nad-
miarem, a ten z kolei okazuje się drugą stroną medalu – śmierci. Albo – mówiąc 
jeszcze inaczej – pamięć o śmierci, przemijaniu, jest w Agaj-Hanie  rodzajem 
lustra, w którym, tak jak na barokowych obrazach, próbują przeglądać się ludzie 
częstokroć młodzi, pięknie ubrani, demonstrujący witalność, żądzę życia (i uży-
cia). Lustro zaś pokazuje trupią czaszkę. 

Oto jaki portret Drugiego Dymitra, otoczonego niesłychanym przepychem 
swej komnaty, wyłania się ze wspomnień Maryny: 

twarz o srogich i nadętych rysach, oczy pełne chuci i bezwstydu, [...] ciało roz-
marzone po uczcie, przewraca się i pokoju znaleźć nie może, [...] drze przez sen 
kosztowne nakrycia i futra, lub pada na podłogę i jak nieżywe się toczy. (416) 

Jest tu i barokowa bujność, witalność, drapieżna zmysłowość i, jednocześnie, 
wyraźna zapowiedź tego, że człowiek „z rozkwitłej krasy swojej będąc zgoło-
cony,/ zostaje w trupią brzydkość strasznie odmieniony”50. „W epoce pozorów  
i złudzeń można było zarazem szukać rozkoszy, jak i napawać się nicością” – pi-
sze Adam Karpiński w kontekście dzieła hieronima Morsztyna51. Podobny wy-
dźwięk mają niektóre fragmenty ukazujące Agaj-hana, na przykład:

 dosyć raz przebiegnąć owe rysy naciągnięte, rozognione rumieńcem gorączki, by 
wyczytać, iż śmierć niedaleka mu grozi, a to nie łagodna, na spokojnym łożu, ale 
taka namiętna i rozpasana w boleściach, jak rozpasane było jego życie w chuciach 
i czynach. (534)

Najwyraźniej owo współistnienie Vanitas i Światowej Rozkoszy pokazane jed-
nak zostało, oczywiście, w opisach Astrachania zdobytego przez Zaruckiego dla Ma-
ryny Mniszchówny. Astrachania, który na krótko przeistoczył się w ogród Rozkoszy 
stworzony na zgliszczach, fałszywy raj ziemski, z królową – Maryną. Niektóre z tych 
opisów stanowić by mogły znakomitą egzemplifikację rozważań Marty Piwińskiej, 

48 C. Backvis, Religia wyrzeczeń w sporze z cielesną naturą człowieka, w: tegoż, Panorama 
poezji polskiej okresu baroku, red. naukowa A. Nowicka-Jeżowa, R. Krzywy, Warszawa 2003, t. I, 
s. 36-38.  O dwuznaczności obrazu uciech towarzyszących Światowej Rozkoszy u Morsztyna oraz  
o niekonsekwencjach i wieloznacznym przesłaniu poematu pisano wielokrotnie. Zob. np. A. Karpiń-
ski, Wprowadzenie do lektury, w: h. Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim i ze dwuna-
stą swych służebnych Panien, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1995, s. 8-9; P. Stępień, Rozkosz i nędza 
doczesnego żywota, [w:] tegoż, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci, op. cit., s. 35-40. 

49 h. Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim i ze dwunastą swych służebnych Panien, op. cit.
50 Tenże, Vanitas vanitatum et omnia vanitas, op. cit., w. 15-16.
51 A. Karpiński, Wprowadzenie do lektury, op. cit., s. 10.
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która odnotowuje, że „na Wschodzie romantyczna literatura ustawia dekoracje. In-
ność się robi. Koloryt podnosi się do potęgi stylu”52. Nie są to wprawdzie „teatralne 
brzegi Bosforu”53, lecz „teatralne brzegi Wołgi”, niewątpliwie jednak tę inność też 
„się zrobiło”. Nie zadowolił się na przykład poeta stwierdzeniem, że nad miastem 
królują wieże świątyń – złote i srebrne półksiężyce minaretów, greckie krzyże cer-
kwi. Musiał dodać, że w promieniach południowego słońca złoto i srebro zdaje się 
płonąć ogniem tak, iż wydaje się, że „nad każdym [podr. A.S.] gmachem zawisł me-
teor nieba” (472). Symbolem zaś przepychu wschodniego będzie, zgodnie z tradycją 
zapoczątkowaną przez Goethego w Dywanie Wschodu i Zachodu, kobierzec:

Zewsząd powiewają spuszczone kobierce. Zda się, jakby od krużganków, od okien 
leciały hurmem kwiaty i, zatrzymane, kołysały się w powietrzu; nad galeryami, 
nad płaskimi dachy rozciągnięte opony z jedwabiu, pomiędzy ich rysunki i ha-
fty promienie słońca biegają, gdyby wśród ogrodu, pełnego róż i motyli, a ogrody  
i winnice zielonym wieńcem okrążają miasto. (474)54

Poeta po prostu maluje „świat z tysiąca kolorów złożony”, „okazałą tęczę wszyst-
kich narodów Azyi, [...]” (475). Bez najmniejszych skrupułów rozstawia tęczowe 
dekoracje z kiczowatymi malunkami róż i motyli. Tworząc scenografię do swego 
theatrum pożycza od poprzedników ograne już rekwizyty, przejmuje doskonale przez 
odbiorcę rozpoznawane akcesoria, mające ewokować wschodnią egzotykę. Można 
oczywiście skonstatować, że ujawnia się tu epigonizm młodego Krasińskiego. Ale 
nie da się jednocześnie zaprzeczyć, że opis Astrachania, dzięki swej manifestacyjnej 
wręcz sztuczności (tak jak sztuczne są ogrody z kobierców i malowane motyle), przy-
czynia się także do potwierdzenia prawdy o iluzyjności bogatych dekoracji, wanita-
tywności przeznaczonego do unicestwienia miasta. „Im silniejsza dążność do teatrali-
zacji świata, tym ostrzejsza świadomość iluzji i aktorstwa [...]” – konkluduje Jadwiga 
Kotarska przy okazji rozważań nad toposem theatrum mundi vitae humanae55.     

Zauważa Piwińska w kontekście orientalizmu romantycznego, że „wiele jest po-
dobnych tematów w baroku i romantyzmie. O ile jednak barok poprzestawał na grze 
masek (świat teatr), o tyle romantyzm poszukiwał [na Wschodzie – A.S.] tożsamo-
ści”56. Jest w tej konkluzji dużo racji, ale – mimo wszystko – wydaje się ona pew-
nym uproszczeniem w odniesieniu do polskiego romantyzmu choćby dlatego, że 
traktuje polski orientalizm wyłącznie na takich samych zasadach jak orientalizm za-

52 M. Piwińska, Wschodnie maskarady, op. cit., s. 320.
53 Tamże. 
54 Trafnie zauważa Maria Kalinowska:  „Wydaje się bowiem, że rzeczywistość jawi się jako 

egzotyczna, gdy urzeka właśnie tą zewnętrznością, niejako „powłoką”, gdy objawia się w wyra-
ziście ukształtowanych zewnętrznych formach, niecodziennych (atakujących zmysły i poruszają-
cych wyobraźnię) i gdy fascynuje znajdującą się pod tą powierzchnią – tajemnicą inności, tajem-
nicą, która musi pozostać nieodgadniona” (Egzotyzm w romantycznych wyobrażeniach Grecji. 
(Próba sformułowania pytań), w: Egzotyzm w literaturze, red. E. Kuźma, Szczecin 1990, s. 30).

55 J. Kotarska, Topos „theatrum mundi” w poezji przełomu XVI i XVII wieku, w: Przełom wie-
ków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc, Wrocław 1984, s. 165. 

56 M. Piwińska, Wschodnie maskarady, op. cit., s. 380.
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chodnioeuropejski. A istniał przecież na gruncie polskim także taki nurt egzotyzmu 
staropolskiego, który można by wiązać właśnie z poszukiwaniem tożsamości: i geo-
graficznej, i etnicznej (jak wiadomo siedemnastowieczni Sarmaci byli przekonani  
o swym azjatyckim pochodzeniu), i kulturowej, o czym świadczy moda sarmacka57. 
Można by powiedzieć, że to właśnie człowiek polskiego baroku – nie romantyzmu – 
poszukiwał na Wschodzie swych korzeni i swej tożsamości, a to, co obce, egzotycz-
ne, raczej go zaskakiwało. Istnieją przecież w literaturze pewne tendencje nieoczy-
wiste, płynące jakby podskórnie. Jest to zagadnienie skomplikowane i wykraczające 
poza ramy niniejszego szkicu – nie da się go w kilku zdaniach wyczerpać. Tutaj chcę 
jedynie wyraźnie podkreślić, że orientalizm polski ma też korzenie staropolskie.  
I dlatego w orientalizmie Agaj-Hana – nie ryzykując uproszczeń – można dostrzec 
wiele elementów wspólnych z egzotyzmem barokowym, jak choćby bogate stro-
je rycerzy, na przykład Zaruckiego58 czy ambiwalentny stosunek do „człowieka 
Wschodu” (do tych kwestii powrócę w dalszej części swych rozważań).

Gra masek, teatralność, umowność dekoracji w Agaj-Hanie, nieustannie przy-
wodzą na myśl barokowe upodobanie do iluzji – powiązanej z vanitas, łączą-
cej się też często z onirycznością. Jest przecież na początku Astrachań poniekąd 
miastem-widmem, przesłanianym a to przez zasłonę dymu, zza którego tylko 
„słychać wrzaski i szczęki, niekiedy strzelbę i łoskot walących się murów, ale 
nic nie widać” (480), a to przez „piramidy piasku” – „niby ruchome mogiły”.  
A w łunie zachodzącego słońca zdaje się płonąć (494). Jest miastem wyłaniają-
cym się niczym w wizji sennej, sennym koszmarze59:

Na wyspie przed nimi w zmierzchu gmatwają się Astrachanu wieże i mury dzi-
wacznie się łamią, to wyskakując, to cofając się w tył; [...] gdzieniegdzie światło 
zamignie, to lampa wejdzie na szczyt minaretu, to latarnia gdzieś błyśnie na wieży, 

57 Na ten temat zob. M. Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy, Warsza-
wa  1999; J. Tazbir, Orient a kultura sarmacka, w: tegoż, Prace wybrane, pod red. S. Grzybowskie-
go, t. III: Sarmaci i świat, Kraków 2001, s. 345-356.  Maria Janion konstatowała: „Barok zachod-
nioeuropejski poszukiwał impulsów kulturowych w orientalnej dziwności i przepychu, podczas 
gdy u nas te same cechy przyswajano w ramach nieco inaczej stylizowanego baroku sarmackiego” 
(„Agaj-Han” jako romantyczna powieść..., op. cit., s. 181).

58„Już Francuzów, towarzyszących henrykowi Walezemu w czasie jego bytności w Polsce, 
szokowały orientalne wzory i materiały szat oraz krzywe, wschodnie szable polskich szlachciców. 
Ów typ wschodni Sarmaty, czy też »smak europejski ożeniony z azjatyckim«, jak to określił Tade-
usz Mańkowski odwołując się  przy tym do autentycznej, osiemnastowiecznej wypowiedzi Karola 
de Ligne o Polakach, był dla Zachodu nie  lada orzechem do zgryzienia. Jest w dalszym ciągu. Do 
dziś przecież historycy sztuki nie potrafią się do końca zdecydować, czy na znanym obrazie Piotra 
Rubensa Portret  mężczyzny  w  stroju  wschodnim z Kassel mamy  do czynienia z przedstawieniem 
szlachcica polskiego, czy też mieszkańca Azji” – pisze Marek Prejs (Egzotyzm w literaturze staro-
polskiej, op. cit., s. 26). Oddajmy jeszcze raz głos Marii Janion: „Znane jest nam dzisiaj zjawisko 
baroku sarmacko-orientalnego i można podejrzewać, że Krasiński miał dla niego pewne zrozumie-
nie historyczne” („Agaj-Han” jako romantyczna powieść..., op. cit., s. 181). 

59 Marta Piasecka twierdzi, że w młodzieńczej twórczości Krasińskiego „sny pełniły jeszcze tylko 
funkcję modnego w epoce ornamentu” (Zygmunt Krasiński, w: tejże, Mistrzowie snu. Mickiewicz – 
Słowacki – Krasiński, Warszawa 1992, s. 197). Szkoda, że nie uwzględniła autorka w swoich rozwa-
żaniach Agaj-Hana, tutaj bowiem nie można nazwać poetyki onirycznej ornamentacyjną. 
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znad okolicznych trzęsawisk mgła się podnosi i leniwo wlecze się w górę, na brze-
gach wicher się zakręci i wzbije tumany białawego kurzu, gwiazda zalśni wśród 
błękitu, poniżej meteor przeleci nad wyziewami (477).  

Tej onirycznej wizji towarzyszy metaforyka apokaliptyczna: „Kopuły, księży-
ce, krzyże, jako gwiazdy mordu, czerwono zabłysły nad miastem; między nimi 
pędzą kłęby dymu, które je przesłonią, to odkryją na przemian. Burza to pełna 
dziwów między niebem i ziemią [...]” (477). Niczym w koszmarze sennym, wy-
łaniają się „czarne postacie” pląsające wśród płomieni, znikające i pojawiające 
się znowu „podług tego, jak wicher przesłoni ich kurtyną z popiołów lub ob-
wiedzie kręgiem z ognia” (478). Ciągle zresztą podnoszą się lub opadają jakieś 
„kurtyny”, zasłony: dym, popiół, piasek, mgła... Najważniejsza jest jednakże, 
„migająca w cieniu”, zasłona śmierci (521).

Oniryczność, iluzyjność jest w Agaj-Hanie  ewokowana – wreszcie – także 
dzięki efektom świetlnym. Ma Krasiński słabość do opisów nocy rozświetlanej 
księżycową pełnią, ale zwłaszcza fascynuje go światło nieciągłe – iskry, skrzenia, 
złudzenia optyczne uzyskane dzięki odbiciom w wodzie (lub lodzie), lśnieniom 
zbroi i broni walczących. Migotliwe światło, wydobywane przy okazji opisów 
iskrzącego się śniegu, ale – zdecydowanie częściej – ewokowane przez migo-
czące płomienie ognisk, świece, kaganki, pochodnie rozświetlające ciemność, 
zaciera kontury rzeczy i ludzi60. Odrealnia. Czasem zaś świecący mocno księ-
życ, przywodzi wręcz na myśl reflektory oświetlające teatralną scenę, jak wtedy, 
gdy oświetla tonącego Agaj-hana, a widzowie na brzegu „patrzą pilnie tak, jak  
w innych krajach lud patrzy na aktora, grającego w okropnej sztuce” (460). Kie-
dy indziej światło księżyca sprawi, że sam narrator powie: „Było coś fantastycz-
nego w tym widoku, przypominającym morze, we śnie widziane [...]” (457).

Niekiedy „odrealniającym” efektom świetlnym towarzyszy dodatkowo, ulu-
biona przez manierystów (i Krasińskiego jako autora Agaj-Hana), wspomniana 
już, figura serpentinata61 ujawniająca się także w – powracającej na kartach po-
wieści – metaforyce labiryntu: 

[...] wąwozy idą naprzód, obracają się w prawo i w lewo, to długim łukiem wracają 
wstecz i kręcą się bezustanku [...] tyle skał, ile drzew w borze, wszystkie podobne 
do siebie, jak liście do liści. Po męczących błędach wreszcie zatrzyma się piel-
grzym i obejrzy się w rozpaczy, a one zdają urągać się jemu, bo te same, które minął 
od godziny, dotąd stoją naokoło, jak gdyby, cichaczem stąpając za nim, posuwały 
się, kiedy on idzie, stawały, kiedy i on stawa; mózg w głowie mu się zakręci, wyda 

60 „Patrz na Aleksandra z Lisowa! Nie ujrzysz go nigdy całkiem, bo zawsze ci go stos ciał lub 
kłąb dymów z przed oczów wyrwie w połowie. To mignie szabla wśród ogniów, to poła burki za-
kręci się na rozwalinach, to głowa czasem wyjrzy, broda, wąs, zroszone iskrami, czoło zwęglone, 
oczy pełne żaru, a reszty ciała nie widać, bo gdzieś zanurzone w gruzach i popiołach” (464). Grę 
świateł w Agaj-Hanie z tradycją barokową łączy też Tomasz Łuczkowski (op. cit., s. 179-180). 

61 Do przywołanego poprzednio przykładu można dodać jeszcze taki: „Więc, lampę dzierżąc 
przed się, weszła na schody i poszła nimi. Dziwne to przejście. Splotami węża wiją się stopnie, 
czasami w dół się wracają, potem w górę się wspinają” (416).
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mu się, że one kołem tańcują, wirem go porywają i wciąż niosą pomiędzy siebie 
bez odpoczynku, bez końca; ale jeśli odzyska zmysły i ochotę, jeśli szczęście mu 
posłuży, po żmudnej drodze wyjdzie z labiryntu [...]. (507)62

Iluzyjność, kalejdoskopowość barw, ułudna migotliwość światła, oniryczne labiryn-
ty, w które wkraczamy z bohaterami powieści Krasińskiego, również służą ewokacji 
vanitas. Tak jak to często ma miejsce w literaturze barokowej. Janusz Goliński powiada: 

Nade wszystko [...] twórcy doby staropolskiej, a poeci XVII stulecia ze szczególnym 
upodobaniem hołubili „senne” figury vanitas, nicości, nietrwałości, przemijania, złud-
nego pozoru życia i iluzji świata (rozpowszechnione w europejskim kręgu kulturowym 
dzięki dramatycznemu arcydziełu Calderona jako warianty toposu „życie snem”).63

Wróćmy jeszcze do „światowej rozkoszy” pałacu w Astrachaniu i odnotujmy, że  
„śliczne świata tego pozorności”64 są tutaj ukazane niemal według wzorca z baroko-
wych tekstów. Przepych oddawany jest przede wszystkim za pomocą opisów złota, 
kwiatów, drogich kamieni, wyliczeń najróżniejszych drogocennych naczyń, szat, świa-
teł palących się w wazonach z „przejrzystego alabastru”, wonnych kadzideł otaczają-
cych kochanków balsamiczną wonią, napojów, owoców, muzyki. Oczywiście jest to 
„przepych wschodu” (486), bogactwo Orientu znane także z, czytanych przez roman-
tyków, opowieści Tysiąca nocy i jednej. Kleiner powie, że to „Wschód z bazaru”65. 
Zapewne. Ale ów wschodni przepych ewokuje „światową rozkosz” poprzez nagroma-
dzenie różnorakich bogactw tak, jak w epokach minionych. I u hieronima Morsztyna 
zbytek pokazywany był dzięki wyliczeniom „złotorytych szat”, jedwabi, diamentów, 
rubinów, pereł, balsamicznych woni i różnorakich uciech, splendorów „pompy świato-
wej”. Opisom owych splendorów towarzyszył jednak morał mówiący, że  

Fontanny, wirydarze, wonnobujne sady, 
Marmurowe pałace, wesołe biesiady, 
Drogi pokój, dostatek potraw, świetna szata, 
Miękkie łoże, orszak sług, [...]

(Na toż, w. 1-4)

- to, w ostatecznym rozrachunku, marność66. Tak też i w Agaj-Hanie pragnieniu 
użycia towarzyszy cały czas świadomość śmierci. Zarucki „kiedy przejdzie chwi-

62 Inny charakterystyczny przykład: „I szli, milcząc, przez długie przejście, kędy sklepienie, wyro-
bione trzęsieniem ziemi i pracą czasu, w dziwne to zwęża się, to rozgina otwory, to zdaje się leci[e]ć 
ku ziemi i w słupie wiszącym zatrzymuje się nad nią, to znów wzbija się w górę i ginie w ciemności, 
to prosto, gdyby wykute, się ciągnie, to co kroków kilka łamie się kątem, zakręca się kołem” (515). 

63 J. Goliński, Barokowe igraszki z Hypnosem („Somni descripctio” – tajemnice snów, ogro-
dów, gabinetów...), „Ogród” 1994, nr 1, s. 145.

64 h. Morsztyn, Światowa Rozkosz..., op. cit., w. 13.
65 J. Kleiner, Pseudoromantyka „Agaj-Hana”, op. cit., s. 119.
66 Wielu przykładów obrazujących zwycięstwo Vanitas nad Światową Rozkoszą dostarcza na 

przykład antologia Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej  opracowana przez 
Andrzeja Vincenza (Wrocław 1989). Zob. zwłaszcza część zatytułowaną Splendory, klejnoty, pom-
pa światowa, s. LIV-LX; s. 3-33. 
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la uniesienia, kiedy nastąpi omdlenie rozkoszy, wtedy znów czuje, iże go śmierć 
czeka” (494). Nie tylko zresztą Zarucki, który wspominając wśród dworskiego 
przepychu swe żołnierskie życie słyszy głos: 

Śpiesz się więc, śpiesz, Igorze Zarucki, nasycić oko wdziękami lubej, usta jej usta-
mi, nacieszaj się przepychem i zbytkami wschodu, nie dbaj o to, że za kilka dni 
może z owych bogactw i całego królowania twego jedna ci pozostanie żelazna ko-
szulka (493),

nie tylko Maryna rozmyśla o marnościach świata i śmierci. Także i narrator snuje 
rozważania w stylu „ubi sunt?”67 i konstatuje na przykład, że tańczące niewolni-
ce, „świeże, jak róże Edenu”, rozkosz „przepsuje, przepali, na zgniliznę i popiół 
rozsypie” (491)68. 

Jest Krasiński – wedle trafnego rozpoznania Słowackiego – „poetą ruin”, hi-
storiozofem, u którego tak łatwo dostrzec nawiązania do Volneyowskiego nurtu 
dumań nad przemijaniem narodów i cywilizacji69, poetą o „wyobraźni katastro-
ficznej”70. W Agaj-Hanie narrator, przy okazji uruchamiania topiki vanitas, od-
słania dodatkowo twarz kontrreformacyjnego niemal moralisty71. Tak jest przede 
wszystkim przy okazji opisów scen erotycznych. Pisano wielokrotnie o tym, że 
mają one wręcz charakter sadomasochistyczny, perwersyjny72. Ale jednocześnie 
seksualne pożądanie, miłość fizyczną, traktuje się tutaj na ogół jako coś jedno-
znacznie złego, naznacza się wyraźnie piętnem grzechu:

Rozchuzdane chucie szarpią mu rysy na twarzy, skręcają się usta, na których pożądli-
wość się pieni. Zęby dzwonią, lica biją od krwi, co do nich napływa. W tej chwili wszel-
ki ślad boży odpadł od niego i stał się człowiekiem na podobieństwo szatana. (540)

Zdania w stylu „radby ją porwać w objęcia i przygnieść do piersi i tarzać się  
z nią po ziemi, jako wąż z gadziną” (541) przykuwają uwagę nie tylko swoją eks-
presyjnością, także charakterystyczną metaforyką zwierzęcą. Zwierzęta, jak wiado-

67„Ależ gdzie się podziało to plemię, które niedawno skakało i połyskiwało, wzorem lubież-
nych jaszczurek, po twoich ulicach, Astrachanie?” (481). 

68 Co przypomina na przykład wiersz hieronima Morsztyna Na drugą [panią], gdzie kobiece ciało 
też jest zrównywane z popiołem (zob. P. Stępień, Rozkosz i nędza doczesnego żywota, op. cit., s. 39). 

69 Zob. M. Janion, Między Przeznaczeniem a Opatrznością, w: tejże, Romantyzm. Studia  
o ideach i stylu, op. cit., s. 95 i nast.; G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat 
romantyczny, Kraków 1993, zwł. s. 102-125.

70  Zob. np. G. Tomaszewska, Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficznej, 
Gdańsk 2000. 

W pokonferencyjnej książce Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza (t. II, red. K. Korot-
kich, J. Ławski, Białystok 2007) został zaś wyodrębniony cały dział poświęcony „apokaliptycznej 
wyobraźni” Krasińskiego.

71 Maciej Szargot postrzega Krasińskiego raczej jako gnostyka: „Materia jest dla niego syno-
nimem zła, egzystencja – upadku, ciało – błota” (Węże i anioły. Fantazje erotyczne Krasińskiego,  
w: Eros, psyche, seks. Materiały  z konferencji „Język a erotyka” zorganizowanej przez koło nauko-
we językoznawców Uniwersytetu Śląskiego, red. R. Piętkowa, Katowice 1993, s. 47).

72 Zob. np. M. Janion, „Agaj-Han” jako romantyczna powieść..., op. cit., s. 186; M. Szargot, 
op. cit., s. 48.
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mo co najmniej od czasów Ezopa, stanowią świetny punkt odniesienia dla charak-
terystyki ludzkich zachowań i typów73, tak też jest u Krasińskiego. Z tym że wąż, 
który nawet w Biblii jest wieloznaczny, u polskiego romantyka nabiera nacechowa-
nia jednoznacznie negatywnego. Przy czym interesujące są nie tylko zestawienia 
Agaj-hana z wężem, także ogólne wyobrażenia o wężach utrwalone na kartach 
powieści Krasińskiego. I te, które dotyczą ich życia płciowego – na przykład „węże 
okręcają się z sobą, przeciągłem gwiżdżeniem obwieszczając swą miłość” (506),  
i – nawet – opisy ich wyglądu. Oto, przeprawiając się przez bagna, można zobaczyć 
„gadziny, serdecznie splecione z sobą, z oczkami podobnemi do iskierek, z żądłem 
migającem, gdyby płomyk śniady” (488). Dzięki tego typu relacjom nieszkodli-
wy, a często wręcz pożyteczny gad urasta niemal do rangi fantastycznego potwora  
z barokowego bestiarium. Wróćmy jednakże do głównego bohatera powieści.

Agaj-han nie tylko w tym jednym, zacytowanym, przypadku został porów-
nywany z wężem. Wprawdzie pojawia się przy okazji próby oddania natury jego 
afektu do Maryny, znana z literatury renesansowej i barokowej, metaforyka ero-
tyczna – a to „wzrokiem ssie jej wdzięki, jak pszczoła, nachylona nad kielichem 
kwiatu” (414), a to chciałby być motylkiem, którego ukochana „do ust przytuliła, 
oddechem obwiała, głosem nęciła, by ożył”, a potem posyłała za nim „dyamenty 
swych spojrzeń” (449) – ale, choć z wrażliwością bliską wrażliwości petrarki-
stów, nie prosi „o więcej jak o względy, świadczone onej drobnej muszce”, trak-
tuje się go zgodnie z jego naturą: naturą gada74.  

Paw i Wąż

Główny bohater powieści Krasińskiego z wielu względów może budzić konsterna-
cję czytelnika. Nie tylko dlatego, że – wskazywał na to Kleiner w przywoływanej już 
kilkakrotnie rozprawie o „pseudoromantyce” Agaj-Hana – nie sposób dociec, czy jest 
on Tatarem czy też Persem, Turkiem, Arabem, potomkiem Czyngis-Chana. Zresztą 
Kleiner zadowalająco rozwiązał ten problem: Agaj-han jest i Tatarem, i Persem, i Tur-
kiem, i Arabem – jest po prostu wcieleniem romantycznych wyobrażeń o Oriencie75. 
Godząc się jednakże z taką diagnozą widzimy, że wcielenie to dość osobliwe. histo-
ryk literatury romantycznej, poza dostrzeżeniem epigońskich nawiązań do orientali-

73 Na ten temat pisała niedawno Janina Abramowska: Ludzie jak zwierzęta, w: tejże, Pisarze  
w zwierzyńcu, Poznań 2010, s. 110-126. 

74 Na owadzią metaforykę w erotyce staropolskiej zwracano uwagę wielokrotnie, na przykład na 
to, że poeci renesansu i baroku słodycz ust kochanki próbowali opiewać opisując je jako wabik dla 
pszczół (zob. np. M. hanusiewicz, Gdy się chciwe usta z usty zeszły, w: tejże, Pięć stopni miłości..., 
op. cit., s. 104-105). Dla współczesnego odbiorcy ciekawostką jest, że nie tylko pszczoły lub motyle 
– czyli owady budzące pozytywne skojarzenia – przysłużyły się językowi staropolskiej poezji miło-
snej. Nie mniejszą rolę odegrały tu wszy łonowe, będące nawet obiektami zazdrości kochanków (zob.  
R. Grześkowiak, Pchła – zapoznany temat erotyczny dawnej poezji, w: Miniatura i mikrologia literac-
ka, t. III, red. A. Nawarecki przy współudziale B. Mytych, Katowice 2003, s. 9-28; M. hanusiewicz, 
Nierządne dotknienie, w: tejże, Pięć stopni miłości..., op. cit., s. 131-133).  

75 J. Kleiner, Pseudoromantyka „Agaj-Hana”, op. cit., s. 118.
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zmu w wydaniu Mickiewicza i romantyków zachodnioeuropejskich, zauważy też, że 
do granic maniery wyzyskuje tu Krasiński – jako uważny homo legens76 – znane już z 
literatury rysy romantycznego dziecka77. Co jakiś czas Agaj-han wybucha śmiechem 
dziecka, dziecinne ma rysy i płacze „łzami dziecinnymi” (431), ale – wiemy przecież –  
„w młodzianie owym było coś dziecinnego i strasznego zarazem” (396). Jest jedno-
cześnie namiętny jak mężczyzna, przedwcześnie postarzały wskutek nadużywania 
rozkoszy, opium i zmęczenia żądzą zemsty. Należy dodać, że także wskutek popad-
nięcia w aegritudo amoris – chorobę miłosną, melancholię erotyczną, objawiającą 
się zaburzeniami wszystkich zmysłów, zwłaszcza wzroku i słuchu, gorączką, uderze-
niami potu, bladością, drżeniem, czy wreszcie – przywodzącym na myśl afonię po-
wstałą na tle psychicznym – upośledzeniem mowy. Dolegliwości miłosne Agaj-hana 
mogłyby wręcz posłużyć jako doskonała egzemplifikacja tego, znanego w literaturze 
od czasów słynnej „ody patograficznej” Safony, toposu78. W towarzystwie ukochanej 
robi się blady, momentami prawie traci wzrok, miewa dreszcze, traci mowę i rozum, 
chodzi chwiejnie jak człowiek pijany, uginają mu się kolana79. Narrator konkluduje 
wręcz: „Młodość i siła pożegnały jego ciało, został się z mdłościami starca, z wyra-
zem przerażenia na licu;” (447). A to z powodu niezaspokojonej namiętności.

Jest przy tym jednak Agaj-han orientalnym dandysem stale prezentującym 
nowe modele strojów z kolekcji projektanta Zygmunta Krasińskiego. Jak sier-
miężnie przy Agaj-hanie prezentuje się Maryna Mniszchówna, kobieta i w końcu 
– mimo wszystko – carowa! Przypatrzmy się tym strojom – Krasiński wszak tyle 
uwagi im poświęcił. A to pojawia się Agaj-han w misiurce „złotem okwieconej”, 
przepasany zieloną szarfą „złotem ziarkowaną”, na nogach ma zaś „żółte buciki 
ze srebrnemi ostrogi” (397).  A to głowę przyozdabia mu czarny hełm z „półksię-
życem na szczycie, podobnym do półksiężyca niebios, zachodzącego w smutku 
nad cyplem skały” (425), lub też inne okrycie, równie efektowne, choć nie tak 
wymyślne: „szyszak [...] stalowy, wygładzony jak lustro, niewyczerpanych poły-
sków” (498). Do tego poeta przyodziewa go w „koszulkę z posrebrzanych dru-
tów, spiętą czarnemi klamrami, a na każdej wydłutowana głowa niedźwiadka  
z arabskim wokoło napisem”.  horbrokow na widok takiej elegancji wykrzykuje, 
trochę jednak nieadekwatnie: „[...] ubranyś, gdyby odaliska z serajów!” (499). 
Nie jest bowiem Agaj-han „gdyby odaliska”, jest raczej, „gdyby paw” dumny  
w swym bogactwie, ozdobny, czasem nawet pełen przepychu. Przypomnijmy 
sobie jeszcze ubiór, w którym występuje podczas nocnych odwiedzin u Maryny 
więzionej w lochu. Ma na głowie hełm z lampą, „z której buchający płomień 
starczy na całą przestrzeń więzienia”, do tego zdobi go 

76 Formuła Ewy Szczeglackiej: Romantyczny homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik 
polskich poetów, Warszawa 2003. 

77 Wydobyte na przykład przez Martę Piwińską: zob. Dziecko, w: tejże, Złe wychowanie, op. 
cit., s. 11-42. Zob. też: A. Kubale, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Wrocław 1984.  

78 O aegritudo amoris pisze M. hanusiewicz: Miłość jest chorobą, w: tejże, Pięć stopni miłości, 
op. cit., s. 12-32.

79 Zob. np. s. 447, 503, 513. 
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kaftan wschodni, zielony, posypany srebrnem ziarnem, pas z tyftyku i szarfa tako-
woż, kindżał, sadzony kamieńmi, a nad tem wszystkim suknia szeroka, przejrzysta, 
niby muślin, niby mgła, tak jasna, jak wyziewy przy słońcu, w rozmaitych fałdach 
osuwająca się na dół, pełznąca w górę, kształtnie wisząca u ramion, rozsuwająca 
się nad piersiami, jedno że i greckiej togi i kastylskiego płaszcza i tureckiej delii 
wszystkie łączy powagi i wdzięki. (449) 

Jest Agaj-han w tych swoich kreacjach, drażniących może lub nieco śmie-
szących dzisiejszego czytelnika, barokowy. Egzotyczny, stylizowany nieco na 
jedną z postaci z opowieści Szeherezady, ale też, jeśli przypomnimy sobie modę 
sarmacką z jej upodobaniami do orientalnych tkanin i orientalnego zdobnictwa, 
nie aż tak bardzo obcy kulturze polskiej.  

Ale dandyzm to nie tylko strój. Jak referuje Alina Witkowska, w sensie Camu-
sowskim dandyzm, to także „zaczątkowa postać buntu”, który służy wyróżnieniu 
postaci dandysa spośród tłumu. Dokonuje się tego głównie za pomocą środków es-
tetycznych: „stylu zachowania, hipertrofii cech osobowościowych do ekscentrycz-
ności włącznie, barwy emocjonalnej [...], traktowania życia jako gry i siebie jako 
aktora”80. Główny bohater Krasińskiego spełnia wszystkie te warunki. Nie tylko jest 
„ekscentryczny”, egzaltowany, spalany przez namiętności, także pojawia się w odpo-
wiedniej, starannie zaplanowanej oprawie scenograficznej. Poeta, kreując tę postać, 
odpowiednio zadba na przykład o wystrój jej namiotu (opis ten – nota bene – niesły-
chanie zirytował Kallenbacha „natłokiem męczących kolorów”81). Zatrzymajmy się 
na moment przy tym, jakże charakterystycznym, opisie. Światło dzienne

nim dojdzie do oczu, przekrada się pośród muślinów i jedwabiów, długo błądzić 
musi po harfach ze złota i srebra, ślizgać na perłach, wysysać błękit z ametystów 
a z rubinów purpurę, a wtedy, całe piane od farb i połysków, na dół się stoczy 
i pląsa w drżące łuki, którym końca nie masz; one biegną dołem i wspinają 
się nazad, wypuszczając z siebie okręgi, iskry, rozkwitania i życia pozór owym 
udanym haftom nadając, a promienistemi sieci cały namiot kratkują, od góry do 
dołu zalewają potokiem jasności, która płynie szkarłatem i błękitem, zieleni się, 
jak szmaragd, to złoci, jak pomarańcza, i do oka wpływa mile, bez rażenia, bez 
olśnienia, gdyby tysiąc motyli igrających razem po trawniku, kiedy słońce już 
nie parzy, a zachodzi w złocie, księżyc zaś naprzeciwko się podnosi, lamowany 
srebrem, a między nimi dwoma chmury hożym wieńcem oplatają niebo. (534)      

Oto kolejne, pełne przepychu, okazałości, blichtru dekoracje, manifestacyjnie 
wręcz sztuczne,  tworzące iluzję bujności i rozmachu, a nade wszystko „życia po-
zór”. Feeria migotliwych barw wydobytych z drogich kamieni spowija także pawia-
-Agaj-hana, orientalnego dandysa, pierwszoplanowego bohatera w tym theatrum. 

Paw, według klasycznych już rozpoznań Jeana Rousseta, to symbol baroku fran-
cuskiego. Obok Kirke, która symbolizuje metamorfozę, niestałość, ruch, dziwność, 

80 A. Witkowska, Dandyzm i paradoksy romantycznego przeanielenia, „Kontrasty” 1977, nr 1, s. 44.
81 J. Kallenbach, op. cit., s. 44. 
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zgrozę82. Niech nas nie zniechęca to, że Rousset tworzy tę charakterystykę epoki 
przede wszystkim na podstawie francuskiego dramatu i baletu dworskiego, więc kon-
centruje się na jednym barokowym nurcie83. Agaj-han w swojej umownej „masce 
człowieka Wschodu”, cały wręcz „umowny” i iluzyjny („Żegnaj mi na wieki, dzie-
cię mojej wyobraźni [...]” zwraca się do niego narrator pod koniec powieści [554]), 
przypomina nieco uciekiniera z takiego właśnie francuskiego baletu dworskiego lub, 
może nawet bardziej, z zespołu wystawiającego operę – na przykład Jeana Baptiste’a 
Lully’ego. Francuska siedemnastowieczna opera, tragédie en musique, w odróżnie-
niu od opery włoskiej czy angielskiej, miała rozbudowane wstawki baletowe i pozo-
stawała w ścisłym związku z dramatem mówionym, stąd ważną rolę pełniły w niej 
recytatywy oraz rytmika tekstu – śpiewanego i mówionego. A najważniejsze wątki, 
wokół których osnuta była akcja, to sława i miłość. 

Krasiński, jakkolwiek koneser i znawca opery84, nie miał okazji zobaczyć 
żadnej z oper Lully’ego z prostego powodu – na dwa stulecia zniknęły one ze 
scen operowych, by przeżyć renesans dopiero w XX wieku. Ale tragedia typu 
lullistowskiego, z pełną rozmachu oprawą scenograficzną, chórami, baletami, 
mówionymi dialogami i recytatywami, na całe wieki odcisnęła piętno na ope-
rze francuskiej. Odegrała też decydującą rolę w narodzinach grand opéra, zatem 
także na ulubionych operach Krasińskiego – Niemej z Portici Aubera i Robercie 
Diable Meyerbeera. Pierwszą z nich oglądał poeta w czasie swego pobytu w Ge-
newie w 1831 roku85, kiedy to – jak wiemy – pracował także nad Agaj-Hanem. 

„Muzyczność” Agaj-Hana to temat na osobną rozprawę86. W tym momencie 
zauważmy tylko, że Agaj-han nie tylko gra na różnorakich instrumentach, ale  
w przeważającej części nie mówi, lecz bądź melodeklamuje, bądź śpiewa – zwra-
cano na to już uwagę87. Wypada jeszcze dodać, że do tego porusza się bohater 
Krasińskiego tanecznym krokiem. 

82 J. Rousset, La Litterature de l’âge baroque en France. Circé et le Paon, Paris 1953.
83 Zwraca na to uwagę na przykład Krzysztof Mrowcewicz w Słowie od Redakcji poprzedza-

jącym polskie tłumaczenie fragmentów książki Rousseta: J. Rousset, Kirke albo metamorfoza  
(O balecie dworskim), tłum. T. Strzałkowska, „Ogród” 1991, nr 3, s. 218.

84 Zob. m.in. M. Sokalska, O inspiracjach operowych w „Irydionie” Zygmunta Krasińskie-
go, Kraków 2004; M. Sokalska, Zygmunt Krasiński. Inspiracje operowe w „Nie-Boskiej komedii”  
i „Irydionie”, w: tejże, Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz – Krasiński – Słowacki, Kraków 2009, 
s. 171-267. Tutaj też przegląd stanu badań na temat oddziaływania opery na dramaty Krasińskiego. 

85 M. Sokalska, Aneks, w: tejże, O inspiracjach operowych w „Irydionie”..., op. cit., s. 134.
86 Powieść jest pisana, jak wiadomo, zrytmizowaną prozą, spójność „melodyczną” zapewniają 

nawroty i słów, i całych obrazów, mnóstwo pojawia się też efektów akustycznych: tętent kopyt, 
palący się ogień itp. 

87 Oto kilka egzemplifikacji: „Słowa jego muzykę naśladują, ani jednej ciągle trzymają się 
miary, ale przechodzą od tonów pieśni słabej. Ginącej w oddali, do dźwięków wojennego pienia, 
brzmiącego ponad szczątkami broni i zwłokami poległych w ustach zwyciężcy” (536), mówi „pod-
nosząc głos jakby do śpiewu” (401), „głos zniżył i płyną jego dźwięki, jako dumka, przez dziecię 
śpiewana” (543), „ale głos, w któren się wcieliła namiętność duszy, usta mu rozerwie” (545),  „obie 
ręce w krzyż złożywszy na piersiach, zawołał, zaśpiewał raczej” (421).

 Kleiner widzi w Agaj-hanie spadkobiercę trubadurów, a nawet pazia Cherubina z Wesela Fi-
gara Mozarta (Pseudoromantyka „Agaj-Hana”, op. cit., s. 121).
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Bieży po murach, a kiedy trupy gdzie spotka, na palcach po nich przechodzi, jakby się 
lękał obuwia krwią zmazać [...]. Tyle wdzięku w jego podskokach, że do tańca podobne

- zachwyca się narrator (425). „Tyle wdzięku” wśród trupów... Jest w postaci Agaj-
-hana coś groteskowego, nie tylko dlatego, że – jak przekonuje Lee Byron Jennings – 
taniec to „charakterystyczny twór ruchu groteskowego”88. Przypomnijmy sobie sce-
nę, w której Agaj-han zjawia się w lochu – więzieniu Maryny. Niczym dżin z lampy 
Alladyna (nie wiadomo ani jak się dostał, ani dlaczego jest niesłyszalny i niewidzial-
ny dla wszystkich poza Maryną), ale nie zachowuje się przecież jak dżin, tylko ra-
czej jak zalotnik postanawiający zabawić swą bogdankę grą i śpiewem. Ten śpiew to 
raczej nie belcanto, do tego towarzyszą mu efekty dość osobliwe, czytamy na przy-
kład: „I tu uderzył o naczynie. – Maryna nie zdołała wstrzymać się od krzyku” (442). 
Cała scena jawi się niczym groteskowe przetworzenie tradycji serenad śpiewanych 
ukochanym89 i jest reprezentatywna dla sposobu przedstawiania Agaj-hana, postaci, 
która – jeśli by pokusić się o metaforykę muzyczną – funkcjonuje w powieści niczym 
nierozwiązany dysonans, tryton drażniący ucho słuchacza, ale i przykuwający jego 
uwagę. A pamiętajmy, że kiedy Jean Jacques Rousseau w swoim Dictionnaire de 
Musique  interpretował termin „baroque”, wskazywał przede wszystkim na dysonan-
sowe zakłócenia harmonii jako istotę barokowości w muzyce90. 

Jest Agaj-han postacią dysharmonijną, a przy tym dynamiczną, ulegają-
cą ciągłym metamorfozom, jak bohaterowie z francuskiego baletu dworskie-
go zmieniający się pod wpływem różdżki czarodziejki – Kirke91. Paradując  
w swoich wymyślnych i szykownych strojach, przypomina pawia, ale tak jak 
pawiowi autorzy polskich tekstów barokowych stale przypominali, by nie pysz-
nił się wspaniałym ogonem lecz przyjrzał się przede wszystkim swym brzyd-
kim nogom92, tak i Agaj-hanowi ciągle przypomina się, że jest tylko wężem.  
O niektórych „wężowych metaforach” już pisałam. Oto inne:   

88 L. B. Jennings, Termin „groteska”, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1979,  
z. 4, s. 309.

89 Serenady, zgodnie z tradycją, były śpiewane pod oknami – wiadomo, że w jaskini okien nie 
ma, śpiewak więc musiał tutaj przedostać się do środka, by umilić sen swej wybranki muzyką. Na 
temat zabawiania muzyką, jako ważnego etapu zalotów w tradycji staropolskiej zob. R. Grześko-
wiak, Okno Cyceryny – wymiary i głębia, w: Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, 
Warszawa 2008, s. 18-29.

90 Zob. J. Pelc, Barok epoka przeciwieństw, Kraków 2004, s. 5.  Niczym dysonans raził Agaj-
-han na przykład Kallenbacha: „Jakżesz mdło rysuje się ta postać z samego początku utworu, jak 
nienaturalnie: »w młodzianie owym było coś dziecinnego i strasznego zarazem«, »oczy jego były 
żywą tęczą (!) uczuć, zmienną jak opalowe (!) połyski« (wystawmy sobie oczy o połyskach – opa-
lowych!), »głos jego przybierał rozmaite tony, przebiegał od słodkiej nuty dziecinnego śpiewu 
aż do grzmiących dźwięków (!) surowego męża, a przy końcu był tak okropny, pełny zawziętości  
i urągania, że coś w nim podobnego do skowyczeń psa wśród nocy zimowej«.

Ani trochę nie dziwimy się Marynie, że w takim Agaj-hanie nie mogła się zakochać” (op. cit., s. 45).
91 J. Rousset, Kirke albo metamorfoza, op. cit., s. 220-223.
92 Zob. np. Emblema 38 Zbigniewa Morsztyna, Człowiek paw Daniela Bratkowskiego.  

W emblemacie Morsztyna Oblubieniec z Oblubienicą postanawiają nawet zapolować na pawia (ów 
„świata konterfet pysznego”) z łukiem i strzałami.
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O jakież z niego dziecię było wtedy! Precz mi z tem wspomnieniem, niech ono 
będzie dla mnie, jak skóra dla węża, kiedy ją odrzuci, a w nowe ustroi się szaty! 
hej, wąż wtedy śmiga i syczy w radości, bo mu jadu przybyło, bo w pierścienie ze 
srebra i złota oblekł giętkie ciało – biada ptakom, co nadlecą, biada wędrowcom, 
którzy nadejdą: w pysze z chwały swojej nie daruje nikomu! (536) 

Jest Agaj-han jak wąż gibki („nieraz, choć słabszy, okręcił się giętko naokoło 
wroga i nagiął go ku ziemi” [540]), atakuje jak wąż („handżar u mnie, zimny jak 
wąż, śmiertelny jak wąż, ale bez dzwonków i, jak wąż, ostrzegać nie raczy” [421]), 
jego wyobrażenia o coitus też więc są konsekwentnie utrzymane w takiej poetyce: 

Miałem cię w więzieniu, niewdzięczna, a szanowałem cię, jakby matkę moją! Nie 
mógłżem zbliżyć się i ręką ślizgać po twej sennej piersi, rozpiąć cichaczem zawoje 
szat twoich i błąkać się pośród wdzięków twoich, a nasyciwszy wzrok, z zawrotem 
głowy rzucić się na ciebie? Budząc się, poczułabyś pierścienie potężnego węża, 
okręcone wokoło kibici (450).

Ale od razu narrator moralistycznie kwituje to wyznanie: „Zamilkł i pa-
trzy wokoło, jak ten, co pamięć, rozum, nadzieję postradał i wyszedł na zwie-
rzę” (450). Czytelnik nie ma wątpliwości, jak wartościowana jest ta namiętność,  
a Maryna jest tutaj ukazana wręcz niczym inna Niewiasta, która zdeptała łeb wężowi. 

Ale bo też na czoło Maryny Mniszchównej dziwna zstąpiła uroda, nie owa ziem-
ska, której hołd składają ludzie westchnieniem i pocałunkami, [...] ale owa niebie-
ska, co, jako cień znikomy, czasem objawia się na twarzy, a rysów się nie trzyma,  
a z płcią się nie zlewa, ale jest córką duszy, niepojętą i boską jak dusza (541).

Co więc pozostaje Agaj-hanowi? „[...] zawsze odparty owem spojrzeniem na 
pół dumnem, świętem na pół [...] nie wiedząc, co czynić, to płacze, jak dziecko, to 
zgrzyta, jak potępieniec”. Znękanemu „drżą [...] ramiona i piersi, jak członki zdepta-
nej gadziny, w której jeszcze pozostało dość życia na czołganie się wieczne, nie dość 
mocy na jeden podrzut, na jedno ukąszenie” (446)93. To, co zmysłowe, może nie do 
końca zostaje tu pokonane przez to, co święte, jak w literaturze kontrreformacyjnej, 
ale poddawane jest w tym przypadku jednoznacznemu moralnemu osądowi. 

Zwraca przy okazji uwagę kreacja Maryny Mniszchówny. Chyba wszyscy 
badacze piszący o tej postaci zgodnie uznają, że skonstruował ją Krasiński nie-
konsekwentnie, co jest – dodajmy – dość nietypowe w kontekście innych literac-
kich portretów wojewodzianki sandomierskiej. Na przykład we Władysławie IV 
Samuela Twardowskiego 

93 Co ciekawe, w listach Krasińskiego do Delfiny Potockiej, też pojawia się taka „wężowa” me-
taforyka: „Nerwy, jak sploty wężów, kręciły mi się w mózgu i w sercu [...]” (list z 15-16 marca 1840 
roku, w: Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 
1975, t. I, s. 174); „Jak pokrajany wąż drga ciało moje od stóp do głowy. Ostatni nogi palec wespół  
z sercem czuje, że Ciebie nie ma [...]. Serce jak polip się rozrosło, obwinęło mnie całego – cały jed-
nym sercem jestem, rozdartym, skaleczonym, drżącym, wzdychającym w stronę Twoją” (list z 21 
marca 1840 roku, op. cit., s. 208). Zauważmy, że mamy tu do czynienia także ze znanym z Agaj-Hana 
manifestowaniem namiętności jako „rozprzęgnięcia się” poszczególnych członków ciała. 
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Wątek Maryny pod piórem poety przyjmuje [...] postać egzemplum etycznego, ilu-
strującego, najogólniej rzecz ujmując, kobiecą płochość. Smutny koniec żywota 
niefortunnej władczyni (autor przyjął wersję, iż została utopiona) brzmieć miał za-
pewne jak morał94. 

Także i w Dziejach panowania Zygmunta III Niemcewicza, z których – jak wia-
domo – Krasiński zaczerpnął motto do swej powieści, Mniszchówna ukazana jest 
dość jednoznacznie negatywnie95. Inaczej już rzecz się ma w Agaj-Hanie, gdzie auto-
rowi zdaje się brakować pomysłu na konsekwentne i logiczne przedstawienie charak-
teru tej postaci. Maria Janion mimo wszystko dostrzega tu jednak pewną linearność, 
ewolucję owładniętej na początku żądzą władzy bohaterki, która – zdaniem badaczki 
– będąc kobietą fatalną czy la belle dame sans merci pod koniec powieści wręcz się 
przeaniela96. Jeśli by zaś przyjąć optykę Zbigniewa Sudolskiego, doszukującego się 
w „szaleństwie Erminii czy męstwie pięknej Kloryndy” inspiracji, które oddziała-
ły na kreację Maryny97, można by stwierdzić, że ewoluuje bohaterka Krasińskiego 
tak, jak Saracenka Klorynda, która przed śmiercią nawraca się i przyjmuje chrzest. 
Maryna przecież próbuje się przygotować do śmierci jak prawdziwa chrześcijanka, 
przede wszystkim wyrzeka się pychy, swego największego grzechu (537). Byłaby to 
jednakże błędna analogia – z kilku co najmniej względów. 

Rzeczywiście można dostrzec w postaci Maryny oddziaływanie Tassowskiego 
wzorca kobiety-rycerza, kiedy – zupełnie nieoczekiwanie – widząc zbliżających 
się wrogów postanawia wystąpić w zbroi i dzielnie zawalczyć. Co daje poecie 
asumpt do malowniczego i jednocześnie dynamicznego opisu w stylu Tassa-Ko-
chanowskiego, z podkreśleniem efektów świetlnych osiąganych poprzez odbicia 
w zbroi: „Tysiączne blaski łamią się w pierścieniach jej kolczugi, kołpak z uko-
sa leży na skroniach, pół tylko włosów zakrywa, reszta buja sobie wśród iskier  
i burzy” (479)98. Ale raczej nie do jednoznacznie pozytywnej Kloryndy czy ciągle 
płaczącej (w polskim tłumaczeniu) Erminii należałoby przyrównywać Marynę. 
Bliżej jej do Armidy, która „coraz się jako Proteus odmieniała,” (pieśń V, 63,  
w. 3). Armida – tak jak Maryna – jest kobietą, która „w postawie/ Mdłej białej-
głowskiej z męskim sercem chodzi” (pieśń IV, 24, w. 1-2)99 i kobietą, która – gdy 
jest taka potrzeba -  „nie droży się z miłością” (pieśń IV, 25, w. 3). Wydaje się też, 
że opis Maryny, próbującej porwać rycerzy dla swojej sprawy, wiele zawdzięcza 
opisowi Armidy, gdy udaje się do obozu wroga, by omotać żołnierzy:

94 R. Krzywy, Wielka smuta w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego. „Władysław IV” 
jako literackie świadectwo recepcji wydarzeń historycznych, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 99.

95 Chociaż w ostatecznej konkluzji próbował wypunktować Niemcewicz także atuty Maryny: 
„Pycha jej, zbyt wolne obyczaje skalały nieszczęsną, lecz któż nad męstwem, statkiem i wynio-
słością jej duszy dziwić się będzie” (Dzieje panowania Zygmunta III, t. III, Kraków 1860, s. 36).

96 M. Janion, „Agaj-Han” jako romantyczna powieść..., op. cit., s. 197-199.
97 Z. Sudolski, Krasiński – Tasso, op. cit., s. 24.
98 Oto charakterystyczny opis rycerskiego rynsztunku z Jerozolimy wyzwolonej: „Miecze się 

jako pioruny błyskały,/ Zbroje od razów jako nieba grzmiały” (pieśń VI, 48, w. 7-8).
99 Ma „męskie serce przy panieńskim wstydzie” (pieśń XVII, 51, w. 8).
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[...] płaszcz odpada od ramion, za każdym krokiem zsuwa się bardziej, już ciągnie się 
po ziemi – ale za to ramiona błysnęły spod niego. Szata znad piersi gwałtownem biciem 
tych piersi odsunięta, rąbek jeszcze został biały, przejrzysty, słaba opona przeciw rozhuz-
danym oczom. [...] Oh, kto na nią patrzy, tej nocy długie zachowa wspomnienie (412).100

Tak jak Armida, Maryna to płacze, to uwodzi, wołając: „Nieszczęśliwej po-
moc dajcie, Waszmoście!” (413). Armida nawoływała: „I czekam od was pomsty 
obiecanej,/ Jakoście rzekli – pomóżcie stroskanej” (pieśń XIX, 70, w. 7-8). Mnisz-
chówna przejmuje częściowo cechy Armidy (która we francuskim barokowym ba-
lecie zastępowała często Kirke101). A od zachowań Maryny uzależniony jest z kolei 
Agaj-han. To słowa, gesty, spojrzenia Maryny, pełnią rolę czarodziejskiej różdżki, 
która pawia przemienia w węża, wydobywa „wężowość” jego natury.

Komplementy Agaj-hana, wysuwane pod adresem ukochanej, mogłyby być 
egzemplifikacją poetyckiego orientalizmu – „stylu wyszukiwanego epitetu, efek-
townego słowa, a przede wszystkim spiętrzonej, zwielokrotnionej metafory”102. 
Jest przecież Maryna lwicą, panią pustyń jego duszy, hurysą (399), „piękną perłą, 
konchą jego nadziei na wzburzonych falach życia” (407), sułtanką, tulipanem 
piękności, „żaglem białym na lazurowym jeziorze jego duszy”, rajskim ptakiem 
(412), „perłą ze skarbu Allaha” (450), gwiazdą, nad którą „anioł zesłany od Al-
laha zatrzymałby się w podziwie” (539), „chmurą  ukochaną od słońca” (539) 
itd. Chyba nawet w Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny nie znaj-
dzie się tyle określeń Matki Boskiej jak w „litanii”, którą modli się do Maryny, 
niczym spadkobierca Petrarki, Agaj-han. Ale przejmuje też Maryna wiele atry-
butów kobiet z erotyku postpertrarkistycznego (w tym marinistycznego), gdzie 
kobiety są piękne i niebezpieczne. Jak czarodziejki Kirke i Armida wabią, rzucają 
wyzwanie, są „pięknymi nieprzyjaciółkami” rodu męskiego. Zwłaszcza groźne 
są ich oczy, one niewolą bezbronnych mężczyzn, one są najniebezpieczniejszym 
orężem103. Tak i oczy Maryny nie tylko pełne są blasku równego diamentowi 
Salomona (400). Potrafią też razić piorunami (412), a nawet spalić na popiół:  
„w jasności oczu twoich, jako motyl, ulatywać będę, dopóki olśniony, upojony, 
spalony, nie padnę u stóp twoich, a wtedy popiół ze mnie i kurzawa, a wtedy 
deptaj po mnie i przeklinaj mnie;” (544).

100 A oto strój Armidy:
Śnieg biały z piersi i z szyje wynika,
Gdzie ma swe gniazdo miłość przeraźliwa;
Mniejsza część piersi na wierzch się wymyka,
Więtszą część kryje szata zazdrościwa;
Ale chocia je przed okiem zamyka,
Przechodzi rąbek i szatę myśl chciwa:
Ta nie ma dosyć na zwierzchnej piękności,
Wdziera się gwałtem w tajemne skrytości. (pieśń IV, 31, w. 1-8)

101 J. Rousset, Kirke albo metamorfoza..., op. cit., s. 220-223. 
102 J. Bachórz, Morze w młodzieńczej poezji Juliusza Słowackiego, w: tegoż, Złączyć się z bu-

rzą...”.  Tuzin studiów..., op. cit.,  s. 70. 
103 Zob. M. hanusiewicz, Oczy są ogień, w: tejże, Pięć stopni miłości..., op. cit., s. 43-64.
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Jest to kobiecość częstokroć manifestacyjna, kusząca, destrukcyjna. Ale nie 
przeaniela się Maryna dopiero pod koniec powieści. Od samego niemal początku 
napotykamy na kontrastowe passusy, które jednoznacznie pozytywnie ją dookre-
ślają. Przykładem takim jest scena pokazująca Mniszchównę próbującą przedo-
stać się po cienkiej kładce do tajemnej komnaty Dymitra: 

a lampa, kołysząc się zwolna, kręgiem światła jej postać oblewa, lecz każdy pro-
mień, co się zapuści dalej, czy w dół czy w górę, skonać musi wśród cienia – ona 
jest wyspą bladego światła wśród dwóch otchłani ciemności. (417)

 Jeśli skojarzenie z Pascalowskim człowiekiem zawieszonym między 
dwiema otchłaniami jest tutaj dość dowolne, to przywołanie, funkcjonują-
cej w religijnej barokowej ikonografii, opozycji lux-tenebrae, wyrażającej 
między innymi opozycję grzech-łaska, wydaje się uzasadnione. Światło jest 
nacechowane pozytywnie104. Pobrzmiewają też w niektórych odnarratorskich 
wypowiedziach dotyczących Maryny asocjacje biblijne: „to wspomnienie 
serce jej rozniosło na ostrzu swojem!” (420),  „W pośmiewisku obok na stole 
berło drewniane położyli” (434), „korona carów była dla niej wieńcem cier-
niowym” (554). Powiedzieć, że Maryna jest angelizowana to za mało. Ona 
momentami jest umaryjniana („i podnosił oczy ku Marynie, jako chrześci-
jańskie dziecię, klęcząc, podnosi oczy ku obrazowi świętej” [544]), a czasem 
wręcz chrystologizowana105. 

Wróćmy raz jeszcze do węża. Maciej Szargot, zajmując się fantazjami ero-
tycznymi Krasińskiego, odnotował, rzecz jasna, także predylekcję poety do 
przywoływania symboliki węża przy okazji opisów miłości fizycznej. Według 
uczonego jest to nie tylko „wąż z ogrodu w Edenie”, ale przede wszystkim upo-
staciowanie „gnostyckiej odrazy do świata materii” 106.  Wydaje się jednak, że 
w Agaj-Hanie sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Problem polega 
bowiem na tym, że temu negatywnemu wartościowaniu podlega tylko namięt-
ność Agaj-hana, podobny przecież w swojej istocie afekt Zaruckiego do Mary-
ny, jest postrzegany raczej pozytywnie. Narrator się nim nie gorszy. Dlaczego? 
Szukając odpowiedzi, wystarczy posłuchać, jak Maryna – powołując się na swe 

104 J. Kotarska, Między światłem a ciemnością, w: tejże, Theatrum mundi. Ze studiów nad po-
ezją staropolską, Gdańsk 1998, s. 65-98.

105 Mariniści tradycję Petrarki często przetwarzali w duchu konceptystycznym i prześmiew-
czym. Paweł Stępień, komentując Nadgrobek kusiowi Jana Andrzeja Morsztyna, zauważa na przy-
kład: „opisując apoteozę zmarłego, podkreśla [Morsztyn – A.S.], iż Jowisz przeniósł go na firma-
ment pod postacią gwiazdy i umieścił »wysoko przy Smoku«, aby się nowy jurny bóg »nie piął 
P a n n i e  n i e b i e s k i e j  do kroku« (w. 126). Poeta mówi o gwiazdozbiorze, ale ponieważ opie-
wa swoiste w n i e b o w z i ę c i e  tytułowego bohatera, nie sposób wykluczyć, że pisząc o konste-
lacji Panny celowo otwierał pole do obrazoburczych skojarzeń z  w n i e b o w z i ę t ą  najświętszą 
Maryją P a n n ą .” (Wobec religii: bez złudzeń i bez pocieszenia, w: tegoż, Poeta barokowy wobec 
przemijania..., op. cit., s. 128). U Krasińskiego jednak kreacji Maryny towarzyszy cały czas ton 
serio, nie ma tu mowy o zdystansowanej zabawie konwencją.

106 M. Szargot, op. cit., s. 47-49. 
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dwa imiona, jedno „na chrzcie nadane”, drugie „od przodków wzięte” – prze-
mawia do Agaj-hana: 

Owem pierwszem chrześcijanką jestem: uchyl czoła pohańcze; owem drugiem Po-
lką: pamiętny klęsk i wstydu swojej braci, uniż się, Tatarze! (537) 

Tak spostponowany Agaj-han nawet nie próbuje się bronić, Maryna zaś jest 
dumna i bezwzględna: „[...] pohańcze bez wstydu i bojaźni bożej, nie kaź mo-
ich myśli twoimi gwary!” (544). Nie chodzi tu przy tym o „każenie myśli”  
w ogóle. Idzie o to, że erotyczne propozycje ośmielił się składać „pohaniec 
bez wstydu i bojaźni bożej”.  Co innego Zarucki – to rycerz chrześcijański, 
dodatkowo rycerz, który ma do dyspozycji wojsko przydatne w walce o koronę 
carów. Tutaj o „skażeniu” miłosnym pożądaniem nie może być mowy, przed 
jego żądzą Maryna się nie wzdraga. Erotyczny związek z kimś takim – związek 
zadzierzgnięty wszak nawet nie z miłości, lecz w interesach – sprzeciwu nar-
ratora już nie budzi.

Pisze Józef Bachórz o romantycznej stylizacji człowieka Wschodu „jako czło-
wieka czującego Boga w przestrzeniach pustyń i gór, a w życiu realizującego 
jego nieopisane, ale odwieczne prawa”107. 

Boga na Wschodzie poszukiwali nie tylko pobożni romantyczni pielgrzymi do Pa-
lestyny [...], ale i poetyccy wędrowcy z innych wschodnich szlaków. [...] Tolerancja 
wobec islamu oraz innych religii wschodnich była nie tylko składnikiem kolory-
tu lokalnego. Była częścią składową romantycznego marzenia o Wschodzie. [...] 
Stąd nieprzypadkowo autor Anhellego stworzył potem w Beniowskim tak piękną  
i niezapomnianą w swej wymowie wizję Matki Boskiej, stojącej z błogosławiącym 
gestem nad starym cmentarzykiem muzułmańskim

– dodaje uczony. Jakże inaczej „człowiek Wschodu” został ukazany w powieści 
Krasińskiego. Agaj-han i jego wojska to przecież „bezbożna dzicz”: 

Na tamtej stronie wódz kazał położyć się obozem, wielbłądy i gońce z Astrachanu 
już czekali na nich – a potem rozbiją namioty, ogniska rozpalą, biorą się do mięsa i 
do ryżu, wina i wódki nie żałują sobie, wrzeszczą, a kiedy godzina modlitwy nad-
chodzi, bluźnią Bogu, śmieją się z proroka i piją dalej (532)108.  

Niemal alegorycznie jawi się też na przykład próba pojmania Maryny i Za-
ruckiego przez wojska Agaj-hana. Uciekinierzy siedzą na szczycie najwyż-
szej góry, oblani słońcem spoglądają w dół na ścigających, którzy próbują 
się wdzierać na skałę „wszyscy czarni, po białym śniegu” (529). Niemal jak  

107 J. Bachórz, Romantyczne fascynacje egzotyką..., op. cit., s. 243-244.
108 W jednym tylko momencie pobrzmiewa w powieści wizja człowieka Wschodu, jako tego, 

który jest bliżej Boga. Agaj-han powiada: „krótsze u was oddechy, ani starczą wam płuca na 
uczczenie Boga, nie umiecie się wyrywać ku Niemu. My to, my to zdołamy marzyć o Nim i o raju 
długo, świętym natchnieniem przejęci, a wtedy nie miałkie, nie krótkie słowa z ust nam wychodzą, 
ale przedłużone, pełne pożądliwości ku tym drzewom nieśmiertelnym i niewyczerpanym fontan-
nom, obiecanym po zgonie” (441).
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w wierszu Mickiewicza, gdzie „ściśniona piechota/ Długą czarną kolumną, 
jako lawa błota,” atakuje „białą, wąską, zaostrzoną,/ Jak głaz bodzący morze 
redutę Ordona”109. 

Maryna, ta „chrześcijanka wśród pogan, Polka wśród służalców Moskwy” 
(533), nie tylko chce zgnieść łeb wężowi-Agaj-hanowi. Także – poniekąd – 
Orientowi, bo przecież czasy Samozwańców są przez Krasińskiego ukazane  
w stylu Tassa-Kochanowskiego, jako „[...] Wojna Europy przeciwko Azyjej” 
(Tasso, pieśń XVI, 32, w. 2). Oto kolejna, romantyczna tym razem, wizja Rzecz-
pospolitej jako antemurale. 

Na ziemiach polskich długo utrzymywał się zwyczaj, którego początki datują 
się w okresie wojen polsko-tureckich. Otóż, uświetniając wystrój wielkanocne-
go grobu Pańskiego, dbano także o to, by czuwał przy nim chłop przebrany za 
Turka lub Tatara. Jako egzemplifikacja pokonanego wroga Chrystusa i Rzecz-
pospolitej110. Echa takiego wyobrażenia o człowieku Wschodu bardzo wyraź-
nie pobrzmiewają i w powieści Krasińskiego. Nie tylko zresztą u Krasińskiego.  
I u Norwida spotkamy na przykład charakterystyczny opis Zofii z Quidama 

M i ę k k o ś c i ą  popsowanej, a r y t m e m  natchnionej, 
Która ma wiele z Grecji, lecz perska tkanina, 
Azjacki płaszcz, jak wężów obwija ją ślina111. 

Romantykom polskim, jak widać, Orient kojarzył się nie tyle z dywanem 
– jak romantykom zachodnioeuropejskim – lecz raczej właśnie z „azjackim 
płaszczem”, który nie tylko wije się jak wąż. On jak wąż owija, a potem pożera 
i trawi.

Bachórz zestawia romantyczny orientalizm z osiemnastowiecznym, utopij-
nym mitem dobrego dzikusa. Jak wiadomo taki „prostaczek” miał dużo do po-
wiedzenia i zaoferowania zdemoralizowanej Europie. Ale – z drugiej strony –  
w ujęciach antyutopijnych pojawiał się „dzikus brudny i cuchnący, głupi i okrut-
ny”, umacniał tylko perspektywę europocentryczną112. Do pewnego stopnia dzia-
ło się tak przecież i z romantycznym „człowiekiem Wschodu”. Można bowiem 

109 Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta, w: A. Mickiewcz, Dzieła wszystkie, pod red.  
K. Górskiego, t. I, cz. III: Wiersze 1829-1855, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław  1981, s. 18. 

110 Lęk przed zagrożeniem muzułmańskim ukazują pieśni ludowe, np. o upadku Kamieńca 
Podolskiego, w których pojawiają się passusy mówiące na przykład o obcinaniu kobietom piersi, 
rzeziach dokonywanych przez muzułmanów. O grozie, jaką wywoływało imię Turka czy Tata-
ra świadczą też siedemnastowieczne przysłowia: „Stąd Turcy, stamtąd wilcy” (o położeniu bez 
wyjścia), „A niechże cię Turek zje”, „Gdzie Tatar przejdzie, tam trawa nie rośnie”, „Lepiej iść 
na mary niż w niewolę na Tatary”, „Straszny jak czambuł tatarski” (zob.: Z. Kuchowicz, op. cit., 
s. 210).  

111 Do Walentego Pomiana Z., zwierzając mu rękopisma następnie wyszłe w XXI tomie Bibl[io-
teki] P[isarzy] P[olskich], w. 112-114, w: C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin 2004,  
s. 136.  

112 J. Bachórz, Romantyczne fascynacje egzotyką, op. cit., s. 215. Zob. też: J. Tazbir, Pod 
urokiem europocentryzmu, w: tegoż, Prace wybrane, pod red. S. Grzybowskiego, t. III: Sarmaci  
i świat, Kraków 2001, s. 302-307.
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postrzegać europejskie  zainteresowania Orientem także z perspektywy postkolo-
nialnej, jak pokazał chociażby Edward W. Said w Orientalizmie113. 

Opozycja Wschód-Zachód, która jest tak doskonale widoczna również  
w dramatach Krasińskiego, determinuje świat przedstawiony w Agaj-Hanie. 
Jest jednocześnie to romantyczne, dychotomiczne wyobrażenie Orientu – pawia  
i węża – nośnikiem tradycji staropolskiej, zwłaszcza barokowej, która stanowi 
tak zdumiewający przykład fascynacji Orientem przy równoczesnym postrzega-
niu Wschodu jako zagrożenia dla religii i kultury chrześcijańskiej:

Paradoksem dziejów jest – pisze Janusz Tazbir – iż zasięg kultury materialnej 
Orientu nigdy nie posunął się tak daleko na Zachód, jak wówczas, gdy szlachta 
twierdziła, że broni katolicyzmu przed naporem Azji oraz przed inwazją isla-
mu114.

Jak doskonale odbijają się w Agaj-Hanie te tendencje. Pobrzmiewa przy tym 
w powieści Krasińskiego i tradycja znana z Jerozolimy wyzwolonej, gdzie chrze-
ścijanie walczą przeciwko Saracenom, i uruchamiane są konwencje utrwalone  
w poezji, której autorzy borykają się z ciągłą dychotomią życia ludzkiego, współ-
istnieniem Światowej Rozkoszy i Marności. 

Agaj-Han, ze swą teatralnością i muzycznością, dzieło, do którego sam Kra-
siński miał, jak się wydaje, stosunek ambiwalentny115, jest mimo wszystko jed-
nym z bardziej interesujących tekstów pokazujących, jak przez polską literaturę 
romantyczną prześwituje barok. 

113 Na ten temat zob.: M. Janion, Ruskie i polskie, w: tejże, Niesamowita słowiańszczyzna. Fan-
tazmaty literatury, Kraków 2007, s. 223-235.

114 J. Tazbir, Polska XVII wieku na skrzyżowaniu kultur i wyznań, w: Barok w polskiej kulturze, 
literaturze i języku, red. M. Stępień, S. Urbańczyk, Kraków 1992, s.  200-201. Warto przytoczyć jeszcze 
zdanie A. Lubienieckiego: „Szlachta szczyciła się swymi przywilejami oraz ustrojem Rzeczypospolitej, 
Paryż, Rzym czy Londyn spoglądały natomiast pogardliwie na jej stroje, fryzury i obyczaje, w któ-
rych dopatrywano się typowych dla Azji egzotyki i – barbarzyństwa” (Polonoeutychia, Warszawa 1982,  
s. 90). I nie podlegajmy złudzeniom, że Oświeceni, podejmując walkę z sarmatyzmem, wytrzebili owe 
„barbarzyństwo”. „Strój szlachecki z tego okresu [XVIII w. – A.S.], złożony przecież z elementów tu-
reckich stał się strojem narodowym, a noszenie go uchodziło za wyzwanie rzucone zaborcom. Powiela-
ny później na setkach tysięcy pocztówek, występujący stale w popularnej literaturze ułan był symbolem 
narodowego wojska, które broni swej ojczyzny, a chłopska sukmana – prastarych i rodzimych tradycji 
polskiego folkloru lub też kościuszkowskich żołnierzy. Mówiąc w skrócie, wzorcem osobowym Polaka 
stał się w okresie walk o niepodległość bohater siedzący na ognistym rumaku, z karabelą przypasaną 
do boku. A przecież większość z użytych przez nas poprzednio rzeczowników pochodzi ze Wschodu.  
Z tureckiego wziął się bowiem zarówno ułan (ogłan, czyli chłopiec), jak sukmana (od czekman – suk-
no), a nawet sam bohater (od bahadyr, za pośrednictwem ruskim). Kontaktom ze słownictwem Orientu 
zawdzięczamy też oczywiście karabelę i rumaka” (J. Tazbir, Orient a kultura sarmacka, op. cit., s. 356).    

115 „Agaj-Han jest meus. Sądzę, że nie było jeszcze po polsku dzieła formy takowej. Poemat 
prozą; często liryczny; zresztą może być głupstwem, bo myślę, że wiek 19-ty jest wiekiem mier-
ności pod wszystkimi względami, co pochodzi z tego, że wspólnej idei w nim nie ma, a indywidu-
alność ludzka, jakkolwiek genialna, za słaba, jeśli nie ma związku z ideą tyczącą się ogółu świata 
i dlatego też w poezji s z t u k a  przepadła, s z t u k i  dziś nie ma, są tylko sztuczki pojedynczych 
ludzi”. – Krasiński o Agaj-Hanie do Gaszyńskiego; list z 16 grudnia 1833, w: Z.  Krasiński, Listy 
do Konstantego Gaszyńskiego, op. cit., s. 69. 
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Baroque tradition in Agaj-Han

(Summary)

Agaj-han is an interesting and important example of long-standing baroque tradition in the 
literature of Polish Romanticism. Krasiński employs several conventions known from heroic epic 
poems (Jerusalem liberated by Tasso-Kochanowski), memoirs (The Momoirs of Jan Chryzostom 
Pasek), baroque iconography, erotic, metaphysical and Counter-Reformation poetry. Frenetic ima-
gination of the Romantic writer is deeply rooted in the seventeenth century frenzy. It has much in 
common with Baroque fascination with death and corporeality not only in its flourish, but also in 
destruction and decay. Vanitas in Krasiński’s works occurs, most often, in tandem with Worldly 
Pleasure, the same as in moralistic literature of the Baroque period, especially in its Counter-Re-
formation stream. Theatricality (topos of life as a battle, theatrum mundi), the use of light effects, 
imagery of labyrinth in Agaj-Han brings to mind the Baroque period’s penchant for illusion related 
to vanitas and oneirism forming the presented world of the novel. 

Orientalism in the works of Krasiński and his ambivalence towards the man of the East also 
has baroque roots. The ambivalence is mainly reflected in the creation of the main character, com-
pared in the novel to a snake, who simultaneously fascinates like Rousseau’s Peacock. The Polish 
Commonwealth in Agaj-han was presented as antemurale, and a snake, apart from an oriental rug, 
became the symbol of Romantic Orientalism in Poland. 

Translated by Katarzyna Warchoł



MICHAŁ CHMIEL (Lublin)

MELANChOLIA ,,IKONOGRAFICZNA”  
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

1. Ikonografia melancholii 

Znajdowałem w sobie niewytłumaczoną pustkę,
niczym nie dającą się wypełnić, jakiś pęd serca
ku innemu rodzajowi przyjemności, o której nie
miałem pojęcia, mimo że czułem jej potrzebę1.

Przywołana przez Rousseau pustka należała do klasycznego repertuaru wy-
obrażeń melancholii, z czego, po lekturze licznych dzieł francuskich2, doskonale 
zdawał sobie sprawę Zygmunt Krasiński, świadomie posługując się tymi kon-
wencjami w swoich listach:

Melanchol ia  jak otchłań Pascala  [podkr. M. Ch.] przede mną, dlatego wola-
łem nie o sobie pisać dziś. Stopki i rączki Dialy mojej całuję. Do obaczenia. – Ach! 
gdzie? Powiedz!3

Ten krótki fragment, a właściwie pożegnanie romantyka z ukochaną, stanowi 
przykład ukierunkowania wyobraźni Zygmunta Krasińskiego. Otóż wspomniana 
w liście ,,otchłań Pascala” była dla pisarza synonimem życia nieustannie zagro-
żonego śmiercią.

Fenomen melancholii w XIX wieku wynikał z roli wyobraźni. W antyku  
1 Cyt. za: h. Peyre, Co to jest romantyzm?, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1987, s. 133. Cytat 

pochodzi z listu Rousseau do pani de Malesherbes z 26 stycznia 1762 roku.
2 Dopiero pobyt w Genewie i spotkanie z Mickiewiczem ugruntowało krytyczne nastawienie 

Krasińskiego względem pisarstwa francuskiego. W związku z tym pisarz zrezygnował z gotycyzmu 
i frenezji, stylu charakterystycznego dla młodzieńczego etapu twórczości. Zagadnienie to omawia 
E. Szczeglacka, O literaturze francuskiej, rozdz. III w: Romantyczny homo legens. Zygmunt Kra-
siński jako czytelnik polskich poetów, Warszawa 2003, s. 37-47. Zob. także Listy do Henryka Reeve, 
przeł. A. Olędzka-Frybesowa, oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył P. hertz, Warszawa 1980, 
t. I, s. 347. Cytaty z tego źródła oznaczam skrótem LR, we wszystkich zapisach korespondencji 
obok numer tomu i listu podaję dokładną datę, miejscowość i stronę. 

3 Listy do Delfiny Potockiej, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1975, t. I, s. 701. O motywie przepa-
ści w twórczości Krasińskiego wspominała Anna Krzysztofiak (zob. eadem, Konwencje wyobraźni. 
O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego, Katowice 2001, s. 152). Skrót 
bloku korespondencji: DP.
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o połączeniu tych dwóch kategorii pisał Arystoteles4. Melancholia określa-
ła kierunki, w jakich podążała romantyczna wyobraźnia. To przede wszystkim 
figura artystyczna, która zakorzeniona w ,,świecie czystych form” – ,,świecie 
motywów”, na drodze przemian i literackich odniesień, zmieniała ich pierwot-
ne znaczenia, określając tym samym ,,świat wartości symbolicznych” – historię 
obrazów kulturowych5. Epoka romantyzmu posługiwała się tymi utrwalonymi  
w ikonografii wyobrażeniami, we wzniosłych opisach krajobrazów, poznawaniu 
świata, w odkrywaniu autentyczności wnętrza, ducha oraz stale powtarzanych 
odniesieniach dotyczących przeszłości i wspomnień6. Właśnie w takich kontek-
stach z ikonograficznych obrazów melancholii korzystał Zygmunt Krasiński, 
szczególnie widać to na przykładzie przedstawienia obumierającego potoku  
w liście do henryka Reeve’a, które miało odzwierciedlać sytuację młodego 
pokolenia7:

I jeśli ogarniemy wtedy spojrzeniem minione życie, ten rwący potok, raz oświe-
tlony niebieskim ogniem błyskawic, kiedy indziej pokryty płatkami róż w takiej 
obfitości, w jakiej uśmiechy zakwitają na ustach pięknej kobiety, co poczniemy 
wtedy? Co pomyślimy? Kiedy zauważymy, ze ten rwący potok traci na szybkości, 
zwęża się, potem zwalnia po trochu, potem gnije w zastoju i pokrywa się zieloną 
pleśnią, potem kurczy się, kurczy, stygnie, jeszcze się ledwo porusza, na koniec za-
miera w bezruchu jak tafla lodu i nie zobaczy już nigdy więcej ni słońca, ni wiosny, 
ni róż, ni błyskawic – wtedy gorzko zapłaczemy, jeśli w ogóle będziemy zdolni do 
płaczu; ale nie, w naszych zastygłych oczach nie będzie już łez; będziemy jęczeć, 
jeśli zdolni będziemy do jęku; ale nie; nasza słaba pierś nie wyda już głosu. Pod 
ciężarem starości i apatii padniemy, mój drogi, na ziemię i tam gdzie padniemy, 
będzie nasz grób8.

4 Autorstwo rozprawy Arystotelesa (zob. O roztropności, o umyśle, o mądrości w: idem, Za-
gadnienia przyrodnicze, przeł. L. Regner, Warszawa 1980, s. 316-330) w XVI w. zakwestionował 
niemiecki filolog  F. Sylburg, przypisując dzieło Teofrastowi. Według przekazów to właśnie on 
był filozofem, który napisał pierwszą rozprawę o melancholii, co wynikało ze spisu dzieł spo-
rządzonych przez Diogenesa Laertiosa. Teza ta nie mogła zostać udowodniona, dlatego też we 
współczesnych wydaniach autorem rozprawy pozostał Arystoteles (zob. R. Klibansky, E. Panofsky,  
F. Saxl, Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł.  
A. Kryczyńska, Kraków 2009, s. 10-11).

5 Zob. E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, tłum. K. Kamińska, w: idem, Studia z historii 
sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32. 

6 Wdyskursie twórców romantycznych melancholia określana była mianem spleen, pesymi-
stycznego przygnębienia, o którym w listach do różnych adresatów informował Zygmunt Krasiński 
(zob. LR I (11) z 18-20 V 1831, z Genewy, s. 173). Etymologia słowa odnosiła do popularnego  
w Anglii traktatu o melancholii Smolliusa (1610) – (zob. J. Mitarski, Z dziejów melancholii,  
w: A. Kępiński, Melancholia, Warszawa 1979. s. 317). Autor zgodnie z klasyczną teorią Galena 
umieścił występowanie płynu czarnej żółci w śledzionie a określenie ,,śledziennik” utożsamiono 
z ,,melancholikiem”. Jednym z przykładów pojawienia się owego terminu w polskiej literaturze 
romantycznej był poemat Beniowski Juliusza Słowackiego (Pieśń I, w: 193-200). 

7 Melancholia romantyczna powstawała wskutek braku możliwości na realizację marzeń, co ne-
gowała usilnie nieprzychylna w odczuciu romantyków rzeczywistość (zob. I. Babbitt, Melancholia 
w romantyzmie, tłum.  A. Grzybek, ,,Ogród” 1992, nr 3/4, s. 387-388).

8 LR I (4) z 14 VII 1830, z Genewy, s. 80. 



107MELANChOLIA ,,IKONOGRAFICZNA” ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

Ów stan koncentrował się wokół romantycznego kultu młodości. Tematy-
ka ta od samego początku listu zawładnęła myślą Krasińskiego. Potwierdza to 
przywołana przez niego maksyma ,,Ukochani przez bogów umierają młodo” –
odnotowana po raz pierwszy w pismach Menandra – z którą romantyk zapo-
znał się w wyniku lektur dzieł lorda Byrona9, i która zwracała uwagę adresa-
towi listu na powagę poruszanych w nim kwestii. Wzrok, będący narzędziem 
poznania utwierdza Krasińskiego w przekonaniu, że na wartość młodości, 
przedstawionej pod postacią ,,rwącego potoku”, składają się przede wszystkim 
silne wrażenia estetyczne i intensywne uczucia. Takie wyobrażenie ukazywało 
ów przed-stan, moment w którym Krasiński nie myślał o bezpowrotnie odcho-
dzących latach życia. Wraz ze stawianymi sobie pytaniami na ten temat rodzi-
ła się pogłębiona autorefleksja. To chwilowe zdystansowanie się od przeszłości 
doprowadza wyobraźnię Krasińskiego do przywołania obrazu obumierającego 
potoku. Wyobrażenie stanowi zapowiedź klęski. Całe przedstawienie zaczyna 
się zmieniać, powoli zanika, aż w końcu zamiera i zastyga w bezruchu, niczym 
,,tafla lodu” – wyobrażenie potoku wyraźnie odpowiada metaforze ludzkiego 
życia. Gdzie zatem w omawianym obrazie ukryła się melancholia? Otóż wła-
śnie we wspomnianym sposobie przedstawiania potoku, w którym dynamicz-
na wodna materia10 stopniowo ulegała zatrzymywaniu, po czym wyobrażenie  
z oglądu konkretnego obiektu przenosi się na następne symbole witalności – 
słońce, różę, wiosnę i błyskawicę, ewokując wewnętrzne przeżycia podmiotu li-

9Angielski romantyk posłużył się nią w Don Juanie. O czytaniu dzieł twórców angielskich 
przez Krasińskiego zob. idem, Listy do ojca, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1963, s. 100. Dalsze cytaty 
z tego źródła oznaczam skrótem LO. Krąg melancholicznych przeżyć zaczerpniętych z wzorców 
angielskich przywołał również Mickiewicz w tłumaczeniu utworu Sen (Z Byrona): Lecz nieraz 
mędrzec głębiej w obłąkanie wpada,/Jeśli melancholiji smutny dar posiada;/Bo wzrok melancholij-
ny jak teleskop sięga,/ Dalekie widma zbliża, rozłączone sprzęga, I urok życia chłodną rozdarłszy 
uwagą,/Rozkrywa rzeczywistość wystygłą i nagą (A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 
1798-1998, kom. red (red. nacz.): Z. J. Nowak, M. Prussak, Z. Stefanowska, Cz. Zgorzelski, War-
szawa 1993-2005, t. I, s. 166). Wiersz Byrona zwraca uwagę na inne kwestie dotyczące przemian 
melancholii, które ukształtowała tradycja ikonograficzna, mianowicie wzroku skierowanego w nie-
skończoność. Ten typ obrazowania w malarstwie XIX wieku przeżył swój renesans. 

W ikonografii kategorie nieskończoności łączono właśnie z teleskopem. Już od średniowiecza 
alegoria Melancholii była ukazywana w powiązaniu z siedmioma sztukami wyzwolonymi (m.in. 
na drzeworytach książek – Margarita Philosophica Gregora Reischa wydana w Strasburgu w 1508 
roku). Wśród dziedzin występowała również astronomia. Doszukując się źródeł pochodzenia ob-
razu można postawić tezę, iż wzrok melancholika wiązał się pośrednio z układem planetarnym. 
Saturn (planeta melancholików) położona była daleko od Ziemi (wiedzę na ten temat posiadali śre-
dniowieczni uczeni, co zawdzięczali osiągnięciom arabskich astronomów). Tłumaczenie Mickie-
wicza przywołało nie tylko romantyczną wiedzę na temat melancholii, ale odnosiło się również do 
renesansowych źródeł, obrazu obłąkanego mędrca, czy też stanu meditatio, dzięki któremu artysta 
mógł dostrzegać to co ,,niewidzialne” dla ludzkiego oka. W XVI wieku powrót tych idei uwidacz-
nia się w miedziorycie Jacoba de Gheyna, według hendricka Goltziusa. Zob. także list: DP I (59) 
z 24-25 VII 1841, z Kassel, s. 280. To właśnie w nim Krasiński, aby ukazać wszechobecność Boga 
posłużył się ikonograficznym przedstawieniem teleskopu. 

10 Zob. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przeł. h. Chudak, A. Tatarkiewicz, 
przed. J. Błoński, Warszawa 1975, s. 164. Autor przytacza pogląd huysmansa, który uznawał wodę 
za żywioł melancholizujący.
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terackiego naznaczone rozpaczą i świadomością śmierci: ,,Pod ciężarem starości 
i apatii padniemy, mój drogi, na ziemię i tam, gdzie padniemy, będzie nasz grób”. 
W obu przypadkach nadrzędną rolę pełniła plastyka obrazowania. Nie tylko wy-
eksponowała przeżycia melancholiczne podmiotu literackiego, ale przywołała 
również kontekst doświadczenia niepewności, wiązało się to explicite z fizycz-
nym zahamowaniem czynności właściwych człowiekowi: z płaczem (obraz za-
stygłych oczu pozbawionych życia) i niemożnością wydobycia głosu z piersi, 
oraz ukazaniem złudności w niezmiennym trwaniu świata. 

Krasiński, kontynuując rozważania poświęcił dalsze partie listu problematyce 
starości i konsekwentnie przedstawiał związane z nią skutki:

Będziemy jeszcze żyć przez jakiś czas, wpatrując się w niebo nad gło-
wą, w ziemię dookoła nas, ale tak jak patrzy leśne zwierzę i ptak: bez 
czucia, bez świadomości, bez zapału. Różę, którąśmy dawniej kochali  
i wielbili jako emblemat i symbol, poddamy dyssekcji, żeby wiedzieć, ile ma 
płatków i ile linii mierzy jej kielich. Z młodych poetów zmienimy się w starych 
Condolle’ów. Księżyc, który niegdyś każdym ze swych promieni przemawiał 
do naszego serca, stanie się dla nas planetą, a jego widok nasunie nam, cośmy 
niegdyś marzyli przy nim o kochance, myśli o ciężarze i sile odśrodkowej. 
Tam, gdzie widzieliśmy duszę, życie, będziemy dostrzegać tylko materię, jej 
wagę; gdzie wyczuwaliśmy tajemnicę, duszę, widzieć będziemy tylko wzajem-
ne przyciąganie atomów, odchylenie od elipsy. W ten sposób król nocy, pocie-
szyciel naszych serc, stanie się ciałem niebieskim podlegającym przewidzia-
nym z góry fazom, bezwładną, zachowującą równowagę, z pyłu złożoną masą,  
a gwiazda, która oświetlała lata naszej młodości spojrzeniem takiej h[enriety] 
czy takiej K[onstancji], słać będzie naszym pomarszczonym czołom swoje pro-
mienie przebywające w osiem minut przestrzeń kilkuset milionów mil. Kom-
pas i  cyrkiel ,  o to  co nas  czeka [podr. M. Ch.]. A poza nami zostaną: miłość 
i poezja. Ale może Bóg nie pozwoli nam dożyć takich zmian; może grób czeka 
nas niedaleko i kwiaty wkrótce nad nami wyrosną11. 

Nie była ona dla niego wyłącznie etapem życia wieńczącym młodość. Wręcz 
przeciwnie. Krasiński w starości widział przede wszystkim moment zanegowa-
nia wartości romantycznych. To ona decydowała o załamaniu się romantycznych 
możliwości poznania, które są niezbędne w kontakcie z wzniosłymi i niszczy-
cielskimi urokami świata zewnętrznego. Tym samym człowiek odbiera przyrodę 
zmysłem wzroku wyłącznie kategoriami rozumowymi: ,,bez czucia, bez świado-
mości, bez zapału, a nie za pomocą  bogactwa zmysłów estetycznych”. Przykła-
dem takiego postrzegania świata była róża, którą Krasiński przedstawił z dwóch 
perspektyw. W pierwszym odniesieniu poeta powrócił do przeszłości i młodo-
ści. Róża, na tym etapie życia, była dla niego symbolem, emblematem, elemen-
tem wielu romantycznych metafor literackich. Obecnie, po zdaniu sobie sprawy  
z przemijalności własnego życia, kwiat stał się dla Krasińskiego obiektem świa-
ta, który można zbadać, ważna stała się jego budowa anatomiczna – ilość płat-

11 LR I (4) z 14 VII 1830, z Genewy, s. 80-81. 
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ków i rozmiar kielicha. Istotę poruszanych rozważań na temat zmian postrze-
gania świata przedstawia zdanie: ,,Z młodych poetów zmienimy się w starych 
Condolle’ów”. Tak więc nie język poezji będzie odtąd służył przyjaciołom do 
opisywania rzeczywistości, a logika i nauka. Przytoczone przez Krasińskiego 
zdanie wzmacnia opozycję między uczuciem a rozumem. Można prześledzić to 
na podstawie wykorzystanego porównania, w którym poeta posłużył się postacią 
uczonego botanika Augustina Pyramusa de Candolle’a12. Krasiński, na co warto 
zwrócić uwagę, wyliczał inne motywy charakterystyczne dla literatury okresu ro-
mantyzmu: księżyc, duszę oraz tajemniczość, przez cały czas zestawiając ze sobą 
młodość i starość, oraz uczuciowość i rozum. To zestawienie nie tylko wpływa na 
monotonność wypowiedzi podmiotu literackiego, ale przede wszystkim zapowia-
da dalsze konsekwencję, wynikające z pozbawienia motywów ich odniesień ro-
mantycznych. Uwaga Zygmunta Krasińskiego skupia się przy tym na przestrzeni 
nieba. Generalnie w kreacji opisu księżyca Krasiński powtarza rozwiązania po-
etyki romantyzmu, zmianę przynosi natomiast wyobrażenie gwiazdy, która po-
zwala poecie wspomnieć nie tylko o młodości, ale również o miłości do henriety 
Willan. Po rozprawieniu się ze wszystkimi oznakami przeszłości twórca Irydiona 
kreśli pesymistyczną wizję przyszłości, przywołując obraz kompasu i cyrkla13. 
W tych narzędziach przynależnych naukom przyrodniczym podmiot literacki wi-
dzi zapowiedź klęski, prowadzącą do kresu romantycznych uniesień związanych  
z miłością i poezją. Tym samym nie chce stać się on świadkiem zmian zachodzących  
w życiu, dzięki którym przyjdzie mu zrezygnować z darów romantycznego świa-
ta. 

Występująca w epistolografii Zygmunta Krasińskiego problematyka tempo-
ralności, to zagadnienie, które nurtowało większość romantyków, dzieciństwo 
trwało dla nich chwilę, a młodość występowała na równi ze starością14. Właśnie 
w takim kontekście ikonograficzne wyobrażenie Saturna, połykającego własne 
dzieci należało do przedstawień, które ewokowały niszczycielskie właściwości 
działania czasu15:

A gdy upłyną te dni, które dobiegają już końca i nigdy nie powrócą, odłożę 
na bok wieniec młodości i szaleństwa. Stanę się mężczyzną. Dla otaczających 
mnie ludzi życie moje będzie może bezbarwne, ale w tajnikach mojej duszy 

12 To właśnie z tym uczonym poeta zapoznał się w Genewie; zob. LO (12) z 12 II 1830,  
z Genewy, s. 103.

13 Nie tylko teleskop należał do ikonograficznych atrybutów melancholii. Oprócz niego w dzie-
łach artystów XVI w. występował globus i cyrkiel, narzędzia miernicze będące nawiązaniem do 
tworzonych w astronomii map nieba. Alegoria Melancholii w średniowieczu posiadała również inne 
atrybuty: poziomicę, hebel, wagę, klepsydrę. Wszystkie przyrządy dzierżone w rękach Melancholii 
odnosiły się do sztuki mierzenia i przedstawień Geometrii, która według scholastycznych wyobrażeń 
przynależała do nauk podległych woli Saturna. Założenia te utrwalił m.in. A. Dürer w miedziorycie 
Melencolia I (zob. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, op. cit., s. 355-361).

14 Zob. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa 1981, s. 19. 
15 W wyobrażeniach mitycznych postać Kronosa utożsamiano z Saturnem (zob. R. Klibansky, 

E. Panofsky, F. Saxl, op. cit., s. 157-158). 
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pełne treści, posępne i straszliwe. Praca bez wytchnienia i cel, który jak Saturn 
pożera swoje dzieci  [podr. M. Ch.]nim dojdą lat młodzieńczych, ale to nic, tak 
być musi16.

Kres młodzieńczych lat i ich bezpowrotną utratę dopełniał symbol wieńca, 
w którym przekroczenie każdego stopnia w hierarchii życia nie wnosiło doń nic 
nowego. Cała prawda niedostępna dla innych osób skrywała się we wnętrzu ro-
mantyka. Tak naprawdę poetę czekała tytaniczna praca, wysiłek którego celem 
było przekonanie samego siebie o wyższości podjętych zamierzeń oraz celów 
okupionych niszczycielskimi siłami czasu. Melancholia w rzeczywistości po-
głębiała ów stan – pogodzonego z własnym losem człowieka. Odczucie smut-
ku,posępność świata wewnętrznego współgrało z bezbarwnym i pozbawionym 
ideałów życiem. Wszystkim poczynaniom patronował Saturn, co zaważyło na 
samoocenie podmiotu literackiego, gdyż każde nowo powstałe dzieło stworzone 
przez poetę zniknie w bezmiarze niepamięci i nieskończoności czasu.

Melancholia w listach Zygmunta Krasińskiego występowała więc na zasadzie 
zakorzenionych w kulturze przedstawień ikonograficznych. Określona w przed-
miotach, ustalonych obrazach, w różnych kontekstach i rozwiązaniach styliza-
cyjnych zmieniała często ich pierwotne znaczenia. Dynamika przemian zależała  
w ostateczności od indywidualnego charakteru melancholika, rozumienia przez 
niego historii i rzeczywistości (społecznych uwarunkowań), ich sposób przedsta-
wiania od powielanych wyobrażeń, mających swoje źródła w literaturze bądź sztu-
kach plastycznych. O wielości tych znaczeń wypowiadał się Jean Starobinski:

La mélancolie allégorisée, dans le passé, n’animait pas seulement des figures 
anthropomorphes, elle s’inscrivait aussi dans des objets, dans des aspects du 
monde. Pour Charles d’Orléans, rappelons-le, elle est le «vent» froid de l’hiver, 
la «prison Dedalus», le «bois» où l’on vit en ermite, le «puis parfont» où la  
soif de Confort» ne trouve pas à se désaltérer17.

Takiemu typowi alegoryzowania w przypadku Krasińskiemu ulegało wiele 
obrazów. Wśród nich można wymienić chociażby motyw baniek mydlanych, an-
tycznych ruin, przedstawienia roślin (kwiat, liść), nota bene cała przestrzeń pod-
legała przeobrażeniom w duchu melancholii, co widać wyraźnie na podstawie 
kreowanych przez poetę opisów górskich. Oprócz nich poeta w swoich obrazach 
koncentrował się na wybranych przedmiotach i budowlach jak również na histo-
rii miejsc, w których przyszło mu przebywać. Obecna w opisach miast technika 

16 LR II (103) z 10 VII 1835, z Kissingen, s. 205.
17 J. Starobinski, La Mélancolie au miror, Paris 1989, s. 20. W moim przekładzie: ,,W prze-

szłości alegoryzowana melancholia ożywiała nie tylko postacie antropomorficzne, zapisywała się 
także w przedmiotach, aspektach świata. Dla Charles d’Orléans, przypomnijmy, jest ona zimnym 
«wiatrem» zimowym, «więzieniem Dedalusa», «lasem» gdzie żyje się w samotności, «głęboką 
studnią», gdzie «pragnienie ocalenia» nie znajduje zaspokojenia”. Starobinski posłużył się 
cytatem z wiersza Karola Orleańskiego, chodzi dokładnie o wers: ,,Ou puis  parfont  de ma 
merencolie” [ortografia stfranc. – M.Ch.].
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obrazowania wynikała z uroku, pod którym znajdował się Krasiński, co widać 
chociażby na podstawie listów powstałych w czasie zwiedzania Rzymu. Cała 
mnogość występowania rzeczy, pamiątek przeszłości, nie tylko pozwalała mu na 
wydobywanie z rzeczywistości aspektów przyszłościowych, ale to właśnie dzięki 
nim poeta, kreując własne wyobrażenie świata odwoływał się do idei melancholii 
i vanitas18:

Dzikie nasze położenie. Nie mamy nic na świecie prócz samych siebie nawzajem, 
a nie jesteśmy z sobą – nic, nic nie mamy – [...]. I  odtąd poczęły s ię  spleeny, 
urodzi ło  s ię  to  usposobienie  czucia  wszystkiego gorzko,  widzenia 
każdego przedmiotu żałobnie . [...] Mniej więcej zawsze w nich huczy burza 
lub posępna martwość, milczenie jakieś i wstrąt apatyczny się rozlega, ale nigdy 
nie ma tej zgody sił, która stanowi zdrowie ciała i serca spokojność. Nie na sce-
nie otwartej, ale ukrytej głębi, wewnątrz duszy mojej, odbyły się wszystkie dzieje 
moje19.

2. Motyw homo bulla

W malarstwie flamandzkim XVII wieku symbolika roślinna, która domi-
nowała w kompozycjach martwych natur, należała do repertuaru przedstawień 
wanitatywnych. I tak motyw ściętego kwiatu na obrazie Pietera Claesza (Vani-
tas – martwa natura) i Philippe’a de Champaigne’a (Vanitas), suchych gałęzi  
z płótna hermena Steenwijcka o tym samym tytule, czy też oplecionych rośli-
nami czaszek z przedstawień Adriaena Van Utrechta (Martwa natura z bukietem 
i czaszką), hendrika Adrieszena (Vanitas quite life) oraz Pietera Gerritsza van 
Roestratena (Martwa natura), koncentrowało się wokół idei marności życia. Nie 
wiadomo czy zainteresowanie malarstwem pozwoliło Zygmuntowi Krasińskie-
mu poznać dzieła wymienionych twórców20. Ale z pewnością musiał orientować 
się w osiągnięciach szkoły flamandzkiej, skoro wiedza o nich była mocno rozpo-
wszechniona w XIX wieku. W liście do ojca tak opisał mieszkańców napotkanych  
w karczmie:

18 W dobie baroku doszło dopowiązania dwóch idei w myśl ówczesnych założeń synkrisis (ze-
stawianie wizerunków alegorii), chociaż śladów treści wanitatywnych w przedstawieniach melan-
cholii można doszukać się w dziele Albrechta Dürera Melencolia I (umieszczona na rombościanie 
czaszka) – zob. B. Purc-Stępniak, Kula jako symbol vanitas. Z kręgu badań nad malarstwem XVII 
wieku, Gdańsk 2004, s. 259-269. Autorka omawia w książce motyw kuli, który występował równo-
cześnie w wyobrażeniach idei melancholii i vanitas. 

19Listy do różnych adresatów, zebrał i oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1991, t. I, s. 60. Skrót do 
cytatów pochodzących z tego bloku epistolografii: LdRA.

20 Trzeba zaznaczyć, że wyobraźnia Zygmunta Krasińskiego obok lektur dzieł klasycznych – tłu-
maczenie pism homera (LdRA I, list do ojca (5) z 9 IX 1825, z Podola, s. 24) i czytanie dzieł Dantego 
[LR I (28) z 2 IX 1831, z Genewy, s. 357] kształtowała się pod wpływem malarstwa Rafaela (zob. 
wiersz O ziemio włoska! Dziś mi nie żal Ciebie..., [w:] Z. Krasiński, Dzieła literackie, wyb., notami  
i uwagami opatrzył P. hertz, Warszawa 1973, t. I, s. 50 oraz LO (16) z 30 IV 1830, z Genewy, s. 137). 
W podanym liście Zygmunt Krasiński porównał twarz kaznodziei do twarzy Jezusa z obrazów Rafaela. 
Inne fragmenty utworów pochodzące z niniejszego wydania oznaczam skrótem DL. 
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[...] widywałem podczas całej drogi małe niemieckie figurki w krótkich 
spodniach, w brudnych szarych pończochach i trzewikach zardzewiałą spię-
tych sprzączką, z uśmiechem niezgrabnym na ustach, z niskim czołem, [...] 
Do tego dodając mowę prędką, niezrozumiałą dla różności dialektów, wiele 
miłości własnej przebijającej we wzroku wcale dowcip nie malującym i bety-
po łóżkach, i najbezecniejszy ubiór, i najbrzydsze twarze kobiet, dopełni  s ię 
obraz nie  mogący do żadnej  szkoły oprócz f lamandzkiej  należeć 
[podkr. – M. Ch.]21.

Bez wątpienia wspomniana część przedstawiania wpisywała się w malarstwo Fla-
mandów, m.in. w tematykę obrazów Adriaena Brauwera, który w swoich dziełach 
ukazywał ludzi marginesu społecznego, chłopów (Wieśniacy w karczmie), że-
braków i włóczęgów. Krasiński sięgał po idee vanitas dotyczące wspomnianych 
motywów mydlanych baniek, owadów oraz roślinności. Wiązało się to explicite z 
uniwersalnym przekonaniem o znikomości i przemijalności dóbr materialnych. W 
epistolografii romantyka wyobrażenie śmierci występowało nader często. Warto 
zaznaczyć, że Krasiński nie ograniczał się wyłącznie do alegorycznych przedsta-
wień roślinnych, choć korzystał z nich w większości przypadków, ale w mniej-
szym stopniu posługiwał się innymi symbolami charakterystycznymi dla domi-
nium vanitas. Tak więc realizowana przez poetę tematyka wanitatywna była wy-
rażana również przez symbolikę baniek mydlanych, które dzięki swoim cechom 
,,sprawiły, że dostrzeżono w nich najprostszy, a zarazem najwymowniejszy sym-
bol marności ludzkiego życia i powiązano go ze śmiercią”22. W takim znaczeniu 
motyw ulotnych pęcherzyków występował w architekturze osiemnastego wieku, 
czego przykładem może być stiukowy relief o tytule Der Todt nach Seifenbla-
sen z heilig-Grab-Kapelle, Michelsberg Cloister w Bambergu, w emblematyce  
i malarstwie XVI i XVII wieku, a swoim początkiem sięgał czasów starożytnych, 
co udowodnił m. in. Wolfgang Stechow. I choć nie ustalił on konkretnych źródeł 
symbolu, wskazał za to najstarszy tekst literacki, w którym bańki mydlane wyra-
żały ideę znikomości:

[...] motyw bańki mydlanej wywodzi się ze starożytnej tradycji, szerszej jesz-
cze niż cytowane przez niego [W. Stechowa – M.Ch.] przysłowie z 36 roku 
p.n.e., z dzieła Marcusa Terentiusa Varoo De Re Rustici: ,,Si est homo bul-
la, eo magis senex [Jeśli człowiek jest bańką mydlaną, tym bardziej jest nią 
starzec]. Około 1000 roku spotykamy się z tym powiedzeniem w Bizancjum. 
Do Europy powróciło za przyczyną Erazma z Rotterdamu, który przytaczał je  

21  LO (4) z 9 XI 1829, z Genewy, s. 42. Co ciekawe, w trakcie wędrówki z Mickiewiczem i Krasińskim,  
z takiego samego porównania skorzystał Antoni Edward Odyniec w liście do Juliana Korsaka i Igna-
cego Chodźki (data 16 VIII z Weissenburga): ,,W Rougemont wjechaliśmy w kanton berneński, a więc  
w granice Szwajcarii Niemieckiej. Fizjognomie ludu i strój całkiem odmienny. Niemiectwo tchnie tu we 
wszystkim, jak w obrazie szkoły flamandzkiej” (zob. Idem, Listy z podróży, t. 2, pod red. W. Zawadz-
kiego, Warszawa 1961, s. 525).

22 B. Purc-Stępniak, Kula jako symbol vanitas, Gdańsk 2004, s. 116-117.
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w swoich Adagiach – pierwszej edycji paryskiego wydania z 1500 roku. Obrazy 
z inskrypcją homo bulla możemy znaleźć wśród prac Dürera, Quentina Massysa 
i Joosa van Cleve23. 

Jak można zauważyć ów motyw przywróciła literatura renesansowa.  
W przypadku Zygmunta Krasińskiego obraz homo bulla wyróżniał się na 
tle innych kontekstów wanitatywnych obecnych w epistolografii. Wynika to 
głównie z dwóch zasadniczych kwestii. Primo, obraz homo bulla występował  
w nich na przestrzeni małego odstępu czasowego, secudno, mimo że nie stra-
cił on swojego pierwotnego znaczenia – przez większość listów odnosił się 
do idei dotyczących efemeryczności przedmiotów i znikomości ludzkiego 
życia – to poeta używał go w porównaniach, które występowały równocze-
śnie z kontekstami romantycznymi. Pierwsze zastosowanie motywu można 
zaobserwować w liście do ojca z 18 września 1831 roku24, w którym Krasiń-
ski posłużył się nim, stylizując własną osobę na wizerunek nieszczęśliwego 
patrioty25, rozważającego polskie powstanie narodowe przez pryzmat układów 
politycznych panujących w Europie i przemiana świadomościowych XIX wie-
ku. To również próba przekonania gen. Krasińskiego w sprawie powstania li-
stopadowego. Poeta wyrażając nadzieję na zmianę poglądów ojca pisał: ,,że 
smutki odsuną się od Niego, że wreszcie prawdy się dowie o Polsce, prawdy 
uznawanej przez całą Europę, powtarzanej po pałacach Anglii, Włoch i Fran-
cji, po chatach Szwajcarii, po szaletach Alp: że sprawa Polski jest sprawą na-
rodową”. W związku z fragmentem listu dla ukazania przemian idei narodu  
i wolności,wraz z obrazem zepsucia moralnego dyplomatów europejskich 
wyobraźnia romantyka przywołała inne przedstawienie, lecz zanim Kra-
siński posłuży się tym obrazem, odważy się wyrazić swoją dezaprobatę dla 
złych postępków urzędników: ,,Są to ludzie o małych widokach, o miodowych 
słówkach, goniący za orderem, za urzędem dworskim, poświęceni całą duszą 
rozkazom, choćby najpodlejszym, zuchwali z podrzędnymi, uniżeni po niewol-

23 Ibidem, s. 118. O starożytnym pochodzeniu motywu homo bulla wspominał też Jan Białostocki, 
który obok Warrona wymienił postać Lukiana. Według badacza pierwsze formy słowne ukazały się ,,na 
flamandzkich powtórzeniach lizbońskiego wizerunku świętego hieronima Dürera”, w: idem, Z dziejów 
obrazowania idei ,,marności” i ,,przemijania” w poezji i sztuce, w: Płeć śmierci, Gdańsk 2008, s. 64,  
a więc m.in. na obrazie Joosa van Cleve, Św. Hieronim (1521). Ponadto motyw kuli w postaci baniek 
mydlanych występował w pracach Jeana Jacques’a Boissarda, Emblemata cum tetrastichis latinis 
(1588) i hendricka Goltziusa, Quis evadet? (1594). Na symbolikę emblematyczną związaną z wy-
obrażeniami imagines agentesz wróciła uwagę Agata Seweryn, ,,Pozwól tam spojrzeć zawróconej 
głowie…”. W szwajcarskim ogrodzie Słowackiego, analizując poetykę barokową w poemacie W 
Szwajcarii  w: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, pod red. E. Skalińskiej i E. Szcze-
glackiej, Warszawa 2011, s. 137-154.

24 LO (30) z 18 IX 1831, z Genewy, s. 248-249.
25 Anna Kubale przedstawiała stosunek Zygmunta Krasińskiego do własnego kraju w nastę-

pujący sposób: ,,Ojczyzna jest dla niego bardziej przedmiotem pięknego, heroicznego marzenia 
związanego z romantyczno-rycerską autokreacją miłości niż sprawą wobec której czuje rzeczywi-
stąodpowiedzialność” (eadem, Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego, Gdańsk 
2007, s. 32).



114 MIChAŁ ChMIEL

niczemu z przełożonymi”. Obecna rola dyplomatów była więc tylko echem 
historii, do której zresztą Krasiński się odwołał, zwracając uwagę na obowiąz-
ki urzędników w czasach rządów absolutyzmu Ludwika XIV, to również od-
niesienie do adresata listu, zwolennika rządów arystokratycznych26. Mimo że 
podmiot literacki sam należał do tego stanu przewidywał, że rola dyploma-
tów w ówczesnym świecie dobiegła końca. Toteż nie bez powodu ich zadania  
w porównaniu ze wspólnotą narodubyły niczym bańki mydlane,rozmywające 
się na widnokręgu zmian, zachodzących w świadomości mieszkańców Euro-
py27. Mimo że motyw homo bulla zachował swoje pierwotne znaczenie w liście, 
to jednak odbiegał od konwencji ikonograficznych z początków XVI wieku,  
w którym kula wyrażała przede wszystkim ,,strach przed przemijaniem, dystans  
i mądrość wobec kresu”28. Tym razem forma ta stała się symbolem nadejścia 
nowych czasów, w których o losach narodu nie decydowała uprzywilejowana 
grupa osób, ale całe społeczeństwo. 

W XV wieku doszło to utożsamienia dwóch koncepcji melancholii. Arysto-
telesowska idea geniuszu połączyła się z Platońskim furor divinus. Od czasów 
renesansu, a więc od momentu, gdy Marsilio Ficino w swoim traktacie De vita 
triplici przywrócił tradycję, która przypisała właściwości planet układu słonecz-
nego do poszczególnych charakterów ludzkich, oddziaływanie Saturna ofiarowy-
wało poetom ,,najwyższe i najszlachetniejsze władze ducha”29. I tak w zależno-
ści od rozmieszczenia gwiazd, melancholik stawał się nie tylko boskim artystą 
(łac. creat sicut deus). Wraz z poetyckimi umiejętnościami nabywał skłonność 
do smutku, która nieuchronnie sprowadzała na niego niebezpieczeństwo upadku  
w otchłań. W takim, a więc humanistyczno-neoplatońskim rozumieniu melan-
cholia wystąpiła po raz drugi z motywem baniek mydlanych należącym do reper-
tuaru przedstawień homo bulla:

Stoimy zawieszeni między przeszłością, a przyszłością; kochamy przeszłość, bo-
śmy jej dziećmi przecie, a wszystko nas od niej odrywa i popycha ku przyszłości, 
której nigdy nie ujrzemy, bo przed jej ustaleniem zapewne kilka generacji jesz-
cze męczyć się i silić będzie i upadnie wśród walki. [...] Żyjąc więc w takowych 
czasach, dumając często nad nimi, martwiąc się niekiedy, oburzając się czasem, 
wielu rzeczy zrozumieć nie mogąc, ale wierząc, iż wszystkie dążą do zguby  
i przetworzenia się, trudno by się czasem nie ratować egzaltacją. Moja egzalta-
cja jest muzyką Dawida, by serce nie pękło Saulowi. Ale żeby kochany Ojciec 

26 Wspominał o nich m.in. Zbigniew Sudolski: ,,Był generał Wincenty Krasiński niewątpliwie 
klasycznym przedstawicielem feudalnej mentalności, która esencję narodu widziała w arystokra-
tycznych rodach [...]” (idem, Wincenty Krasiński i współcześni, Warszawa 2003, s. 9).

27 Na symbolikę koła w twórczości Zygmunta Krasińskiego jako znaku przemijającego czasu zwra-
cała uwagę Anna Krysztofiak, w: Konwencje wyobraźni. O szeregach motywów w twórczości Słowac-
kiego i Krasińskiego, Katowice 2001, s. 106, przywołując wiersz Znów żegnam ciebie, jak przeszłego 
roku... oraz W zaklętym kole.O konwencjach obrazowania w twórczości Zygmunta Krasińskiego, w: 
Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, pod red. G. halkiewicz-Sojak i B. Burdzieja, Toruń 2001, s. 314. 

28 B. Purc-Stępniak, op. cit., s. 12. 
29 R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, op. cit., s. 276. 
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wiedział, jak często zapadam w niemoc i wycieńczenie moralne, może by życzył, 
żebym częściej bywał pod wpływem uniesienia, które może być nierozsądnym, 
ale samo w sobie jest pełnym energii. Zresztą sam wiem o tym dobrze i wierzę 
całym sercem drogiemu Papie, że egzaltacja jest szkodliwą, podobną szaleństwu 
bańką mydlaną, co przez kilka minut połyskuje barwami tęczy, a potem szukaj jej  
w powietrzu, a nie dojrzysz nigdzie; jest to gorączka duszy30.

Czy stan przygnębienia miał coś wspólnego z wzniosłymi uczuciami, egzal-
tacją, która towarzyszyła romantykowi? Na pewno można doszukać się mię-
dzy nimi pewnych cech wspólnych. Melancholia, rozpatrywana w rozumieniu 
neoplatońskim, opierała się na dwubiegunowości. Artyści, co poświadcza lite-
ratura, wielorako odnosili się do nękających ich stanów przygnębienia. U Kra-
sińskiego również można zaobserwować ambiwalentność uczuć w stosunku do 
egzaltacji, która raz ,,jest muzyką Dawida, by serce nie pękło Saulowi”, to zno-
wu wyśmiewana przez ojca, staje się ona ,,szkodliwą bańką mydlaną”. W obu 
przypadkach poeta odnosił się do kontekstów kulturowych. I skoro w drugim 
przedstawieniu korzystał bezpośrednio z motywu homo bulla, to w pierwszym 
odwołał się do źródeł literackich, a konkretnie biblijnych, konotując treści me-
lancholiczne. Kultura utrwaliła króla Saula jako melancholika opuszczonego 
przez Boga. W chwilach zwątpienia i ciągłych poszukiwań dźwięk harfy Da-
wida sprawiał, że ,,odstępował od niego zły duch” (1 Sam. 16, 14-23) notabe-
ne o właściwościach muzyki w leczeniu melancholii wspominano od czasów 
starożytnych,  a tych śladów można doszukać się w rozprawie Arystotelesa o 
roztropności, o umyśle,  o mądrości. Od razu widać, że Krasiński negatywnie 
oceniał otaczającą go rzeczywistość, zatem nic dziwnego, że poeta przedsta-
wiał sytuację teraźniejszego pokolenia w nieustannych procesach przeobrażeń 
i zmian, w rozdarciu między przeszłością, a niepewnym losem przyszłości.  
W ,,takowych czasach”, w momentach zmartwienia, oburzenia i wiecznego 
zamyślenia, Krasińskiemu pozostawała wyobraźnia i melancholia. To właśnie  
w tych dwóch uniesieniach czuł przypływ energii oraz potwierdzał słowa ojca 
o szkodliwych właściwościach tych uczuć. Taka skala wyobrażeń sprawiła, 
że podmiot literacki nie tylko ulegał doświadczeniu melancholii, ale odbierał 
rzeczywistość w kategoriach typowych dla idei vanitas31 i estetyki wzniosło-
ści. Kontemplacyjną postawę podmiotu literackiego można również powiązać 
ze średniowieczną ideą vita contemplativa32, a więc życiem kontemplacyjnym. 

30 LO (34) z 26 XI 1831, z Genewy, s. 272-273.
31 Zob. D. Smagowski, Melancholia w literaturze i antropologii filozoficznej wieków średnich, 

,,Ruch Literacki” 1996, z.1, s. 19.
32 Oczywiście kultura średniowiecza dokonała reinterpretacji symbolu i przejęła go po cza-

sach starożytnych. W V w. p. Chr. Fulgencjusz z Ruspe w swoich Mitologiach dokonał omówienia 
motywu sądu Parysa. I tak wybór drogi życiowej został podzielony pomiędzy vita activa, contem-
plativaet voluptaria. O powiązaniu tych wyobrażeń z grecką mitologią i trójdzielnym modelem 
społeczeństwa Platona pisał Jacek Sokolski (zob. idem, Barokowa księga natury. O europejskiej 
symbolografii wieku siedemnastego, Wrocław 1992, s. 53-54).
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Wybór właściwych wartości, sposobu życia od dawna interesował mistyków, 
mnichów i renesansowych humanistów, a dla Erazma z Rotterdamu była ona 
,,wcieleniem ideału dobrego chrześcijanina i żołnierza Chrystusowego”33.  
W badaniach ikonograficznych głos na ten temat zabrał Mieczysław Porębski:

[...] w porenesansowej ikonografii staje się on [motyw vita contemplativa –  
M. Ch.] gestem samego Saturna patronującego zadumanym melancholijnie my-
ślicielom, uczonym, poetom, by gdzieś między klasycyzmem a romantyzmem,  
u Goyi, ulec zatarciu w postaci anonimowego olbrzyma34.

Aby doszukać się pewnych pokrewieństw między tymi stanowiskami trzeba 
ponownie odwołać się do przemian, które zapoczątkowała m.in. filozofia stoików,  
a za sprawą neoplatoników i ich podejścia do zagadnienia melancholii przejęła 
tradycja ikonograficzna. Przykładem tych idei może być obraz Albrechta Dürera 
Święty Hieronim (1521), który przedstawiał nie tylko wizerunek uczonego mistyka, 
ale również ukazywał go w pozycji zadumanego melancholika, wskazującego pal-
cem na konwencjonalny znak idei vanitas, ludzką czaszkę. Od starożytności neo-
platonicy w postaci Saturna upatrywali alegorię ,,boga starców i mądrości”35. I tak 
jak na przykładzie omawianego obrazu doszło do scalenia dwóch zagadnień: po-
staci humanistycznego myśliciela oraz postawy figura sedens, która była używana 
zarówno w ikonograficznych przedstawieniach melancholika, i pogrążonego w sta-
nie medytacji mistyka, tak podmiot literacki świadomie wykreował własną postać  
w oparciu o wymienione wyobrażenia. Stąd też ,,zawieszony między przeszłością  
a przyszłością” poeta-myśliciel uciekał od ziemskiego świata w chrześcijańską ideę 
wiecznego życia36, pokrywał się z postacią obdarzoną spojrzeniem sub specie va-
nitatis, występując tuż obok, ratującego się romantyczną egzaltacją, melancholika. 
Mydlana bańka była więc nie tylko symbolem zaniku poetyckich możliwości. To 
również w tym wyobrażeniu romantyk przychylał się do opinii gen. Krasińskiego  
o znikomym i szkodliwym charakterze wzniosłych uniesień. I tak poeta odwzoro-
wał moment przeżyć w obrazie ,,unoszącego się w powietrzu” i ,,połyskującego 
barwami tęczy” przedmiotu37. W liście pisał: ,,wpadam w niewymowny smutek, 
niby spleen angielski”38, co tylko potwierdza, że większość stworzonych przez ro-
mantyka obrazów utrzymanych było w estetyce melancholii. 

33 B. Purc-Stępniak, op. cit., s. 235. 
34 M. Porębski, Sybirskie futro wziął, w: Ikonografia romantyczna. Materiały Sympozjum Komite-

tu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk Nieborów, 26-28 czerwca 1975 r., pod red. M. Poprzęckiej, 
Warszawa 1977, s. 19.

35 R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, op. cit., s. 189.
36 LO (34) z 26 XI 1831, z Genewy, s. 272-273.
37 W tak sugestywnym obrazie motyw homo bulla realizował się w połączeniu z romantyczną 

konwencją miłości: ,,Toteż ogromnie się cieszę, mój drogi henryku, że myśl o moim małżeństwie 
z h[enrietą] mogła Cię trochę rozerwać, dać Ci kilka beztroskich chwil. A ty z przyjemnością ści-
gałeś wzrokiem tę mydlaną bańkę, stroiłeś ją w kapryśne, fantastyczne barwy [...]” (LR I (48) z 6 
XII 1831, z Genewy, s. 620).

38 LO (34) z 26 XI 1831, z Genewy, s. 274. 
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3. Wśród zwiędłych liści. roślinna ikonografia śmierci

Gdy spojrzysz w wulkan, w księżyc i na morze,
Duch mój tam będzie w tej srebra przestrzeni
Gwiazdeczką, falą albo listkiem może,
Listkiem tak błędnym jak liście jesieni!39

Jak dotąd w przypadku Zygmunta Krasińskiego roślinne obrazowanie śmier-
ci nie stanowiło przedmiotu wnikliwszych rozważań, co może zaskakiwać ze 
względu na wielość tych przedstawień. Z tego powodu zostaną one ograniczone 
do dwóch obrazów: liści i kwiatów. Co mogło być powodem, że poeta, obrazu-
jąc śmierć sięgał właśnie po wymienione przedstawienia? Otóż od starożytności 
kwiat symbolizował przemijanie życia i piękna40, co w dobie romantyzmu od-
nalazło odzwierciedlenie w słynnym refrenie II pieśni masek z Marii Malczew-
skiego (w. 733-734). Kwiat był również nośnikiem innych treści symbolicznych 
odnoszących się do idei życia (w przedstawieniach ikonograficznych i malar-
skich towarzyszył on Aurorze, bogini świtu). Można powiedzieć, że tak kulturo-
wo ugruntowana symbolika kwiatu w sąsiedztwie wyobrażeń śmierci ewokowała 
znaczenia życia: 

  Chciałbym po śmierci zostać jej upiorem 
  I drzeć jej duszę na pasy – na szmaty – 
  Bo mi tu wszystkie struła kwiaty 
  Gorszym od dżumy – kłamstw i szpiegostw morem!41

Obok kwiatu Zygmunt Krasiński w większości wyobrażeń wanitatywnych 
posługiwał się motywem liścia42. Do 1838 roku tematyka związana z moty-
wem liścia towarzyszyła wymianie listów pomiędzy Krasińskim a henrykiem 
Reeve’em. Ich literackim kontekstem stał się zapis wrażeń wynikający z lek-
tur dzieł Dantego. I tak w ocenie Krasińskiego widok potępieńców potraktowa-
nych ,,okrutnie zimnym deszczem” wywołał u niego uczucie przygnębienia oraz 
współczucia dla losu ludzi potępionych w piekielnych kręgach: ,,Jak smutno niby 
jesienne liście wirują w powietrzu zagubione dusze!”43. Można stwierdzić, że 
właśnie na kanwie tego literackiego pierwowzoru podmiot literacki w takich sło-
wach przedstawiał własną postać:

39 Zygmunt Krasiński, Do D. Po śmierci, w: DL, t. I,  s. 55. 
40 S. Kobielus, Kwiat w: Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożyt-

ność i średniowiecze, Kraków 2006, s. 236-238. 
41 Do..., w: DL, t. I,  s. 38. 
42 S. Kobielus, Liście, w: op. cit., s. 238. 
43 LR I (28) z 2 IX 1831, z Genewy, s. 357. Zapewne Zygmunt Krasiński miał na myśli nastę-

pujący fragment utworu: ,,W trzecim, uroczystym dżdżów stanąłem kole: / Deszcz chłodny, ciągły 
i przeklęty / Wciąż jedną modła siecze, źga i kole. / Śnieg, brudna woda i grad w bryły ścięty / Walą 
się strugą na ów kraj ucisku / Cuchnie skóś ziemia brzydkie ssąca męty (Piekło, Pieśń VI, w: 7-12).
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Jestem jak słaby, zmięty liść, niezbyt wzniosłe porywy strąciły mnie z drze-
wa. Wiatr uniósł mnie w dal, zatrzymały mnie ruiny, potem znów porwał mnie 
wicher. To kołysząc się w sieci pajęczej, to znów zaczepiwszy o ciernie, zwię-
dłem w słabych podmuchach wielkiego huraganu, który nadciągnął aż ku mnie  
z oddali44.

Targany przeciwnościami losu liść stwarzał przedstawienie charakterystyczne 
dla obrazowania dominium vanitatis, chociaż wskutek nagromadzenia symboli-
ki, co odpowiadało romantycznej estetyce, niektóre sensy wydają się być trudne 
do uchwycenia. W przypadku wyobrażenia pajęczyny odczytanie treści ułatwia 
nam ikonografia XIX wieku, nawiązująca do rozwiązań Albrechta Dürera z Me-
lancholii I. Chodzi konkretnie o drzeworyt Christiana Friedricha Melancholia 
(1818), sporządzony za rysunkiem brata Caspara Davida Friedricha. Wiele ob-
razów o takim samym motywie występowało w szesnastowiecznych niemiec-
kich przedstawieniach melancholii, w których pajęczyna symbolizowała ,,samot-
ne zamyślenie”, a co ważne zawsze odwoływała się do treści wanitatywnych45.  
W przedstawieniu obecnym w epistolografii do Reeve’a wyraźnie zaznacza się 
ich przewaga, która zapoczątkowała obraz liścia. Według Marka Bieńczyka taki 
typ przedstawienia – obserwacja życia przez pryzmat śmierci, należał do sta-
łych czynności wyobraźniowych Krasińskiego46. Czy można obronić stanowi-
sko badacza w kontekście tekstu przesyconego taką ilością odwołań literackich  
i ikonograficznych? Z pewnością tak, mimo że tekst literacki poddawany był 
różnym zabiegom stylizacyjnym oraz czerpał wyobrażenia z bogatego repertuaru 
kulturowego. Jak widać symbolika wanitatywna w dalszych partiach listu oprócz 
motywu liścia sięgała po przedstawienia związane z wiatrem47 oraz ruinami. Na 
tle tych motywów w zupełnie odmiennym sensie występował cierń, który kon-
tekście pajęczyny i wielkiego huraganu okazał się symbolem trudnościi prze-
ciwności. Ostatecznie w epistolografii romantyka do tak szerokiego repertuaru 
wyobrażeń wanitatywnych Krasiński dodał obraz ziarenka piasku48:

Wtedy umierając można przynajmniej sobie powiedzieć: byłem kimś; byłem 
ziarnkiem piasku dorzuconym pustyni, suchym listkiem dorzuconym do lasu, 
jedną myślą dorzuconą do poematu, iskierką dorzuconą do pożaru. Nie dotyczy 
to geniuszy, ludzi wielkich. Oni są siłą poruszającą: to wiatr, co pędzi fale, 
rozdmuchuje pożar49.

44 LR I (10) z 4 IV 1831, z Genewy, s. 160. 
45 R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, op. cit., s. 417-419.
46 M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Gdańsk 2001, s. 62. 
47 O roli tego motywu w romantycznym obrazowaniu i kulturze europejskiej zob.  

M. h. Abrams, Wiatr – odpowiednik stanów duchowych, przeł. Z. Łapiński, ,,Pamiętnik Literac-
ki” 1971, z. 4, s. 279-198. W artykule badacz przywołał pewien fragment z listów Coleridge’a,  
w którym metafora liścia pełniła podobną rolę jak w przypadku omawianego fragmentu: ,,Prosto  
i poważnie: jako wędrowiec na szlakach alpejskich nigdy nie odczuwałem samotności w objęciach 
skał i pagórków, lecz duch mój błąka się, pędzi i wiruje jak Liść Jesienny” (ibidem, s. 282).

48 Oprócz podanego listu o motywie tym można mówić w: LO (28) z 14 V 1831, z Genewy, s. 229.
49 LR I (35) z 2 X 1831, z Genewy, s. 458. 
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I nie tylko to wyobrażenie. Choć kwestia ta odchodziła na dalszy plan, biorąc pod 
uwagę wyłącznie aspekt tonu wypowiedzi, który w miarę wyliczania następnych 
obrazów, potęgował uczucia dotyczące niespełnienia50. Tym samym romantyczna 
tendencja do estetyzacji śmierci występowała razem z melancholicznym wylicze-
niem, tworząc tzw. ,,mnożenie nieobecności”51, w którym osoba cierpiąca na tę 
przypadłość szuka utraconych przedmiotów, wspomnień bądź uczuć, nie licząc się 
wcale z ich odzyskaniem. Właśnie dlatego Krasiński zmieniał kontekst i ukonkret-
niał przedstawienia, odnosząc je do własnych przeżyć. Przywołane wyobrażenie  
w zamyśle podmiotu literackiego tworzyło starannie przygotowaną całość. Nad-
rzędna zasada była prosta, a mianowicie każdemu elementowi obrazującemu ideę 
znikomości przyporządkować odpowiednią przestrzeń, tak aby każda cząstka dą-
żyła do pełni. Wspomniana estetyzacja śmierci posłużyła zatem do zobrazowania 
stanu niemożności, w którym znalazł się podmiot literacki. Homo litteratus za-
stanawiając się nad własną kondycją i twórczością ustawił się w szeregu ,,ludzi 
małych”, tym samym akt wyrażenia śmierci był świadomym krokiem, a dusza 
napełniona smutkiem, przekreślała szansę podmiotu literackiego na zrealizowanie 
wzniosłych celów. Cecha ta przynależała geniuszom52, natomiast innym ludziom 
pozostawała wyłącznie nadzieja, że pamięć o nich przetrwa, pozostawiając cząst-
kę wartą zapamiętana. Podmiot literacki, będąc we właściwym stanie duchowego 
przygnębienia ograniczył ów ślad do minimum. Ostatecznie metafora liścia używa-
na w porównaniach stała się zapowiedzią katastroficznych rozmyślań:

I zobaczysz jak całe to pokolenie zginie niby zeschnięty przed czasem liść, zginie 
na skutek rozstroju nerwów. [...] Lenistwo ludzi naszych czasów jest wielkie53. 

To właśnie romantyczna natura określała poznanie romantyka. Ich wspólna 
zależność tworzyła oryginalne wyobrażenia, będące odbiciem uniesień artystycz-
nych, w których do głosu dochodziła dusza54. Wraz z upływem czasu na podsta-
wiechronologicznego prześledzenia listów do różnych adresatów, można zauwa-
żyć jak romantyczna dialektyka kwiatów stopniowo ustępowała ich barokowym 
wyobrażeniom55. 

50 Por. A. Kubale, Egzystencja i komunikacja. O listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisa-
nia. O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 159.

51 Zob. P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 
2001, s. 31.

52 W podanym fragmencie słowo to występowało w sensie platońskim. Na dwubiegunowość 
postaci geniusza zwróciła uwagę szkoła perypatetycka, która łączyła ów aspekt z zagadnieniem 
melancholii. Myśl ta pod koniec XIX wieku była wciąż żywa w filozofii F. Nietzschego, w: Ludz-
kie, Arcyludzkie, przeł. K. Drzewiecki, oprac. R. Mitoraj, Kraków 2004, s. 111-112. 

53 LR II (92) po 19 XII 1833, z Rzymu, s. 135-136.
54 Zob. F. W. J. von Schelling, O stosunku sztuk plastycznych do natury, w: Manifesty roman-

tyzmu 1790–1830 Anglia, Niemcy, Francja, wyb. i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995,  
s. 230-242.

55 Ponadto motyw kwiatu w wierszu Pannie Katarzynie. W natchnieniu godzinie, w: DL, t. I,  
s. 84, występował w tonie sentymentalnych konwencji charakterystycznych dla utworów miłosnych.
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Motyw kwiatu, aby stać się właściwym symbolem idei vanitas musiał wystą-
pić w wyobrażeniach romantyka obok kontekstów, w których nic po nim nie po-
zostawało, winien, rozproszyć się i zniknąć”. Tak samo było w przypadku innych 
przedstawień, którymi posługiwał się Krasiński, ale trzeba przyznać, że w tym 
bezradnym i znikomym wyobrażeniu kwiatów obraz śmierci osiągnął apogeum 
swoich możliwości. Mowa tu w szczególności o naturalistycznych porówna-
niach, w którychpoeta odbierał kwiatom przynależną im symbolikę życia:

Nadzieja to pączek olśniewający na zewnątrz świeżością, wewnątrz często to-
czony przez robaka, i kiedy sądzimy, że rozwinie swoje płatki, znajdujemy tyl-
ko zgniliznę56.

Wspomnienia są moimi pocieszycielami. Mam kilka scen mojego życia, któ-
rych wspomnienia nie odstąpię w zamian za świeże nadzieje, tylko że pamięć 
ludzka jest mdłą, słabą rzeczą. Aż mi smutno, kiedy czuję, że owe rysy, owe 
słowa, owe miejsce, rzeka, skała etc., etc. zaciera się w mojej myśli, schnie jak 
kwiat, a potem w proch się rozsypie57.

Owa ulotność kwiatu nadawała się do tych przedstawień wręcz idealnie. Na 
podstawie fragmentów można zaobserwować, iż motyw odnosił się do wyobra-
żeń znanych od czasów baroku, w których istotną rolę w przedstawieniu odgry-
wało poczucie dysonansu, nota bene podobne rozwiązania w przyszłości będą 
powielać również dziewiętnastowieczni symboliści. W pierwszym fragmen-
cie listu wyobrażenie kwiatu opierało się na konwencjonalnym przedstawieniu 
wykorzystywanymtakże przez innych romantyków. Zagadnienie nadziei uległo 
zanegowaniu, a motyw kwiatu oprócz sugestywnego opisu, nie wyróżniał się 
niczym od wspomnianego obrazu z Marii Malczewskiego (brak nowych rozwią-
zań przedstawieniowych idei vanitas i melancholii). W drugim przedstawieniu 
natomiast rzecz ta zmienia się diametralnie. Motyw kwiatu staje się aluzją, która 
odzwierciedlała znikomość ludzkich wspomnień. To właśnie dzięki tym zaciera-
jącym się w pamięci obrazom ze względu na przynależną im funkcję przywra-
cania przeszłości od zawsze towarzyszyła estetyka nostalgii, występująca w ro-
mantyzmie od czasów Wordswortha i Chateaubrianda58. Podmiot literacki często 
wypowiadał się na temat roli pamięci w łagodzeniu melancholijnych stanów, a  
przeszłość pozwalała mu uciec od ogarniającego go poczucia śmierci, nieuchron-
ności ludzkiego losu. Cofanie czasu, powrót do wspomnień okazywało się szcze-
gólnym remedium, które przynosiło chwilowe wytchnienie od ciągłego przeży-
wania dramatu własnego istnienia. Tym samym przechowywane w wyobraźni 
romantyka idee rzek, skał i słów mogą powrócić do swojego pierwotnego stanu, 

56 LR I (30) z 14 IX 1831, z Genewy, s. 396. 
57 LO (31) z 4 X 1831, z Genewy, s. 256. 
58 Zob. M. Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 2004, s. 183. 
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odzyskując intensywność barw i wyrazistość kształtów59.  Tak więc w celu uka-
zania powolnego procesu zacierania się wspomnień idea vanitas występowała w 
dwóch obrazach: wspomnieniach i pamięci. I ponownie wyobrażenie charakte-
ryzuje pewna dwukierunkowość: mogło dochodzić do unicestwienia lub zacho-
wania obrazu kwiatu. Widać to wyraźnie w ostatnim zastosowaniu motywu, co 
po części można zawdzięczać klasycznemu odwołaniu do wizerunku pielgrzyma 
charakterystycznemu w dobie romantyzmu:

Mogło nie dostawać mocy smętnemu pielgrzymowi, zbłąkanemu i znienawidzone-
mu w miłości, gdy z melancholijnym uśmiechem otrząsał zwiędłe kwiaty, opadają-
ce z wiośnianego wieńca; ale człowiek dojrzały, gdy zwraca się do swojego stulecia 
i wyciąga ramiona, aby je odepchnąć, musi być olbrzymem, aby walka nie była nie-
równa, aby stulecie otrzymało z niej odpowiednią naukę, a ów człowiek – sławę60.

Chociaż w omawianym fragmencie znikomość kwiatu oddano w formie 
naturalistycznego opisu, to w tym wypadku był on wyłącznie elementem wy-
obrażenia. Szczególną rolę w przedstawieniu zacytowanego listu pełnił obraz 
,,wiośnianego wieńca”. Wyrażał on treści wanitatywne, szczególnie z powodu 
okrągłego kształtu, który od dawna należał do sensów ewokujących nieustanną 
zmienność świata. Od czasów wczesnego średniowiecza bryła ta występowała 
w przedstawieniach śmierci. Pod wpływem wieńca, obrazującego uwięzienie i 
zamknięcie, symbolika kwiatu wyrażała więc uczucia pesymistyczne. Tym sa-
mym postać błąkającego się pielgrzyma, który w podanym fragmencie nie wy-
stępował pod postacią symbolu wytrwałości i poszukiwacza wyższych wartości, 
przekreślała wszelkie szanse na czerpanie sił witalnych potrzebnych do walki. 
Trudno nie zauważyć, że przeciwstawność leżała w założeniach całego wyobra-
żenia. Pierwsza część odnosiła się bowiem do wydarzeń przeszłościowych, na co 
ponownie wskazywała użyta alegoria pielgrzyma – podróżnika, przedstawicie-
la młodego pokolenia. To właśnie w tym wyobrażeniu Krasiński widział posta-
wę umysłową i moralną, a zarazem filozoficzną i estetyczną, którą kierował się  
w swoim życiu Reeve. Sama postać pielgrzyma – podróżnika została zaczerp-
nięta z poematu Anglika Thoughts of Wanderer, o którym wspólnie dyskutowali 
w listach. Ów bohater miał wyrażać sprzeciw i poczucie zdystansowania wzglę-
dem świata, co przedstawia występujący w wyobrażeniu uśmiech naznaczony 
melancholią. To znaczenie od starożytnych czasów łagodziło ideę znikomości 
życia i wyrażało dwubiegunowe właściwości stanu przygnębienia – szczególnie 

59 W tym wypadku trzeba ponownie odwołać się do konwencji kulturowych. Wspólne wy-
stępowanie idei melancholii obok tematyki czasu sięgało mitów teogonicznych i astronomii 
hellenów. Pod ich wpływem w okresie średniowiecza wizerunek Saturna uległ zmianie. Odtąd 
występował on również w przedstawieniach alegorii Czasu, którą ukazywano w postaci ol-
brzyma lub boga Kronosa połykającego własne dzieci. Ikonografia średniowiecza w takim zna-
czeniu przedstawiała go z kosą lub wężem Czasu. Zdarzało się, że obydwa motywy występowały 
równocześnie (zob. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, op. cit., s. 170).

60 LR II (79) z 25 XII 1832, z Petersburga,  s. 67.
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w ikonograficznych przedstawień postaci heraklita i Demokryta61. Nie można 
nie wspomnieć o drugim aspekcie wyobrażenia, w którym ironiczne porównanie 
człowieka do olbrzyma odzwierciedlało brak nadziei na poprawę stanu rzeczy-
wistości. Świadczył o tym również gest wyciągniętych ramion i zwrot w stronę 
stulecia. Usilna walka romantyka z rzeczywistością sprawiała, że odczuwał on 
pragnienie innego życia, pokonania wszelkich przeciwności losu. Ta usilna po-
trzeba wprowadzenia zmian koncentrowała się głównie na społeczeństwach do-
tkniętych etycznym marazmem62. Teraźniejszość nie pozostawiała Krasińskiemu 
żadnych złudzeń, dlatego też diagnoza epoki w świetle wyobrażeń konotowała 
pesymistyczne przedstawienia, nawet wówczas, gdy większość wspomnianych 
obrazów w kontekstach kulturowych odnosiła się do sensów pozytywnych. 

*   *   *

Melancholia była uniwersalnym fenomenem kulturowym, który na prze-
strzeni wieków występował w obrębie różnych dziedzin nauki, należąc do 
obszaru zainteresowań literaturoznawców, kulturoznawców, psychiatrów,  
a rozpatrywana w kategoriach quasi-filozoficznych również filozofów. A zatem 
dla przedstawienia powiązań epistolografii Zygmunta Krasińskiego z kulturowy-
mi wyobrażeniami melancholii istotna okazała się XIX – wieczna ikonosfera.
Tło epoki, zainteresowania czytelnicze, oglądane dzieła malarskie niewątpliwie 
oddziaływały na ogląd rzeczywistości. Wpływ na obrazowanie pogłębiających 
się stanów smutku w XIX wieku (aspekt historyczno-społeczny) miała również 
modnakonwencja ,,choroby wieku”, stanowiąca przedłużenie ikonograficznej 
melancholii oraz tradycja oświeceniowa63.

W epistolografii Krasińskiego (tekstach stylizowanych autobiograficznie) 
można wyróżnić wiele wyobrażeń powiązanych z melancholicznym obrazowa-
niem. Wśród nich romantyk kreował owe przedstawienia, opierając się na baro-

61 Wyobrażenie przetrwało do epoki romantyzmu, dzięki Melanchtonowi, będącemu pod wpływem 
arystotelesowskich O roztropności, o umyśle, o mądrości, który w ten sposób ,,antycypował [Melanchton – 
M. Ch.] romantyczny typ melancholijnego humorysty”. W dobie przeobrażeń barokowych idea ta została 
dołączona do alegorii Uciechy, którą od tego momentu ukazywano w otoczeniu atrybutów Melancholii 
(zob. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, op. cit., s. 110). Przedstawienia Demokryta i heraklita na prze-
łomie XVI i XVII w. stały się niezwykle popularne. Zob. także Y. hersant, Czerwona melancholia, tłum.  
M. Bieńczyk, ,,Ogród” 1992, nr 2, s. 286.

62 O połączeniu melancholii z ,,aksjologiczną nicością” wspominał Wojciech Bałus, w: idem, 
Melancholia a nihilizm, ,,Znak”, 469, 1994, s. 69-70.

63 W XVIII wieku przemiana melancholii przebiegała dwukierunkowo. Początkowo w powszech-
nym odbiorze była ona uznawana za chorobę psychiczną, a kultura mieszczańska i filozofia racjonali-
zmu pozostawiła ją w obrębie dyskursu artystycznego. Istotną zmianę na korzyść wprowadził Immanuel 
Kant w rozprawie Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości, który połączył doświadczenie melancho-
liczne z kategorią wzniosłości (zob. idem, Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości, w: Pisma przed-
krytyczne, tłum. D. Pakalski, M. Żelazny, pod red. J. Rolewskiego i M. Żelaznego, Toruń 1999, s. 5-54). 
W odróżnieniu od Edmunda Burke’a kategoria ta nie była uzależniona od form przedmiotowych, lecz 
wiązała się z wyobrażeniami nieskończoności i nieograniczoności, z jaźnią człowieka, co wykorzysta 
szczególnie w obrazowaniu świata poezja romantyczna.
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kowych wyobrażeniach śmierci i vanitas (wspólnota obrazowania z malarstwem 
flamandzkim): motywie homo bulla, przedstawieniami roślin (liści i kwiatów), 
choć z pewnością to tylko niewielka ich cześć. Tak naprawdę melancholiczne-
mu alegoryzowaniu w listach romantyka ulegała cała przestrzeń, a w zależności 
od adresata listu ,,ikonograficzne” obrazowanie melancholii w poszczególnych 
blokach korespondencji znacznie się od siebie różniło. Wszystko to wynikało  
z indywidualnych rozwiązań i doświadczeń artystycznych romantyka64.

Idea melancholii w epistolografii Zygmunta Krasińskiego – być może w zbyt 
dużym uproszczeniu – została omówiona, a metodologia charakterystyczna dla 
egzystencjalizmu ograniczona do minimum. W taki sposób niech pewnym uko-
ronowaniem wyobrażeń melancholii stanie się ostatni fragment listu, który być 
może doprowadzi do analiz innych motywów występujących w epistolografii ro-
mantyka: 

O jakże mi nieznośnie! Największa myśl skierowana ku państwom ducha, mózg 
mnie rani i po kilku minutach zamienia w masę bezwładną, a cierpiącą. Żyję jako 
zwierzę, chodzę, trę się, wodą pluskam, jem, śpię, cierpię, ale nie, nic więcej! Co ja 
pocznę, powiedz mi? Co w przyszłości ze mnie będzie? Gryzę się myślami niemiło-
siernie. Kiedy co dzień po tych ścieżkach naszych krążę, o Boże ileż to westchnień 
ciężkich wyrywa mi się mimo woli z piersi, na widok domu lub mostu, lub zakrętu 
ścieżki, lub płotu jakiego [...].  I dzień żaden ulgi nie przynosi, nie przyniesie, ciem-
ności grubieją koło czaszki mojej! Rozpacz w sercu rośnie. Wstręt od wszelkiej 
przyszłości, żal za przeszłością sięwzmaga. Co się dzieje ze mną? Nie ma chwili 
jednej pokoju ni lepszej myśli. O czym pomyślę to mnie gryzie, jak grynszpan. Nie 
wiem, co począć, żal mi tych dni wszystkich tu spędzonych na niczym – upływają 
pełne nicości, ni mnie, ni komu z nich cokolwiek bądź. [...] Woli za grosz nie mam, 
chora ze mnie istota i nieszczęśliwa, nie spodziewająca się już nic dobrego na zie-
mi, zgłupiała, nie mogąca myśleć, lękająca się jakiegokolwiek czynu. Chciałbym 
gwiazdy posiąść, a nie mam siły na wydmuchanie bańki mydlanej65.

64 ,,Rewolucja romantyczna polegała na tym, że doświadczenie artystyczne przestało należeć wy-
łącznie do sfery pożądanego kapitału kulturalnego i stało się niezbędnym składnikiem Bildung – nie 
tyle wykształcenia, ile formowania się podmiotu” (M. P. Markowski, Wstęp, w: Friedrich Schlegel, 
Fragmenty, przeł. C. Bartl, Kraków 2009, s. IX).

65 DP I (174) z 28–29 XII 1842, z Rzymu, s. 665-666.
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MIChAŁ ChMIEL

“Iconographic” melancholy of Zygmunt Krasiński

(Summary)

The Zygmunt Krasinski’s epistolography provides us with material to research; its analysis has 
already let us distinguish motifs as well as contexts underlying  an illustration of melancholy. The 
aim of the research was to discuss different notions appearing in the letters of the Romantic poets, 
including its dependence on the iconographic presentations. After all, melancholy is an artistic figu-
re ingrained in “the world of the pure forms” and “the world of the motifs”. According to the disser-
tation, it was the Romantic iconosphere to have had a great impact on Krasiński’s imagination. The 
background of the period, his reading interests and certain paintings undoubtedly had an influence 
on the artist’s view of reality. Therefore, melancholy present in the letters by Zygmunt Krasinski 
“functioned”on the principle of representations ingrained in the culture including the vanitas idea, 
floral motifs (leaves, flowers) or the homo bulla motif.



TOMASZ PUDŁOCKI (Przemyśl–Kraków) 

POKŁOSIE ROKU STEFANA GRABIŃSKIEGO

Chociaż Stefan Grabiński był związany z Towarzystwem Przyjaciół Nauk  
w Przemyślu jedynie poprzez swoją żonę, Kazimierę, która była członkiem TPN1, 
warto pamiętać, że członkowie Towarzystwa, świadomi znaczenia pisarstwa pol-
skiego Poego, dbali niemal od samego początku o kultywowanie jego pamięci. 
Wśród członków TPN Grabiński miał swoich najbliższych przyjaciół – ks. dra 
Jana Kwolka i prof. Juliana Kolankowskiego.

Przemyśl jako główne miejsce obchodów Roku Grabińskiego nie jest przy-
padkowy. Wszak tradycje pisania o Grabińskim sięgają roku 1918, a więc czasów 
jak najbardziej mu współczesnych. Jedynym z pierwszym tekstów o pisarstwie 
Grabińskiego była recenzja Na wzgórzu róż, pióra przemyskiego adwokata i lite-
rata henryka Salza („Nowy Głos Przemyski” 1918, R. 15, nr 53, s. 2). W 1969 r.  
w 1 tomie wydawnictwa Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, pod 
red. Stefanii Kostrzewskiej-Kratochwilowej Grabińskiego nad Sanem przypo-
mnieli Roman Pollak (Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim, s. 223–226) i Ar-
tur hutnikiewicz (Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść, s. 227–243).  
W 1988 r. w pięknym szkicu, inspirowanym lekturą własną – jak skromnie pisze 
sam autor – o Grabińskim pisał jakże zasłużony dla Towarzystwa Julian Olszak 
(idem, Czytając Grabińskiego, w: Spotkania przemyskie, Przemyśl 1988, s. 98–
107). Wielokrotnie w różnym czasie na łamach szeregu tytułów prasy przemy-
skiej pisał popularne teksty o pisarzu redaktor Zdzisław Szeliga. 

Tak naprawdę jednak dopiero ostatnie lata przyniosły prawdziwy renesans 
zainteresowania Grabińskim – Przemyśl może poszczycić się dwoma niezależ-
nymi od siebie „centrami”, dającymi impuls do badań nad biografią i twórczością 
pisarza. 

Zupełną indywidualnością są w pierwszej kolejności książki Krzysztofa Bort-
nika, poświęcone literaturze fantastycznej, wydawane w ramach wydawnictwa 
„Kabort”. Tom 2 Maski śmierci (Przemyśl 2010) zawiera nie tylko wybór opo-
wiadań Stefana Grabińskiego, ale i bardzo dobrze opracowany wstęp, w którym 
autor po raz pierwszy tak wyraziście i z takim znawstwem wypowiedział się o 

1 Zob. „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” t. 3, 1913–1922, Przemyśl 1922, 
s. 57. 
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pisarzu. Tekst ten jest doskonałą zapowiedzią artykułów, które K. Bortnik wydaje 
już obecnie, na przełomie 2011 i 2012 r. z okazji Roku Grabińskiego.  

Środowisko intelektualne skupione wokół TPN jest drugim przemyskim 
ośrodkiem promującym Grabińskiego. Dzięki inicjatywie i otwartości prof. dra 
Jerzego Starnawskiego, redaktora zeszytu Literatura i Język „Rocznika Prze-
myskiego”, Grabiński już kilkukrotnie pojawił się na kartach zeszytu. Pisali  
o nim ostatnio Robert K. Zawadzki (Reminiscencje antyczne w twórczości Stefa-
na Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2004 t. 40 z. 3 Literatura i Język, s. 53–
69) oraz autor tych słów: Przemyski okres w życiu Stefana Grabińskiego, ibidem, 
2006, t. 42, z. 3 Literatura i Język, s. 71–86, Przyczynek do biografii Stefana Gra-
bińskiego, ibidem, 2009, t. 45, z. 3 Literatura i Język, s. 139–146, Przyczynek do 
przemyskiego okresu w życiu Stefana Grabińskiego, ibidem, 2011, t. 47, z. 2 Li-
teratura i Język, s. 97–106. Adrian Mianecki najpierw wydał kilka listów pisarza 
do różnych osób (Z korespondencji Stefana Grabińskiego, ibidem, 2010, t. 46,  
z. 3 Literatura i Język, s. 111–133), a potem Trzy nieznane szkice pisarza (ibi-
dem, 2011, t. 47, z. 2 Literatura i Język, s. 107–120). Oba teksty poprzedził bar-
dzo erudycyjnymi wstępami. Wydano też pracę nauczycielską pisarza Dwaj Zi-
morowicze. Kwestia autorstwa „Sielanek”, którą z rękopisu podali: T. Pudłocki  
i J. Starnawski (ibidem, s. 121–152). Ponadto, syn przyjaciela Grabińskiego, Je-
rzy Kolankowski, jeden z ostatnich pamiętających pisarza, zmarły przed kilku 
laty, za namową piszącego słowa, ogłosił dwukrotnie nad Sanem wspomnienia  
o Grabińskim („Likejon” 2000, R. 2, nr 3, s. 4–5, powtórzone w wersji opraco-
wanej w „Rocznik Przemyski” 2005, t. 41, z. 3. Literatura i Język, s. 87–90). 
Również na prośbę piszącego te słowa, A. hutnikiewicz w „Roczniku Gimna-
zjalnym”, wydawnym przez dyrekcję I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu 
napisał Wspomnienie o Stefanie Grabińskim (ibidem, nr 7 (86) 2003 [2004],  
s. 257–260). 

Idea uczczenia w szerszy sposób lwowsko-przemyskiego pisarza nie jest 
nowa. Co jakiś czas pojawiają się tego typu pomysły wśród lokalnych miłośni-
ków jego pisarstwa, czy to w ramach przeglądów filmowych (a takie, poświęcone 
filmom powstałym w oparciu o nowele Grabińskiego, organizował Klub Garni-
zonowy) czy spotkań prywatnych. Sam pięć lat temu próbowałem zaciekawić 
szersze grono miłośników pisarza, czy to poprzez popularny okolicznościowy 
tekst Poeta niesamowitości i jego Przemyśl. W 120. rocznicę urodzin Stefana 
Grabińskiego, „Przemyski Przegląd Kulturalny” 1 (4) 2007, s. 35, czy też referat 
dotyczący przemyskich lat pisarza, wygłoszony 5 XI 2006 r. w ramach Salonu 
Artstyczno-Literackiego Mieczysławy Tomaszewskiej (wieczór prowadziła dr 
Grażyna Stojak).

Dopiero jednak spotkanie 3 czerwca 2011 r. pomiędzy dr. Andrzejem Juszczy-
kiem, mgr. Krzysztofem Bortnikiem a piszącym te słowa stało się bardziej brze-
mienne w skutki. Powoli przez kolejne miesiące narodził się pomysł Festiwalu 
3 G „GRoza, GRoteska, GRabiński”, który obejmowałby cykl różnych imprez, 
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promujących nie tylko pisarza, ale szeroko pojętą grozę, jako zjawisko zarówno 
w kulturze wysokiej, jak i popularnej. W wyniku szeregu rozmów projekt reali-
zowany jest przez kilka instytucji i organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Nauk  
w Przemyślu, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Państwową Wyż-
szą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Centrum Kultury w Przemyślu, 
Towarzystwo Ulepszania Miasta, Zamek w Dubiecku Wydawnictwo „Kabort”, 
Wydawnictwo „Agharta”, Portal „Carpe Noctem”.

Równocześnie z pierwszymi spotkaniami ukazał się artykuł Piotra Samole-
wicza Zróbmy festiwal Stefana Grabińskiego („Nowiny” nr 204 z 20 X 2011,  
s. 12), napisany z okazji wydania nowego zbioru opowiadań pisarza przez wy-
dawnictwo Zysk i Ska. Poza tym również i prasa ogólnopolska zwróciła uwagę 
na wzmożone zainteresowanie pisarzem w ostatnim czasie. Działało to motywją-
co do podejmowania kolejnych inicjatyw.

W ramach festiwalu jego organizatorzy postanowili zorganizować szereg 
mniejszych imprez, które na zasadzie kuli śnieżnej prowadziłyby do głównych 
uroczystości we wrześniu 2012 r. i przy okazji „nakręcałyby koniunkturę” i zain-
teresowanie projektem.  

Przy współpracy z dyrektorem mgr. Tomaszem Dziumakiem, start całego cy-
klu miał miejsce 25 XI 2011 r. w I LO im. J. Słowackiego. Nie bez powodu  

25 XI 2011 r. Młodzież I LO im. J. Słowackiego w inscenizacji Dziedziny Grabińskiego w reż.  
mgr Joanny Karpiuk. Fot. h. Lewkowicz.



128 TOMASZ PUDŁOCKI

w liceum. Wszak to miejsce, w którym Grabiński pracował w latach 1917–
1921. Duże, ponure gmaszysko (zwłaszcza w listopadową noc) idealnie nada-
wało się na wieczornicę, rozpoczynającą przygodę z twórczością pisarza i to  
w 75. rocznicę jego śmierci. Młodzież szkolna przygotowała inscenizację noweli 
Dziedzina (pod kierunkiem mgr Joanny Karpiuk) po czym próbę interpretacji 
świata pisarza podjęli: dr Andrzej Juszczyk (Domy złe. Motyw upiornego miej-
sca w opowiadaniach Stefana Grabińskiego), mgr Katarzyna Trzeciak (Grabiń-
ski bajkopisarzem? Czyli kilka słów o „Ciuciubabce”), mgr Krzysztof Bortnik 
(Polskie adaptacje filmowe opowiadań Stefana Grabińskiego). Ostatni wykład 
był ilustrowany fragmentem Ślepego toru w reż. Ryszarda Bera. Specjalnie na in-
augurację roku przyjechali ze Śląska redaktorzy portalu „Carpe Noctem” Michał 
Budak i Paweł Mateja, co zaowocowało m.in. przejęciem patronatu medialnego 
nad Festiwalem przez portal2. Co więcej, okazało się, że szereg młodych ludzi  
z całej Polski zainteresowało się pomysłem... i dzięki temu piszący te słowa, wraz 
z K. Trzeciak i redaktorami portalu poszedł na promocję książek Grabińskiego 
wydawnictwa „Agharta” w Krakowie 5 grudnia. Spotkanie posłużyło temu, aby 

2 Zob. h. Lewkowicz, Polski Edgar Allan Poe. Spotkanie z twórczością Stefana Grabińskiego, 
„Życie Podkarpackie” nr 48 (2273) z 30 XI 2011, s. 28. 

25 XI 2011 r. Młodzież I LO im. J. Słowackiego w inscenizacji Dziedziny Grabińskiego w reż.  
mgr Joanny Karpiuk. Fot. h. Lewkowicz.
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do całej idei festiwalu przekonać twórców „Agharty”: mgra Stanisława Żuław-
skiego i mgra Jakuba Knapa. Co więcej, 14 grudnia niektórzy z zainteresowanych 
uczestniczyli na Wydziale Polonistyki UJ w obronie publicznej doktoratu mgr 
Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej, pt. Ciemne terytoria. Modernistyczna koncepcja 
świata i człowieka w prozie Stefana Grabińskiego. I to wydarzenie zaowocowało 
dalszą współpracą miłośników Grabińskiego. 

Druga impreza przemyska, po-
mimo swego kameralnego klimatu, 
zgromadziła w kawiarni „Libera” 
10 grudnia grono lokalnych pasjo-
natów grozy. Było co świętować. 
Wszak dzięki Krzysztofowi Bort-
nikowi Przemyśl znany jest wśród 
specjalistów szeroko w Polsce  
i poza jej granicami z trzech dosko-
nałych antologii: Maska śmierci. 
Opowieści niezwykłe, tom 1 (2008), 
tom 2 (2010) oraz Demony perwer-
sji. Opowieści niezwykłe, Przemyśl 

(2011). Wszystkie tomy wydało wydawnictwo „Kabort”. Niestety, nad Sanem 
pozycjami tymi nie są zainteresowane nawet miejscowe księgarnie, co dziwi... 
wziąwszy pod uwagę szum, jaki wywołują one w internecie. Spotkanie z K. Bort-
nikiem prowadził dr Andrzej Juszczyk. Poprzedzone zostało ono formułą jakże 
wpisującą się w świat pisarza – czytaniem wybranych opowiadań grozy, znaj-
dujących się w antologiach: Sen (E. A. Poe odczytał A. Juszczyk), Szary pokój  
(S. Grabińskiego w interpretacji Konrada Janczury) oraz Bal Macabre (G. Mey-
rinka czytał T. Pudłocki)3. Za organizację wieczoru odpowiadał dr Andrzej Jusz-
czyk. Przy okazji promocji Michał Budak przeprowadził wywiad z K. Bortni-
kiem, który dostępny jest na stronie „Carpe Noctem” (http://www.carpenoctem.
pl/teksty/wywiad-z-krzysztofem-bortnikiem/).

Styczniową imprezą Roku Grabińskiego była promocja książek wydawnic-
twa „Agharta” (Stefan Grabiński, Jan huskowski, Tragedia na wieży. Opowie-
ści nadzwyczajne, Kraków 2011; Stefan Grabiński, Klasztor i morze, Kraków 
2011). Przede wszystkim wielką metamorfozę 28 stycznia 2012 r. przeszło samo 
pomieszczenie – czytelnia Biblioteki TPN. Dzięki współpracy: Małgorzaty  
i Macieja Waltosiów, Joanny Derdziak, Ewy Grin-Piszczek, Grzegorza Potocz-
nego, Barbary i Tomasza Sobol-Pich i piszącego te słowa czytelnię, za pomocą 
materiałów i sukna, lampek i świec przekształcono w stylowy pokój, który na-

3 Zapowiedź imprezy znalazła się w: „Życie Podkarpackie” nr 49 (2274) z 7 XII 2011, s. 29;  
P. Samolewicz, Sobota z grozą. Rok Stefana Grabińskiego, „Nowiny” nr 237 (18162) z 8 XII 2011, 
s. 6. 

Jeden z projektów logo Festiwalu 3 GR autor-
stwa Oskara Ostafina.
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28 I 2012 r. Mgr Barbara Sobol-Pich, mgr Joanna Derdziak, dr Tomasz Pudłocki podczas wie-
czornicy Grabińskiego w Bibliotece Naukowej TPN. Fot. T. Sobol-Pich.

28 I 2012 r. Twórcy wieczornicy Grabińskiego w Bibliotece Naukowej TPN. Od lewej siedzą: 
mgr Katarzyna Trzeciak, mgr Stanisław Żuławski, mgr Barbara Sobol-Pich, mgr Joanna Derdziak. 
Od lewej stoją: lic. Michał Budak, lic. Paweł Mateja, dr Tomasz Pudłocki. Fot. T. Sobol-Pich.
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brał dodatkowej atmosfery po zapadnięciu zmroku.  Umiejętnie dobrana muzyka  
i pewne elementy aktorstwa dopełniły reszty. Spotkanie rozpoczęto od czyta-
nia opowiadań grozy: Zmora (w interpretacji Joanny Derdziak), Ciuciubabka 
(w interpretacji Barbary Sobol-Pich) oraz ostatni rozdział z powieści Klasztor 
i morze (czytał T. Pudłocki). Po części artystycznej spotkanie z zaproszony-
mi gośćmi poprowadziła mgr Katarzyna Trzeciak. Na jej pytania odpowiadali: 
Stanisław Żuławski (Wydawnictwo „Agharta) oraz Michał Budak i Paweł Ma-
teja (Portal „Carpe Noctem”). Za organizację wieczoru odpowiadał dr Tomasz 
Pudłocki4. 

Ostatnią zimową imprezą Roku Słowackiego była konferencja naukowa 
Grabiński znany i nieznany – konferencja naukowa z okazji 125-lecia urodzin 
pisarza. Odbyła się ona 10 lutego dzięki pomocy Przemyskiej Biblioteki Pu-
blicznej i jej dyrektora mgra Pawła Kozioła, który nie tylko zadbał o zare-
klamowanie przedsięwzięcia, ale i zgodził się na jej organizację w siedzibie 
biblioteki. Jako prelegenci wystąpili: dr Eliza Krzyńska-Nawrocka (PWSZ  
w Tarnowie), Kobiety Grabińskiego, dr Monika Kulesza-Gierat (KUL), Stefana 
Grabińskiego „traktat” o duszach czyśćcowych, lic. Michał Budak (UŚ), „Cień 
Bafometa” jako summa inspiracji twórczych Stefana Grabińskiego. Spotkanie 

4 Zapowiedź imprezy znalazła się w: „Życie Podkarpackie” nr 4 (2281) z 25 I 2011, s. 8. Dzię-
ki pomocy dyrektora Centrum Kulturalnego mgra Adama halwy i mgr Anicety Klimaszewskiej  
z PCKiN „Zamek” impreza była szeroko rozplakatowana w mieście. 

10 II 2012 r. dr Eliza Krzyńska-Nawrocka podczas konferencji w Przemyskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Fot. P. Kozioł.
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powiązane było z promocją zeszytu Literatura i Język „Rocznika Przemyskie-
go” t. 47: 2011, na którego okładce znajduje się zdjęcia Grabińskiego z okresu 
przemyskiego, własności p. Joanny Staręgi. Spotkanie prowadził dr Tomasz 
Pudłocki.

Poza organizacją różnych spotkań od listopada rozpoczęto regularnie zapo-
znawanie przemyślan z postacią pisarza. Korzystając z gościnności redakto-
ra naczelnego „Naszego Przemyśla” Krzysztofa Fila, od listopada 2011 r., na 
łamach tego miesięcznika pojawiały się różne artykuły poświęcone pisarzowi:  
K. Bortnik, Powrót Grabińskiego. Słów kilka o nowych zbiorach opowiadań pi-
sarza (2011, nr 11 [86], s. 30–31), A. Jabłoński, Grabiński kontra krytycy (2011, 
nr 12 [87], s. 39)5, T. Pudłocki, „Przedzierając się” do opinii powszechnej  
z Grabińskim, (2012, nr 1 [88], s. 31), K. Bortnik, Nieznane opowiadanie Ste-
fana Grabińskiego. Wokół domniemanego autorstwa noweli „Portet” (ibidem, 
s. 32–33); idem, Polski Lovecraft? O rzekomych inspiracjach Stefana Grabiń-
skiego (2012, nr 2 [89], s. 25), Chwytaj noc z „Carpe Noctem”. O Grabińskim, 
grozie i nie tylko z Michałem Budakiem, zastępcą redaktora naczelnego Porta-
lu „Carpe Noctem” rozmawia Tomasz Pudłocki (ibidem, s. 26–27). Co więcej, 
warto uwypuklić, że swoje teksty (artykuły i recenzje) poświęcone pisarzowi do 

5 Skrót artykułu, który ukazał się w bieżącym z. Literatura i Język „Rocznika Przemyskiego”, 
a który ostatecznie nie został wygłoszony przez autora 25 XI 2011 r.

10 II 2012 r. dr Monika Kulesza-Gierat podczas konferencji w Przemyskiej Bibliotece Publicz-
nej. Fot. P. Kozioł.
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zeszytu Literatura i Język „Rocznika Przemyskiego” na rok 2012 złożyli: Michał 
Budak, Krzysztof Bortnik, Artur Jabłoński, Andrzej Juszczyk, Jakub Knap, Eli-
za Krzyńska-Nawrocka, Oskar Ostafin, Tomasz Pudłocki, Katarzyna Trzeciak, 
dzięki czemu kolejne wydawnictwo TPN będzie hołdem dla Grabińskiego w jego 
roku jubileuszowym. 

TOMASZ PUDŁOCKI 

The Year of stefan Grabiński – conclusions

(Summary)

The author discusses the major forms in which Stefan Grabiński was present in the academic 
discourse in Przemyśl in the 20th and early 21st centuries. he presents the rise of the 2011 initiative 
to commemorate the writer’s 125th birth anniversary, which between November 2011 and Decem-
ber 2012 took form of a series of various events. he explains what motivated the organizers of the 
anniversary celebrations which began in November 2011, on Grabiński’s 75th death anniversary. 
Then he discusses the first initiatives of the whole-year undertaking (until February 2012).  

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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TOMASZ PUDŁOCKI (Przemyśl-Kraków)

ŚRODOWISKO STUDENCKIE 
STEFANA GRABIŃSKIEGO

Okres studencki w życiu Stefana Grabińskiego nie był jak dotąd przedmiotem 
szerszych studiów. Poza drobnymi wzmiankami w literaturze, w których podkre-
ślano wielką erudycję pisarza oraz znaczenie środowiska, jakie go ukształtowało, 
brakowało dotąd rzetelnej analizy, mającej na celu, na podstawie materiałów ar-
chiwalnych, ukazanie faktycznego wpływu konkretnych osób na rozwój intelek-
tualny polskiego Poe1.

Podstawą do napisania niniejszego artykułu są katalogi studentów Wy-
działu Filozoficznego Uniwersytetu im. cesarza Franciszka I we Lwowie z lat 
1905/1906–1908/1909, przechowywane obecnie w Państwowym Archiwum 
Obwodu Lwowskiego. Pozwalają one odtworzyć nade wszystko spis wykładów  
i zajęć, na które uczęszczał Grabiński oraz listę wykładowców – uniwersytec-
kich mistrzów pisarza. W wybranych rocznikach postanowiłem zestawić liczbę 
kolegów studenckich lat Grabińskiego, którzy byli razem z nim słuchaczami kon-
kretnych wykładów. W zestawieniu tym zrezygnowałem z podawania pełnych 
wyciągów studentów, ponieważ rzadko da się potwierdzić bliższą znajomość 
Grabińskiego ze wszystkimi kolegami z uniwersyteckiej ławy. Co więcej, cechy 
charakterologiczne pisarza, takie jak introwertyczność i samotnictwo nie pchały 
go w duże skupiska ludzi i bogate życie towarzyskie – przynajmniej badania nad 
późniejszymi jego losami na to wskazują. Dlatego podałem imiona i nazwiska 
tych z kolegów uniwersyteckich Grabińskiego, z którymi pracował on później 
jako nauczyciel, utrzymywał relacje towarzyskie (czego potwierdzeniem jest 
choćby zachowana korespondencja) czy też wybijających się na tyle w realiach 
II Rzeczypospolitej, że pisarz, który mógł zawrzeć z nimi znajomość  (nawet 
chwilową) w trakcie studiów, potem mógł szczycić się nią lub przynajmniej roz-
pamiętywać w okresie chorób i zapomnienia. Niestety, z braku źródeł niewiele 
da się powiedzieć o jakości tych relacji – z kim łączyły Grabińskiego w tym 
czasie więzi przyjaźni, a kto należał do jego antagonistów. Dodatkowo katalo-

1 Zob. nade wszystko: A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887–
1936), Toruń 1959, s. 66–70 oraz studium autora o przebiegu egzaminu nauczycielskiego pisarza 
– T. Pudłocki, Przyczynek do biografii Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2009, t. 45,  
z. 3 Literatura i Język, s. 139–146.
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gi studentów odrobinę pozwalają powiedzieć o miejscach zamieszkania pisarza  
i jego warunkach materialnych.

Młodziutki, mający zaledwie osiemnaście lat, Stefan Grabiński zdał ma-
turę wczesnym latem 1905 r. w V Gimnazjum we Lwowie. Był jednym z 61 
uczniów, którym 6 lipca 1905 r. uroczyście rozdano świadectwa dojrzałości. 
Mógł być dumny z siebie. Nie znalazł się wśród abiturientów przeznaczonych 
do poprawek, ale jako jeden z czternastu absolwentów uzyskał notę z odzna-
czeniem. W ówczesnym systemie nie było to łatwe do osiągnięcia. Tym bar-
dziej, że przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego dr Bronisław Kruczkiewicz, a członkami – nauczyciele zdecy-
dowanie stanowiący ówczesną elitę pracowników szkół średnich2. Warto bo-
wiem zauważyć, że grono nauczycielskie V Gimnazjum tworzyli nauczyciele 
należący do czołówki. Języka polskiego uczył Grabińskiego dyrektor szkoły, 
szeroko znany dydaktyk i badacz literatury polskiej, Franciszek Próchnicki3. 
Nauczycielem historii był dr Jan Friedberg, autor szeregu rozpraw z historii 
polskiej i później dyrektor gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim i w krakow-
skim Podgórzu. Propedeutyki filozofii nauczał w jego klasie dr Stefan Frycz, 
autor szeregu rozpraw z zakresu pedagogiki i historii wychowania; niemiec-
kiego – Zygmunt Kunstmann4. Grabiński miał szansę na korytarzach szkol-
nych spotykać też m.in. ówczesnych i późniejszych docentów Uniwersytetu 
Lwowskiego: dra Michała Jezienickiego – filologa klasycznego, dra Adama 
Szelągowskiego – historyka, dra Mojżesza Schorra – historyka czy dra Wiktora 
hanha – historyka literatury. Wśród nauczycieli tej szkoły byli wówczas też 
m.in.: badacz literatury antycznej, członek korespondent Akademii Umiejęt-
ności w Krakowie, Stanisław Schneider, pedagog i działacz polityczny dr Mi-
chał Janelli czy uczący języka angielskiego Edmund S. Naganowski – tłumacz 
i współpracownik „Słowa Polskiego”. Taki dobór nauczycieli powodował, że 
atmosfera szkolna była jakby „przedsmakiem” tego, co czekało Grabińskiego 
podczas studiów uniwersyteckich5. 

Grabiński rozpoczął studia w październiku 1905 r. Wpisany został na I se-
mestr (według ówczesnej nomenklatury – I kurs) I roku studiów na Wydziale Fi-
lozoficznym do katalogu studentów Wydziału pod numerem 163. Podano, że jego 
opiekunem jest matka Eugenia, wdowa po urzędniku rządowym, mieszkająca we 
Lwowie. Świeżo upieczony student wyznania greckokatolickiego, narodowości 
polskiej, mieszkał wówczas przy ul. Ossolińskich 10. Trudno powiedzieć czy 
mieszkał tam z matką czy też wynajmował jakiś pokój (kąt) u kogoś. Bliskość 

2 Sprawozdanie Dyrekcji c. k. Gimnazjum V we Lwowie za rok szkolny 1905, Lwów 1905,  
s. 71, 92. 

3 Zob. szerzej: M. Gajak-Toczek, Franciszek Próchnicki (1847–1911), dydaktyk–edytor–ba-
dacz literatury, Łódź 2010.

4 Sprawozdanie Dyrekcji, op. cit., s. 42–44.
5 Zob. też. A. hutnikiewicz, op. cit., s. 63–66.
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Karta wpisowa Stefana Grabińskiego na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 
Lwowskiego, półrocze letnie roku akademickiego 1908/1909. Archiwum Obwo-
dowe we Lwowie. Strona przednia.
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Karta wpisowa Stefana Grabińskiego na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 
Lwowskiego, półrocze letnie roku akademickiego 1908/1909. Archiwum Obwo-
dowe we Lwowie. Strona tylna.
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Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (przy tej samej ulicy pod numerem 2) 
powodowała, że Grabiński nie tylko miał idealną wręcz odległość do tej „Mekki” 
kultury i nauki, gdzie zresztą często przesiadywał, ale i stosunkowo niedaleko 
do głównego gmachu uniwersytetu. Zaraz obok znajdował się pałac ówczesnego 
namiestnika Galicji, Andrzeja Potockiego, jak i szereg innych ważnych instytucji 
(lwowska galeria obrazów, nowo otwarta filharmonia). 

Dla młodziutkiego Grabińskiego (jego wiek wart jest podkreślenia choćby 
dlatego, że nierzadko zdarzało się, że uczniowie z powodu albo zbyt wysokich 
wymagań albo czesnego powtarzali klasy i przez to kończyli naukę na poziomie 
szkoły średniej dopiero po dwudziestym roku życia) pierwszy semestr był cza-
sem próby. Zapisał się na wykłady do następujących profesorów6: Bronisława 
Kruczkiewicza (Składnia języka łacińskiego – 5 godzin tygodniowo, Prosemi-
narium filologiczne oddziału łacińskiego – 2 g./tyg.), Stanisława Witkowskiego 
(Historia literatury greckiej w epoce helleńskiej – 3 g./tyg., Platona Sympozjum – 
1 g./tyg., Historia języka greckiego – 1 g./tyg., Proseminarium filologiczne grec-
kie – 2 g./tyg.). Dodatkowo uczęszczał na kurs praktyczny języka angielskiego  
3 godziny tygodniowo (prowadzony przez lektora Pawła Postla, profesora  
I Szkoły Realnej we Lwowie) oraz na kurs elementarny sanskrytu (do dr. Gu-
stawa Blatta – 3 g./tyg.). Zaliczenie semestru uzyskał 22 III 1906 r. 7. Wiadomo, 
że podczas proseminarium filologicznego greckiego objaśniano XXIII księgę 
Odysei homera, a następnie VII księgę Dziejów herodota. Ponadto przekładano 
Paradoksy Cycerona z języka polskiego na grecki, a z greckiego na łaciński. Na 
zajęciach proseminarium łacińskiego przerabiano Cycerona De flaibus bonorum 
et malorum księgi I i II8.

Analiza spisu wykładów pozwala wnioskować, że początkowo Grabiński 
myślał o podjęciu studiów głównie z zakresu filologii klasycznej, które miały 
być uzupełnione dodatkowymi zajęciami z innych języków. Angielskim mógł 
„zarazić” go jeszcze w szkole średniej Edmund S. Naganowski i młodziutki stu-
dent chciał kontynuować swoje zainteresowania. Ciekawostką jest też fakt, że 
Grabiński uczęszczał epizodycznie na zajęcia z sanskrytu – może to one staną się  
w późniejszych latach zaczynem do pomysłów wykorzystywanych w jego twór-
czości pisarskiej? W każdym razie i do angielskiego9 i sanskrytu brakło mu za-

6 Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (dalej DALO), fond 26 (Uniwersytet Lwowski), 
opis 15, sprawa 614.

7 Ibidem.
8 Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład uniwersytetu i program wykła-

dów w półroczu zimowym 1905/1906, Lwów 1905, s. 60. 
9 K. Bortnik w artykule krytycznym wobec mego tekstu (Przyczynek do przemyskiego okresu 

w życiu Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski”, 2011, t. 47, z. 2 Literatura i Język, s. 97–
106) powołuje się na słowa Grabińskiego, że opanował język angielski stosunkowo późno (idem, 
Nieznane opowiadanie Stefana Grabińskiego. Wokół domniemanego autorstwa noweli „Portret”, 
„Nasz Przemyśl” 2012 nr 1 (88), s. 32–33; zob. też: S. Grabiński, Wyznania, „Polonia” 1926, nr 
141, s. 12). Opanowanie języka w stopniu zadowalającym poetę bynajmniej nie przekreśla tezy, że 
język ten był mu wcześniej znany. 
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miłowania. Już podczas wpisów na semestr letni zmienił zainteresowania w kie-
runku filologii polskiej. Filologia klasyczna pozostała jego drugą „miłością”10.

Przez semestr letni (swój tzw. II kurs) roku akademickiego 1905/1906 Grabiń-
ski nadal mieszkał przy ul. Ossolińskich 10 (przy wpisie dalej podane są wyzna-
nie greckokatolickie, narodowość polska). Uczęszczał w tym czasie na zajęcia do 
profesorów: Józefa Kallenbacha (Poezja polska w II połowie XVI w.  – 4 g./tyg., 
Zygmunt Krasiński w ostatnim dziesięcioleciu – 1 g./tyg., Ćwiczenia seminaryjne 
w zakresie nowożytnej literatury polskiej – 2 g./tyg.), Wilhelma Bruchnalskiego 
(Egzegeza zabytków języka staropolskiego – 2 g./tyg., Głosownia języka polskie-
go II część – 2 g./tyg., Analiza dzieł Mickiewicza – 1 g./tyg., Seminarium historii 
literatury polskiej – 2 g./tyg.), B. Kruczkiewicza (Topografia Rzymu starodawne-
go – 1 g./tyg.). Semestr zaliczono mu już 27 lipca 1906 r.11

W katalogu za II rok studiów (III semestr) Grabińskiego znajduje się wpis, 
że władze uniwersyteckie uwolniły go od płacenia czesnego (co zatwierdzono  
6 X 1906 r.)12. Wynikało to prawdopodobnie z faktu, że był na utrzymaniu matki 
(tym razem w katalogu zapisano, że była ona wdową po c.k. sędzim powiato-
wym, mieszkającą we Lwowie). Poza tym wziąwszy pod uwagę daty zaliczenia 
obu semestrów, Grabiński musiał być bardzo pilnym studentem, który wszystkie 
kolokwia zdawał w pierwszym terminie i to na pewno także przyczyniło się do 
wsparcia finansowego przez uczelnię. W ówczesnym systemie studenci nie zda-
wali egzaminów, na podstawie których uzyskiwano możliwość przechodzenia na 
kolejny rok studiów. Profesorowie prowadzili dzienniczki (lub listy) frekwencji 
na swoich zajęciach. Po zakończeniu wykładów przekazywali do dziekanatów 
informacje o studentach wpisanych, ale nie uczęszczających. Studenci przycho-
dzili do dziekanatów po potwierdzenie frekwencji w różnym czasie (stąd różnica 
w datach, która pojawia się przy podpisach dziekańskich potwierdzających fre-
kwencję poszczególnych studentów). Potwierdzenie udziału w zajęciach było im 
potrzebne do różnych celów, m.in. do starania się o stypendium. Grabiński nie 
otrzymywał żadnego stypendium podczas studiów. Zwolniono go jednak z cze-
snego, co na pewno było dużym dla niego ułatwieniem finansowym. Uwolniony 
od opłat pozostał przez cały okres studiów. 

W katalogu ponadto zaznaczono, że zmienił miejsce zamieszkania – na ka-
mienicę przy ul. Długosza 8 i jest wyznania rzymskokatolickiego. 

Podany adres przy ul. Długosza 8 to dwa połączone budynki, gdzie mieściły 
się zakłady fizyki i chemii. Najwyraźniej musiały być tam też mieszkania studenc-

10 O tym, że pisarz był bardzo dobrym filologiem klasycznym świadczą m.in. jego powieści, 
a także kariera nauczycielska. Zob. szerzej: Robert K. Zawadzki, Reminiscencje antyczne w twór-
czości Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2004 t. 40 z. 3 Literatura i Język, s. 53–69;  
T. Pudłocki, Przyczynek do biografii..., op. cit.; idem, „Wadą niepozbywalną to jego nerwowość”– 
Stefan Grabiński jako nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego Męskiego we Lwowie w latach 
1921–1929, mszps złożony w redakcji „Litteraria Copernicana”. 

11 DALO, fond 26, opis 15, sprawa 613.
12 Ibidem, sprawa 615.
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kie. Sama dzielnica, rozciągała się w kierunku cytadeli i miała głównie zabudowę 
z przełomu XIX i XX w. (a więc bardzo nowoczesną w tym czasie). Mieszkało 
tam wielu wybitnych profesorów, jak: Jan Kasprowicz, Wilhelm Bruchnalski, 
Edward Porębowicz, Benedykt Dybowski, Władysław Abraham. W kolejnych 
latach zamieszkają przy ul. Długosza też m.in.: geografowie Eugeniusz Romer 
i Stanisław Pawłowski, historyk kultury Stanisław Łempicki, językoznawca An-
drzej Gawroński, filozof i pedagog Kazimierz Sośnicki czy filolog polski Juliusz 
Kleiner. Zaraz obok kamienicy, w której mieszkał Grabiński, w tym samym sze-
regu znajdował się ogród botaniczny, a poniżej, tuż za rogiem – główny gmach 
uniwersytecki.

Warto podkreślić, że to środowisko studenckie, w którym młody Grabiński 
przebywał na pierwszym roku, przyczyniło się do tego, że prawdopodobnie latem 
1906 r. zmienił on wyznanie na rzymskokatolickie. Trudno powiedzieć, co było 
tego bezpośrednim powodem. Grabiński figurował w księgach uniwersyteckich 
jako Polak już wcześniej. Może ze względu na liczne tarcia narodowościowe, 
które często zdarzały się w ówczesnym Lwowie, jak i na uniwersytecie, doszedł 
do wniosku, że wyznanie greckokatolickie bliższe jest jednak ukraińskości,  
z którą się nie identyfikował? Może miłość do literatury polskiej, w której wie-
lokrotnie to właśnie Kościół rzymskokatolicki utożsamiany jest z etnosem pol-
skim, była także jedną z przyczyn zmiany wyznania? Jak zwrócił uwagę Krzysz-
tof Bortnik, powołując się na wspomnienia kolegi Grabińskiego z ławy szkolnej  
w gimnazjum samborskim, Romana Pollaka, przez uczniów narodowości ukraiń-
skiej późniejszy pisarz traktowany był jako Ukrainiec, co jednak przyjmował nie-
chętnie13. Równocześnie od najmłodszych lat szkolnych Grabiński pozostawał  
w konflikcie z katechetą greckokatolickim. Badacz zwraca uwagę na to, że matka 
pisarza, która – jak sam Grabiński zaznaczał – miała istotny wpływ na jego wy-
chowanie religijne, mogła być rzymską katoliczką, co tłumaczyłoby ciążenie ku 
temu obrządkowi młodego Stefana. Równocześnie, zgodnie z wymogami Con-
cordii, jako chłopiec winien był praktykować w obrządku ojca14. Bez względu na 
motywy zmiany wyznania religia odgrywała w jego życiu kluczową rolę i pisarz 
słynąć będzie w dorosłym życiu z gorliwego katolicyzmu. Zatem jeden z kroków 
najważniejszych w jego życiu religijnym podjął właśnie w okresie studiów, już 
po śmierci ojca. 

Zmiana miejsca zamieszkania podziałała na Grabińskiego bardzo twórczo. Od 
drugiego roku postanowił intensywnie zaangażować się w studia uniwersyteckie i 
zapisał się na zdecydowanie większą liczbę wykładów niż do tej pory. W I semestrze 
roku akademickiego 1906/1907 uczęszczał na zajęcia do profesorów: J. Kallenbacha 
(Historia literatury polskiej za trzech Zygmuntów – 4 g./tyg., Poezja polska XIX w. 

13 Zob. R. Pollak, Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim, w: Z dziejów kultury i literatury Ziemi 
Przemyskiej, t. 1, red. S. Kostrzewska-Kratochwilowa, Przemyśl 1969, s. 224.

14 K. Bortnik, Niedoceniony fantasta. O Stefanie Grabińskim i jego opowiadaniach, „Przemyski 
Przegląd Kulturalny” 2012, nr 2 (25), s. 80–85.
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w zarysie – 1 g./tyg., Seminarium historii literatury polskiej czasów nowożytnych –  
2 g./tyg.), W. Bruchnalskiego (Historia literatury polskiej w epoce odrodzenia –  
2 g./tyg., Głosownia języka polskiego, cz. III – 2 g./tyg., Wstęp metodyczny do historii 
literatury polskiej – 1 g./tyg.), S. Witkowskiego (Historia i oświecenie hellenizmu –  
2 g./tyg., Gramatyka grecka, cz. I – 3 g./tyg., Prawo państwowe attyckie – 1 g./tyg.), 
B. Kruczkiewicza (Historia literatury rzymskiej – 5 g./tyg., Proseminarium greckie 
– 2 g./tyg.), Bronisława Gubrynowicza (Literatura polska okresu 1800–1822 – 2 g./
tyg., Krytyka literacka – 1 g./tyg.), Konstantego Wojciechowskiego (Uniwersytety 
w Polsce, ich ustrój, dzieje i wpływ na kulturę narodu – 1 g./tyg.), Józefa Schatza 
(Grammatik der neuhochdeutschen Schriftsprache – 3 g./tyg.). Z dn. 9 IV 1907 r. 
uzyskał zaliczenie tych przedmiotów od dziekana Wydziału prof. Mariana Smolu-
chowskiego. Dodatkowo zapisał się jeszcze na dwa wykłady, które ostatecznie wy-
kreślił: prof. B. Kruczkiewicza (Seminarium łacińskie – 2 g./tyg.) i Kazimierza Twar-
dowskiego (Filozofia Platona i Arystotelesa – 1 g./tyg.)15.

W semestrze letnim tego samego roku akademickiego (tzw. IV kursu) dalej 
mieszkał Grabiński przy ul. Długosza 8. W większości kontynuował wykłady u tych 
samych mistrzów. Byli to profesorowie: J. Kallenbach (Literatura polska II połowy 
XVII w. – 3 g./tyg., Rozkwit romantyzmu w Polsce – 2 g./tyg., Seminarium historii 
literatury polskiej czasów nowożytnych – 2 g./tyg.), W. Bruchnalski (Historia litera-
tury polskiej w epoce odrodzenia – 2 g./tyg., Głosownia języka polskiego cz. III – 2 g./
tyg., Wstęp metodyczny do historii literatury polskiej – 1 g./tyg.), K. Wojciechowski 
(Nowa powieść polska – 2 g./tyg.), S. Witkowski (Historia i oświecenie hellenizmu – 
2 g./tyg., Gramatyka grecka cz. I – 3 g./tyg., Prawo państwowe attyckie – 1 g./tyg.), 
B. Kruczkiewicz (Historia literatury rzymskiej – 5 g./tyg., Proseminarium greckie –  
2 g./tyg.), B. Gubrynowicz (Literatura polska okresu 1800–1822 – 2 g./tyg., Krytyka 
literacka – 1 g./tyg.), K. Wojciechowski (Uniwersytety w Polsce – 1 g./tyg.), J. Schatz 
(Grammatik der neuhochdeutschen Schriftsprache – 3 g./tyg.)16.

Przed rozpoczęciem nowego roku Grabiński podjął się zdania kolokwiów 
dopuszczających do egzaminu nauczycielskiego. Złożyły się na nie kolokwium 
z trzygodzinnego wykładu w półroczu letnim 1906/1907 r. O wychowaniu na-
rodowym, które zdał celująco 3 X 1907 r. u docenta pedagogiki dra Bolesława 
Mańkowskiego oraz kolokwium z czterogodzinnego wykładu słuchanego w tym 
samym półroczu Metody badań naukowych, zdane u prof. Kazimierza Twardow-
skiego 4 X 1907 r. z tym samym wynikiem17.

W roku akademickim 1907/1908 Grabiński podjął studia na III roku. Nadal 
mieszkał przy ul. Długosza 8. Podobnie jak rok wcześniej uczęszczał na liczne 
zajęcia, które prawdopodobnie wypełniały mu niemal cały czas. Zapewne też 

15 DALO we Lwowie, fond 26, opis 15, sprawa 615.
16 Ibidem, sprawa 616.
17 Centralne Państwowe historyczne Archiwum Ukrainy (dalej CDIAU) we Lwowie, fond 

174, opis 1, sprawa 490. Wykłady te nie zostały odnotowane w katalogu Wydziału Filozoficznego  
z semestru letniego 1906/1907 (zob. DALO, fond 26, opis 15, sprawa 616). 
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sporo czytał i przygotowywał się do zajęć, których miał wiele. Zapisany był  
w semestrze zimowym na zajęcia do profesorów: J. Kallenbacha (Literatura pol-
ska II połowy XVII w. – 3 g./tyg., Rozkwit romantyzmu w Polsce – 2 g./tyg., Se-
minarium filologiczne polskie nowożytnie – 2 g./tyg.), W. Bruchnalskiego (Histo-
ria literatury polskiej w epoce odrodzenia – 2 g./tyg., Wstęp do studiów historii 
literatury polskiej – 1 g./tyg., Seminarium historii literatury polskiej – 2 g./tyg., 
Nauka form języka polskiego – 2 g./tyg.), Wiktora hahna (Hellenizm w Polsce – 
2 g./tyg.), K. Wojciechowskiego (Nowa powieść polska – 2 g./tyg.), J. Schatza 
(Deutsche Syntax – 3 g./tyg.), B. Kruczkiewicza (O czci bogów rzymskich – 3 g./
tyg., Proseminarium filologiczne greckie – 2 g./tyg.), S. Witkowskiego (Metryka 
grecka i rzymska – 3 g./tyg., Proseminarium filologiczne łacińskie – 2 g./tyg., 
Ksenofonta „Anabasis” – 2 g./tyg.). Zaliczenie semestru uzyskał 25 IV 1908 r. 
(w katalogu widnieje podpis dziekana J. Kallenbacha). 

W półroczu letnim roku akademickiego 1907/1908, będąc na VI kursie Grabiń-
ski słuchał następujących wykładów18: J Kallenbacha: Literatura polska za Sasów 
(3 g./tyg.), Rozkwit romantyzmu w Polsce, cz. 2 (2 g./tyg.) oraz uczęszczał na jego 
Seminarium filologii polskiej (2 g./tyg.), W. Bruchnalskiego: Historia literatury 
polskiej w epoce odrodzenia (2 g./tyg.), Nauka form języka polskiego. II koniuga-
cja (3 g./tyg.) oraz uczęszczał na jego Seminarium literatury polskiej staropolskiej 
(2 g./tyg.), K. Wojciechowskiego – Nowożytny romans polski (2 g./tyg.), B. Krucz-
kiewicza: O administracji państwa rzymskiego (5 g./tyg.) oraz uczęszczał na jego 
Proseminarium filologii greckiej (2 g./tyg.); S. Witkowskiego: Historia wymowy 
greckiej (2 g./tyg.), Dialekt joński (2 g./tyg.), Historia języka greckiego po Alek-
sandrze Wielkim (1 g./tyg.), Platona „Sympozjum” (4 g./tyg.) oraz uczęszczał na 
jego proseminarium z filologii łacińskiej (2 g./tyg.), Tadeusza Sinki – Lukian i jego 
czasy (3 g./tyg.), Ignacego Zakrzewskiego – Dzieje Polski cz. 2 (3 g./tyg.), Adama 
Antoniego Kryńskiego: Objaśnienia zabytków języka staropolskiego (2 g./tyg.), 
Gramatykę języka starosłowiańskiego (2 g./tyg.), Objaśnienia języka starosłowiań-
skich zabytków (1 h/tyg.). Nadal mieszkał przy ul. Długosza 8.

Ostatni, czwarty rok studiów, minął Grabińskiemu już w innych warunkach 
lokalowych. W ciągu pierwszego semestru roku akademickiego 1908/1909, bę-
dąc na VII kursie, mieszkał przy Długosza 3 (zatem nieopodal dotychczasowego 
miejsca). Uczęszczał na następujące zajęcia: J. Kallenbacha: Literatura polska 
za Sasów (3 g./tyg.), Rozkwit romantyzmu w Polsce cz. 3 (2 g./tyg.) oraz na jego 
Seminarium filologii polskiej (2 g./tyg.); W. Bruchnalskiego: Historia literatury 
polskiej w epoce odrodzenia (2 g./tyg.), Głosownia języka polskiego (2 g./tyg.), 
Zarys wierszowania polskiego (2 g./tyg.); B. Kruczkiewicza: Gramatyka łaciń-
ska (2 g./tyg.), Proseminarium greckie (2 g./tyg.); S. Witkowskiego: Prosemina-
rium łacińskie (2 g./tyg.)19. 

18 DALO, fond 26, opis 15, sprawa 617.
19 Ibidem, sprawa 619.
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Podczas ostatniego semestru studiów, tj. VIII kursu w semestrze letnim roku 
akademickiego 1908/1909, uczęszczał na zajęcia: J. Kallenbacha: Czasy Stani-
sława Augusta (3 g./tyg.), Dramaturgia Juliusza Słowackiego (2 g./tyg.), Semina-
rium filologii polskiej (2 g./tyg.); W. Bruchnalskiego: Historia literatury polskiej 
od czasów najdawniejszych do odrodzenia (2 g./tyg.), Głosownia języka polskie-
go (2 g./tyg.), Zarys wierszowania polskiego (2 h/tyg.), B. Kruczkiewicza: Ży-
cie prywatne Rzymian (3 g./tyg.), Proseminarium filologii greckiej (2 g./tyg.), 
S. Witkowskiego: Literatura grecka epoki cesarstwa (2 g./tyg.), Proseminarium 
filologii łacińskiej (2 g./tyg.), K. Twardowskiego: Psychologia myślenia (4 g./
tyg.), Filozofia epoki odrodzenia (1 g./tyg.); M. Wartenberga: Teoria poznania 
(3 g./tyg.), Mechanizm i teleologie (2 g./tyg.); B. Mańkowskiego: Zagadnienia 
pedagogiczne (3 g./tyg.), Seminarium pedagogiczne (2 g./tyg.); A. A. Kryńskie-
go: Objaśnianie zabytków języka staropolskiego (1 g./tyg.), Gramatyka języka 
starorzymskiego (2 g./tyg.); J. Schatza: Geschichtliche Grammatik der deut-
schen Sprache (3 g./tyg.), Das Niebelungenlied (2 g./tyg.); Ryszarda M. Wernera 
– Geschichte der deutschen Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 
cz. 2 (3 g./tyg.). Mieszkał przy ul. Piastów 18 (a więc w ścisłym centrum)20.  
W tym czasie ukończył też i złożył pracę seminaryjną Dwaj Zimorowicze. Kwestia 
autorstwa sielanek, którą wykonał pod kierunkiem prof. Józefa Kallenbacha21.  
W życiorysie Grabiński zaznaczył, że praca była czytana na seminarium lite-
ratury staropolskiej i nowszej u prof. Bruchnalskiego, który ocenił ją jako bar-
dzo dobrą. Rozprawę tę przedłożył jako egzaminacyjną pracę domową z języka 
polskiego, prosząc o jej uznanie. Na jej podstawie dopuszczono go do dalszych 
egzaminów nauczycielskich22.

Warto podkreślić, że Grabiński był bardzo dobrze przygotowany do zawodu 
nauczyciela w szkole średniej. Uważna analiza wykładów, na które uczęszczał, 
pozwala wysnuć wniosek, że Grabiński należał do studentów nie tylko pracowi-
tych, ale nad wyraz obytych w stosunkach uniwersyteckich. Wszak był słucha-
czem czołowych profesorów i docentów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Lwowskiego, do których należeli m.in.: Wilhelm Bruchnalski, Bronisław Krucz-
kiewicz, Stanisław Witkowski, Józef Kallenbach. W mniejszym zakresie słuchał 
wykładów: Konstantego Wojciechowskiego, Adama Antoniego Kryńskiego, 
Bronisława Gubrynowicza, Józefa Schatza. To oni głównie ukształtowali jego in-
telektualny rozwój i to im zawdzięczał prawdziwą erudycję, wielokrotnie „prze-
bijającą” z jego utworów. A liczba godzin, których wysłuchał podczas studiów 
uniwersyteckich równa jest zaangażowaniu i pracy jego kolegów z wykładów 
– późniejszych profesorów wyższych uczelni, tj. Juliusza Kleinera, Stanisława 

20 Ibidem, sprawa 620.
21 Druk: „Rocznik Przemyski” 2011, z. 2 Literatura i Język, s. 121–152 (podali do druku  

T. Pudłocki i J. Starnawski).
22 CDIAU we Lwowie, fond 174, opis 1, sprawa 490. O przebiegu egzaminu nauczycielskiego 

Grabińskiego zob. szerzej: T. Pudłocki, Przyczynek do biografii, op. cit., passim.  
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Łempickiego czy Stanisława Kota. Wszak dokładna analiza słuchaczy poszcze-
gólnych kursów wskazuje na to, że właśnie z nimi trzema najczęściej uczęszczał 
na zajęcia z filologii polskiej, mimo iż byli oni zapisani rok wyżej. Ale w ówcze-
snym systemie, gdy obowiązkowym było wysłuchanie ośmiu semestrów wykła-
dów uniwersyteckich, to studenci decydowali do którego z profesorów i w jakim 
czasie zapiszą się. Zatem system „rozpoczęcia roku studiów” wcale nie oznaczał, 
że na zajęcia nie chodzono ze studentami z niższych czy wyższych kursów. Bio-
grafia Grabińskiego to potwierdza. 

Wśród kolegów pisarza z ławy studenckiej byli m.in. późniejsi profesorowie 
szkół wyższych (poza wymienionymi – Władysław Tarnawski, Zygmunt Łem-
picki), politycy (Edward Rydz-Śmigły, Maciej Rataj, Kazimierz Świtalski) czy 
wojskowi (Czesław Mączyński). Prawdopodobnie zawarł też znajomość z Ze-
nonem Klemensiewiczem, choć nie udało mi się odnaleźć wykładów, na któ-
re obaj uczęszczali, oraz ze swoim najlepszym przyjacielem z czasów przemy-
skich, później studiującym na Wydziale Filozoficznym UJ – Julianem Kolan-
kowskim. Wśród przyjaciół i znajomych pisarza było też sporo osób z którymi 
odnowił relacje w czasie pracy w gimnazjum przemyskim. Bezpośrednio będzie 
pracował w tej samej szkole z Aleksandrem Chracą i Stanisławem Węgrzynem 
oraz swoimi dwoma przyjaciółmi – „odnalezionymi” po latach w Przemyślu, tj.  
z J. Kolankowskim i ks. drem Janem Kwolkiem. W przemyskich szkołach śred-
nich z polskim językiem wykładowym uczyli wówczas: dr Władysław Tarnaw-
ski, Anna Fischerówna, Maksymilian Brandler, Andrzej Skowronek, Maksymi-
lian Brandler, Feliks Przyjemski, Tadeusz Błocki, Karol Fischer. W tym samym 
budynku, w którym w latach 1917–1921 uczył Grabiński mieściło się też gimna-
zjum ukraińskie. I tam wśród uczących byli koledzy z ławy studenckiej pisarza: 
dr Platon hornicki, Iwan Demczuk, Teodor hoza, Włodzimierz Grech, Klemens 
Wachnianin, Eugeniusz Forostyma. Wśród znanych profesorów szkół średnich, 
później zasłużonych dla nauki polskiej, wśród jego kolegów z ławy studenckiej 
byli m.in.: Artur Rapapport, Stanisław Cygan, Stanisław Umański, Ignacy Stry-
charski.

Trudno powiedzieć, czy wśród kolegów–studentów Grabiński nawiązał ja-
kieś przyjaźnie23. Nie wiadomo też dlaczego nie podjął pracy w głównej orga-
nizacji studentów lwowskich, jaką była Czytelnia Akademicka – przynajmniej 
uważna lektura sprawozdań tej organizacji nie wskazuje na to, by Grabiń-
ski należał do jej członków. A przecież Kółko Polonistów należało do jednej  
z najbardziej aktywnych agend czytelni. Należał do osób, które posiadały bardzo 
wąski krąg znajomych. Inna rzecz, że zachowało się bardzo niewiele informa-
cji o życiu prywatnym pisarza, a szczątki jego korespondencji ukazują zaledwie 

23 Stanisław Łempicki pisze jedynie, że „z Stefanem Grabińskim znaliśmy się jeszcze z uni-
wersytetu; potem widywaliśmy się dość rzadko” (zob. idem, Wspomnienia ossolińskie, Wrocław 
1948, s. 56). 
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niewielkie rysy tego aspektu jego egzystencji24. Dlatego w przypadku pracy nad 
jego biografią ważne jest rozszerzenie podstawy źródłowej o te archiwalia, które 
– w oparciu o żmudne wyliczenia – pozwalają zrekonstruować świat znajomości 
Grabińskiego. A skoro pisarz był uważany przez współczesnych za erudytę i taki 
osąd o nim pozostał wśród badaczy, to warto podkreślić, że zawdzięcza to nade 
wszystko środowisku profesorów i kolegów związanych z Wydziałem Filozo-
ficznym Uniwersytetu Lwowskiego. 

TOMASZ PUDŁOCKI

stefan Grabiński’s student milleu
 

(Summary)

The period of study in the life of Stefan Grabiński has not, as yet, been widely discussed or ana-
lysed. There have been mentions in literature of the writer’s great erudition and the importance of 
environment that formed him. however, a thorough analysis aimed at showing the actual influence 
of particular people on intellectual development of Polish Poe has not been conducted. This article 
fills the gap, basing on archival materials such as student directories of Lviv University Department 
of Philosophy and Grabiński’s exam file. A list of lectures which he attended made it possible to 
reconstruct names of particular professors and fellow-students who may have influenced his hori-
zons. It also served as a source of information about the writer’s address details during his academic 
years. Moreover, it has been presented that Grabiński’s erudition was, to a large extent, a result of 
his tremendous diligence, hard work and reliability in performing duties, as well as familiarity with 
the world of Lviv’s intellectuals of that time.

Translated by Katarzyna Warchoł

24 Zob. A. Mianecki, Z korespondencji Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski’, 2010, t. 46, 
z. 3 Literatura i Język, s. 111–133 (tam listy do S. Kota).



ARTUR JABŁOńSKI (Toruń)

KRYTYKA TEATRALNA O WILLI  
NAD MORZEM STEFANA GRABIŃSKIEGO1

 
Pierwszy dramat Stefana Grabińskiego, Willa nad morzem, wydany drukiem 

w Przemyślu w 1921 r., miał swoją prapremierę w marcu 1920 r. w warszawskim 
Teatrze Małym. „W kwietniu tego samego roku odbyła się krakowska premiera 
utworu, który pod zmienionym tytułem (Ciemne siły) wystawiono w Teatrze im. 
Słowackiego. Niedługo potem zaprezentowano sztukę publiczności Lwowa”2. 
Informacje na temat liczby przedstawień zebrał hutnkiewicz:

[W Warszawie] dramat poszedł 28 razy przy dość dużym zainteresowaniu publicz-
ności i krytyków. Mniejsze powodzenie miał w Krakowie, gdzie go wystawił Teofil 
Trzciński zaraz w następnym miesiącu (…) dano tylko 7 przedstawień. Jeszcze 
gorzej poszło we Lwowie w roku następnym, gdzie po trzech zaledwie spektaklach 
sztukę zdjęto z afisza3.

Dramat doczekał się dwunastu recenzji4. Sześciu z nich w 1920 r. Ukazały 
się w następujących pismach: „Gazeta Wieczorna”5, „Skamander”6, „Kurier Pol-
ski”7, „Nowiny Codzienne”8, „Świat”9 i „Robotnik”10. W 1921 r. kolejne cztery 

1 Tekst stanowi zmodyfikowany fragment pracy magisterskiej pt. Stefan Grabiński jako polski 
Edgar Allan Poe. Dzieje recepcji krytycznoliterackiej. 

2 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, Toruń 1956, s. 228. 
3 Tamże, s. 82-83. Badacz komentuje także dobór obsady oraz, cytując prywatną koresponden-

cję z Trzcińskim, łagodzi nieco wymowę liczb, bowiem, zdaniem dyrektora krakowskiego teatru, 
obie wystawiane tam sztuki (Willa nad morzem i Zaduszki) doceniono pod względem nowatorstwa. 

4 Spośród nich hutnikiewicz odnotował dziesięć.
5 „Gazeta Wieczorna” 1920 nr 5148.
6 E. Breiter, Grabińskiego „Willa nad morzem” (Z powodu premiery w Teatrze Małym), „Ska-

mander” 1920 z. 3, s. 174-177.
7 L. Chrzanowski, Wieczory teatralne. „Willa nad morzem”, dramat w 3-ech aktach Stefana 

Grabińskiego, „Kurier Polski” 1920 nr 71 s. 3.
8 W. Popławski, Z teatru. „Willa nad morzem”, dramat w trzech aktach Stefana Grabińskiego 

w Teatrze Małym, „Nowiny Codzienne” 1920 nr 58.
9 E. Breiter, „Świat” 1920 nr 12.
10 Z. Kisielewski, „Robotnik” 1920 nr 70. Według informacji uzyskanych od Biblioteki Naro-

dowej tego tekstu w numerze siedemdziesiątym „Robotnika” nie ma, jednak hutnikiewicz odno-
tował go w bibliografii i jednokrotnie zacytował. Cytat ten pozostaje jedynym świadectwem sądu 
krytyka na temat dramatu Grabińskiego.
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opublikowano w „Chwili”11, w „Gazecie Lwowskiej”12, w „Gazecie Porannej”13 
i w „Słowie Polskim”14. Kolejne recenzje odnajdujemy w zbiorach Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego15 i Władysława Rabskiego16.

Wątek treściowy Grabiński zaczerpnął ze swojej własnej noweli pod identycz-
nym tytułem, o czym zresztą informował czytelników w Wyznaniach17. Leon Chrza-
nowski i Jan Parandowski wprost przywołują ten fakt; większość recenzentów o nim 
nie wspomina, choć robi autorowi pewien związany z tym faktem zarzut, o czym za 
chwilę, ale już Wiktor Popławski popełnia błąd, pisząc: „Teraz nowelista wystąpił 
jako dramaturg. Dlaczego nie zrobił z ¦«Willi nad morzem» noweli?”. Nieświadomy 
krytyk próbuje dociec, dlaczego Grabiński zdecydował się na kanwie takiej fabuły 
skonstruować dzieło dramatyczne, lecz, nie znajdując właściwej odpowiedzi, udziela 
jedynie pokrętnych wyjaśnień zatrącających o psychologię tworzenia: „Bo tak chciał, 
bo zapewne jego wizja poetycka najżywiej przyoblekała mu się w ten właśnie kształt, 
bo ta forma odpowiadała w chwili tworzenia jego chęciom”18. 

Trzeba pamiętać, że w momencie, w którym Grabiński zdecydował się na podbój 
sceny, był już autorem rozpoznawalnym, chętnie czytanym. „Bywał coraz częściej 
przedmiotem zainteresowania krytyki i czytelników jako jeden z czołowych przed-
stawicieli młodej literatury” – pisał hutnikiewicz – „Otwierają się przed nim gościn-
ne łamy czołowych, ogólnokrajowych pism literackich”19. Na potwierdzenie swych 
słów badacz przywołał wyimek z prywatnej korespondencji z Mieczysławem Brah-
merem: „Pomnę z lat dwudziestych, że twórczość Grabińskiego w ówczesnym mło-
dym pokoleniu budziła znaczny oddźwięk i sympatię, pociągała swą fantastyką”20.

Zasięg społecznego oddziaływania widać w tekstach krytycznych poświęco-
nych Willi nad morzem. Krytycy odwołują się do wcześniejszych dokonań Gra-

11 h. hescheles, Z teatrów miejskich. „Willa nad morzem” dramat w trzech aktach Stefana 
Grabińskiego, „Chwila” 1921 nr 879, s. 3.

12 J. Parandowski, Z teatru („Willa nad morzem” sztuka w trzech aktach Stefana Grabińskiego), 
„Gazeta Lwowska” 1921 R. 110 nr 143, s. 5.

13 I. Wieniewska, „Gazeta Poranna” 1921 nr 5897. Z powodu znacznego uszkodzenia numeru 
do tekstu recenzji nie udało się dotrzeć. 

14 S. Maykowski, Z Teatru. „Willa nad morzem” sztuka w trzech aktach Stefana Grabińskiego, 
„Słowo Polskie” 1921 R. 26 nr 288, s. 5; nr 290, s. 5.

15 T. Boy-Żeleński, Grabiński «Ciemne siły», w: Tenże, Flirt z Melpomeną. (Wieczór drugi), 
Kraków 1921 s. 18-25, przedr. w: T. Boy-Żeleński, Pisma. Seria 4, t. 19: Flirt z Melpomeną: wie-
czór pierwszy i drugi, oprac. i przedm. Jan Kott, Warszawa 1963, s. 325–331.

16 W. Rabski, Teatr po wojnie. Premiery warszawskie 1918–1924, Warszawa 1925,  s. 65–68.
17 S. Grabiński, Wyznania, „Polonia” 1926, nr 141, s. 12. Zamieszczona obok tekstu bibliografia 

„recenzji i artykułów krytycznych o twórczości Stefana Grabińskiego” skupia się niestety tylko na 
dorobku prozatorskim. Ograniczono się jedynie do suchej informacji: „recenzje teatralne sztuki 
Ciemne siły (przerobionej z noweli pt. Willa nad morzem w pismach warsz[awskich] i krak[ow-
skich] z wiosny r. 1920 i lwowsk[ich] z czerwca r. 1921”. Nie wiadomo, czy traktować to należy 
jako zaniedbanie, czy wyraz ogólniejszej tendencji do marginalizowania roli dramatów Grabińskie-
go. Znamienne, że w tekście Wyznań sam autor nie wspomina o swoich próbach podboju teatru.

18  W. Popławski, dz. cyt.
19 A. hutnikiewicz, dz. cyt., s. 81.
20 Cyt. za: tamże.
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bińskiego, znają jego pogląd na świat. Uwagi te przybierają różnoraką formę: 
począwszy od lakonicznych sformułowań, jak kończący recenzję Emila Breite-
ra uogólniający sąd „artystyczny rezultat pierwszego eksperymentu teatralnego 
Grabińskiego nie stoi na wyżynach jego prac nowelistycznych”21, po konkretne 
odniesienia. 

Pisał Breiter, ujmując rzecz syntetycznie:

Grabiński, rozpatrywany niezależnie od swojego ostatniego dramatu, ma wyraź-
nie już zakreśloną linię artystyczną. Wypowiada się raczej tematem, niż jego for-
mą, anegdotą, niż sposobem jej ujęcia. Przeżycia wizjonerskie pisarza szczególne  
i interesujące są raczej metaforyczną transpozycją teorii o życiu, a w bardzo luź-
nym związku pozostają z tak zwaną rzeczywistością życia. Grabińskiego tęsknota 
i wzrok spoczywają raczej na metafizycznych zagadnieniach łączących życie ze 
śmiercią, aniżeli na tych, które życie od śmierci oddzielają. Dla Grabińskiego ta-
jemnica staje się rzeczywistością, ale i rzeczywistość jest tajemnicą22. 

Najczęściej przy opisie dotychczasowych dokonań Grabińskiego przywoływany 
jest oczywiście Demon ruchu, któremu recenzenci teatralni nie szczędzą wymyśl-
nych pochwał (wplatając niekiedy między nie drobne środowiskowe złośliwości): 

Mógłbym powiedzieć, że jego „Demon ruchu” jest książką ciekawą, interesują-
cą, zmuszającą do myślenia, itp., gdybym chciał pisać w sposób „przyzwoity”  
i „utarty”. Wolę jednak dokonanie tej pracy pozostawić poważnym tygodnikom 
dla rodzin, w których na okładkach omawia się książki, środek pozostawiając na 
aktualne fotografje. „Demon ruchu” dał mi godziny marzenia – oto wszystko, co 
chcę o nim powiedzieć23.  

W tekstach krytycznych pojawiają się też inne tytuły. Dla przykładu, Boy-
Żeleński wspomniał o tomie Na wzgórzu róż24, a Parandowski przywołał 
Szalonego pątnika:

Nowele p. Grabińskiego są nader zajmujące, chociaż nie opuszcza on raz przez się 
obranego terenu: zjawisk mediumicznych, spirytystycznych i wszystkiego tego, co 
się nazywa okultyzmem. Przed rokiem ogłoszony zbiór nowel, pt. „Szalony pątnik” 
był tego samego rodzaju25.

W tym fragmencie widać już zapowiedź przyszłych ataków na autora za jed-
nostajność i kopiowanie własnych pomysłów, który to zarzut podzieli krytyków. 

Wiedzę na temat przekonań pisarza recenzenci mogli nabyć chociażby z auto-
analizy Maszynisty Grota zamieszczonej w „Skamandrze” w tym samym roku26. 

21 E. Breiter, dz. cyt., s. 177.
22 Tamże, s. 175.
23 W. Popławski, dz. cyt.
24 T. Boy-Żeleński, Grabiński «Ciemne siły», cyt. za: T. Boy-Żeleński, Pisma. Seria 4, t. 19: 

Flirt z Melpomeną: wieczór pierwszy i drugi oprac. Jan Kott, Warszawa 1963 s. 325.
25 J. Parandowski, dz. cyt., s. 5.
26 S. Grabiński, Z mojej pracowni. Opowieść o „Maszyniście Grocie”. Dzieje noweli – przyczy-

nek do psychologji tworzenia, „Skamander” 1920 z. 2, s. 106-112.
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Popławski swój tekst rozpoczynał, cytując bardzo wymowne motto z huysman-
sa, którym Grabiński rozpoczął studium o noweli, po czym skomentował je na-
stępująco:

Wiemy już teraz, jaki świat interesuje twórcę „Willi nad morzem”. Jest to świat nie-
samowity, w którym myśl zachowując zresztą cały logiczny aparat, wychodzi poza 
granice, któremi natura, czy może przyzwyczajenie obwarowało nasz byt. Jest to 
świat najstraszliwszych zgłębień, najwyższych lotów i najnędzniejszej z ludzkich 
nędz. Dziwny świat, w którym spełniają się marzenia27.  

Słowa te korespondują z fragmentami autoanalitycznego artykułu, w których 
Grabiński, jakby odchodząc na chwilę od samej noweli, wyznał wiarę w istnienie 
zjawisk nadprzyrodzonych, objaśniał, że prezentowana przez niego rzeczywi-
stość pełna jest tajemnic nie do pojęcia przy pomocy samego rozumu, przez co 
bagatelizowanych lub odrzucanych. Możliwość ich udowodnienia – zdaniem pi-
sarza – przyjdzie z czasem. Póki co, objawiają się one tylko określonej kategorii 
ludzi, do której przynależą różnego rodzaju szaleńcy.

Zazdrosne o swe tajemnice pandemonium bytu uchyla od czasu do czasu rąbka 
zasłony; na moment odsłaniają się przed zlęknionymm okiem skłębione w dzikim 
chaosie wiry (…) i znów kotara zapada z powrotem i wszystko układa się pod rów-
ną gładką powierzchnią codzienności28.

Tragizm losu wyjątkowych jednostek polega na tym, że w przekazaniu praw-
dy o naturze świata przeszkadzają „brak środków ekspresji i kruchość materjału 
do wypowiedzenia się”29. 

To, że Grabiński afiszował się ze swoją wiarą w fantastyczność rzeczywistości, 
sprawiło, iż recenzenci poczuli chęć lub obowiązek ustosunkowania się do tych po-
glądów. „Siły pozazmysłowe grają w życiu naszym ogromną rolę” – pisał Popławski, 
solidaryzując się ze stanowiskiem autora – „komunikacja duchów, przynajmniej ży-
wych ludzi z żywymi jest rzeczą dowiedzioną”30. Po drugiej stronie barykady stanął 
Parandowski, który rozpoczął recenzję od długiego i złośliwego wywodu na temat, 
jego zdaniem nieuzasadnionej, wiary w zjawiska nadprzyrodzone:

P. Grabiński pielgrzymuje po dziwnych krainach tajemniczości i przynosi stamtąd hi-
storie równie dziwne, jak tajemnicze. Jest on bardzo w duchu czasu (…). Ludziom 
trzeba czegoś nowego, czegoś, co by było inne, odmienne od świata widzialnego, który 
jest nam aż nadto dobrze znany. Wszystko co możemy dotykać, wąchać, smakować, 
niesie w sobie nudę rozpaczliwą. (…) Dzisiejsza [względem duchów –A.J.] uprzejmość 
skłoni ich do opuszczenia międzyplanetarnych przestrzeni i zamieszkania wśród nas. 
Są to istoty pożądane i zawsze miłe. (…) Czuję już lecące do mnie z setek zgorszonych 
ust pytanie: „A więc nie wierzy pan w możliwość stosunków ze zmarłymi?”. Wyznaję, 

27 W. Popławski, dz. cyt.
28 S. Grabiński, Z mojej pracowni, dz. cyt., s. 108.
29 Tamże.
30 W. Popławski, dz. cyt.
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że nie bardzo. Jest to rzecz wiary, uczucia i wyobraźni. Wiary nie mam, uczucie mam 
zajęte w innym miejscu, a wyobraźnię mam zbyt suchą i zbyt ubogą31.

Parandowski dystansuje się więc od poglądów, które uważa za znamienne dla swojej 
epoki, w której nadal trwa moda na spirytualizm i inne parapsychologiczne zjawiska32.

Nie wszyscy uznali jednak za konieczne wypowiedzenie się na temat po-
glądu na świat pisarza. Boy-Żeleński i jemu podobni pod tym względem widzą  
w deklarowanych przekonaniach Grabińskiego jedynie ostentacyjną manifesta-
cję ulubionej tematyki, nie łącząc jej z filozofią życiową autora. Przy okazji nie 
skąpią pochwał dotyczących umiejętności artystycznych. Pisał Boy:

W nowelach tych ujawnił Grabiński od razu zdecydowaną fizjonomię: przed-
miotem, który go w świecie zajmuje, to zakres owych tajemniczych zjawisk, 
obejmowanych potocznie terminem „okultyzmu”, jak sugestii, telepatii, halu-
cynacji, jasnowidzeń, porozumiewania się ze światem zmarłych, etc. Wrodzo-
ny dar opowiadania, zdolność narzucenia czytelnikowi zamierzonego nastro-
ju oraz umiejętne stopniowanie efektów, wreszcie język (…) wyszukany, ale 
sprawny – oto zalety, które zdobywają coraz większą poczytność tym „histo-
riom o strachach”33. 

Polaryzacja stanowisk dotyczących zapatrywań Grabińskiego jest o tyle istot-
na, o ile wpłynęła na ocenę jego dramaturgicznego eksperymentu. Zgoda lub nie-
zgoda z autorem, przychylny stosunek do jego stanowiska oddziałały niekiedy na 
ulgowe potraktowanie pewnych niedociągnięć artystycznych. Ponadto, stosunek 
do szeroko pojętej fantastyczności decydował o opinii na temat samego tworu, 
jakim jest dramat fantastyczny.

Dla Breitera cudowność jako podstawa dramatu nie stanowi problemu, wy-
starczy, że twórca będzie stosował się do kilku elementarnych reguł: 

Rzeczywistość artystyczna jest zawsze konstrukcją, zawsze pewną formą synte-
tyczną rzeczywistego kształtu konkretnego; ale chociażby była najbardziej dowol-
na, najbardziej nierealna i fantastyczna, jeżeli ma przemawiać, przekonywać i stwa-
rzać złudzenie prawdy, musi być wolna od sprzeczności, tzn. mieć swoistą logikę, 
własną prawidłowość i uzasadnienie34.

Z podobnego założenia wychodził hescheles, mówiąc: „Stefan Grabiński 
wprowadza w «Willi nad morzem» zjawiska mediumistyczne i telepatyczne.  
W teatrze ma uzasadnienie wszystko, co zdolne jest wytworzyć napięcie, działać”35. 
Parandowski, choć nieco mniej niż połowę recenzji poświęcił na wykpiwanie 
prawdopodobieństwa zjawisk nadprzyrodzonych, nie przeniósł swoich prywat-
nych poglądów w sferę krytyki literackiej, stwierdzając, że, gdzie jak gdzie, 

31 J. Parandowski, dz. cyt., s. 5.
32 Zob. A. hutnikiewicz, dz. cyt., s. 49-51.
33 T. Boy-Żeleński, dz. cyt., s. 325.
34 E. Breiter, dz. cyt., s. 174.
35 h. hescheles, dz. cyt., s. 3.
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ale w literaturze jak najbardziej jest miejsce na tego typu elementy i dają się 
one wartościowo przetworzyć: „Pozostaje nam bowiem (…) jedna dziedzina,  
w której możemy zawsze zaznać rozkoszy błądzenia. Wybieramy się w drogę 
i za przewodnika bierzemy poetów lub powieściopisarzy, a im kto z nich zdol-
niejszy, tem głębiej nas zaprowadzi w manowce i knieje”36. Styl prowadzenia 
wywodu przez Parandowskiego zdaje się świadczyć, że spośród międzywojen-
nych metakrytycznych poglądów na temat istoty recenzji jako gatunku bliżej 
mu do słów Tadeusza Garczyńskiego, który pisał: „Idealna recenzja [jest – A.J.] 
felietonem na marginesie teatru (…), który sam przez się musi być interesującą 
całością”37.

Krytycy jednogłośnie docenili odkrywczość pomysłu Grabińskiego. Niezwy-
kle entuzjastycznie do rozwiązań zastosowanych przez pisarza podszedł Zygmunt 
Kisielewski, widząc w jego idei zręby tworzącej się nowoczesności: „Grabiński 
pracuje nad dramatem przyszłości idąc drogą, która jest jego koniecznością”38. 
Kisielewski miał autora za wybitny talent w tej dziedzinie, prekursora nowego 
kierunku39. Uwagi pozostałych recenzentów, choć ogólnie pochlebne, gdy mowa  
o samym pomyśle, były jednak bardziej stonowane, jak u Boya-Żeleńskiego, który 
uznał Willę nad morzem za „godną próbę ujęcia w formę sceniczną problemów no-
wych i ciekawych”40. Popławski stwierdził: „Zagadnieniem [tego dramatu – A.J.] 
jest zbrodnia i kara. Jest to jeden z 36 tematów dramatycznych, które ktoś kiedyś 
wyliczył. Ujęcie jest nowe, a zatem istnienie dzieła usprawiedliwione”41. Można 
powiedzieć, że, odnosząc do zacytowanego passusu typologię oryginalności Gra-
bińskiego, krytyk ulokował go pośród autorów oryginalnych na trzeci, najmniej 
artystycznie doniosły sposób. 

Na tle przytoczonych wypowiedzi interesująco sytuuje się recenzja L. Chrza-
nowskiego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, krytyk dostosował innowacyjność 
pisarza do możliwości języka teatru. Pisał:

Należy [Grabiński – A.J.] do tego typu autorów, dla których wcielanie się utworu 
w żywe formy, w ramy sceniczne może być tylko zdobywaniem doświadczenia  
i środków technicznych. (…) Wystawiając „Willę nad morzem” p. Szyfman [Ar-
nold Szyfman, ówczesny dyrektor teatrów stołecznych – A.J.] spełnił dla twórczo-
ści dramatycznej czyn dodatni42.

Po drugie, L. Chrzanowski położył na kwestię przekonań Grabińskiego więk-
szy nacisk niż pozostali. Artystyczna szczerość pisarza, wyrażanie własnych 
poglądów były, jego zdaniem, niepoślednią zaletą, która skłania do wybaczenia 

36 J. Parandowski,  dz. cyt.,  s. 5.
37 T. Garczyński, Recenzja, „Scena Polska” 1930 nr 2, s. 5.
38 Z. Kisielewski, Willa nad morzem, dt w 3 a. St. Grabińskiego, „Robotnik” 1920, nr 70.
39 Por. A. hutnikiewicz,  dz. cyt., s. 84.
40 Cyt. za: T. Boy-Żeleński, dz. cyt., s. 325.
41 W. Popławski, dz. cyt.
42 L. Chrzanowski, dz. cyt.
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pewnych niedoróbek, bowiem wynikają one z podporządkowania utworu okre-
ślonej idei.

W „Willi nad morzem” – pisze Chrzanowski – poznaliśmy autora, którego punkt 
widzenia artystycznego bierze początek nie w widzianych sytuacjach teatralnych, 
lecz wewnątrz twórcy, który swoją wizję musi wyrazić, gdyż stanowi ona dlań ko-
nieczność wypowiedzenia się. To, że wizja Grabińskiego w zetknięciu się z akcją 
sceniczną potyka się i chroma jest łatwo wybaczalne nie tylko dlatego, że jest to 
pierwsza sztuka, ale głównie dlatego, że mamy przed sobą objaw szczerego poszu-
kiwania formy wypowiadania się43. 

Nie jest tak, że krytyk nie dostrzegał wad dramatu Grabińskiego, na które 
wskazywali inni. Wytykał je, lecz łagodził ich negatywny wydźwięk, odwołując 
się właśnie do przekonań pisarza, do jego „bezwzględnej uczciwości twórczej” 
– musiała ona znaleźć ujście w formie artystycznej, więc ciężko potępiać nie-
doróbki w momencie, w którym nie są one konsekwencją braku talentu, lecz 
wymuszonych przez autorskie zapatrywania rozwiązań konstrukcyjnych. Można 
powiedzieć, że kategoria szczerości ukonstytuowała tekst Chrzanowskiego. 

Wszyscy recenzenci zgodnie wysunęli jeden zarzut: w dramacie Grabińskiego 
brakuje akcji, intrygi, a ta jest elementem niezbędnym. Tego typu uwagi z zakresu 
teorii dramatu znalazły się w ich tekstach – najwięcej miejsca poświęcił im Breiter:

Wszystkie środki ekspresji dramatycznej służą jednemu celowi artystycznemu; jest 
nim wydobycie ze współczesnego nam środowiska, lub z jego elementów psychicz-
no-konstrukcyjnych, szczególnego patosu walki, starcia, konfliktu. Dramatopisarz 
nie zatrzymuje się nigdy ani na szczegółach anegdotycznych, ani na historycznej 
opisowości. Wizja życia krystalizuje się u niego w epigramatycznym skrócie, któ-
rym musi być człowiek artystycznie rzeczywisty (…) Jak długo element starcia 
jest, estetycznie biorąc, centralnym punktem twórczości dramatycznej, tak długo 
możemy jasno i ostro wytyczać granicę między formą twórczości dramatycznej a 
każdej innej44.

Streszczając fabułę, ów brak konstytutywnego dla sztuki elementu zauważył 
również Popławski:

Ten akt najmniej ma z dzieła teatralnego. Brakuje mu czegoś – jakiegoś zakręce-
nia – jak się wyraził w antrakcie jeden z moich przyjaciół – poeta z grupy Ska-
mandra. Po krótkiej rozwadze doszliśmy z owym poetą do wniosku, że starodawni 
nazwaliby to zakręcenie intrygą. Tak. Pierwszemu aktowi brak intrygi, która jednak  
w dramatycznym utworze jest konieczna45. 

Wada ta jest wynikiem kompozycji dramatu Grabińskiego, na którego odbiór 
przyzwyczajeni do tradycyjnej formuły przedstawienia recenzenci i widzowie 
nie byli przygotowani. Jak pisał hutnikiewicz: „Dramat, którego osią, problema-

43 Tamże.
44 E. Breiter, dz. cyt., s. 174.
45 W. Popławski, dz. cyt.
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tem centralnym był nie tyle konflikt dusz ludzkich, charakterów, namiętności, ile 
tajemnicza, wymyślona zresztą przez autora k s e n o m i m i a (…), zaskoczył 
nieco opinię swą odmiennością i eksperymentalnym nowatorstwem”46. Przeło-
żyło się to na zarzut, że utwór Grabińskiego jest w zasadzie dramatem opowie-
dzianym. Wszystko, co istotne, wydarzyło się jeszcze przed rozpoczęciem sztuki:

Tych troje ludzi, którzy w nadmorskiej willi przeżywają powtórnie skrytobójcze 
morderstwo – pisał Breiter – wyczerpuje się i określa właściwie tylko w opo-
wiadaniu o tem, co zaszło, w rzekomo mimowolnym powtarzaniu przeszłości, a 
jedynym momentem wyzwalającym teraźniejszość, posuwającym akcję naprzód, 
jest chwila samobójstwa męża, a więc ostatnia scena dramatu. Właściwy dramat, 
istotny konflikt, odbył się i dawno zakończył przed podniesieniem kurtyny – w 
tej prawdopodobnie groźnej chwili, w której kochanek ginął z ręki zazdrosnego 
męża47.

Tymi samymi słowami posługują się również inni krytycy: dla przykładu Po-
pławski, opisując pierwszą scenę sztuki, stwierdzał: „Nic w niej nie powiedzia-
no, natomiast wiele opowiedziano”48. Identycznie ujął rzecz L. Chrzanowski: 
„Główną wadą dramatu Grabińskiego jest to, że jest on nam przeważnie opowie-
dziany. Nowelista Grabiński tymczasem nie pozwolił jeszcze dramaturgowi na 
wydobycie działania, na ekspresję akcji, pozwalając na dominowanie ekspresji 
nastroju”49. Recenzent egzemplifikuje ten zarzut kilkoma scenami:

Takim błędem jest tłumaczenie nam w akcie drugim objawów „ksenonimii”, takim 
błędem jest przerwanie uświadamiania nas drogą konfliktu między Różą i Ryszar-
dem, o tym, co było przed ich ślubem i opowiedzenie nam dalszego ciągu historii 
w rozmowie Ryszarda z Władysławem50.

Jednakże za największe zaniedbanie w obrębie konstrukcji fabuły została 
uznana scena, w której o przebiegu zbrodni dowiadujemy się z ust lokaja, za-
miast uzyskać wiedzę o jej naturze w tym samym momencie, co bohaterowie –  
w finałowej scenie51. 

Parandowski natomiast proponował taką interpretację budowy dramatu,  
w myśl której duża liczba opowieści nie jest przyczyną braku akcji, lecz rekom-
pensatą za jej brak: „Długa historia Prandoty, Róży Norskiej, zatopionego okrętu 
«Albatros», zatrutych minogów itd., przyczynia się do urozmaicenia niezbyt bo-
gatej akcji”52. 

Sprawą do osobnego rozstrzygnięcia pozostaje to, czy nastrojowość może być 
elementem dramatycznym. W świetle przywołanych cytatów można stwierdzić, 

46 A. hutnikiewicz, dz. cyt., s. 83.
47 E. Breiter, dz. cyt., s. 176.
48 W. Popławski, dz. cyt.
49 L. Chrzanowski, dz. cyt., s. 3.
50 Tamże.
51 Zob. W. Popławski, dz. cyt.
52 J. Parandowski, dz. cyt., s. 5.
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że, zdaniem L. Chrzanowskiego, nie ma takiej możliwości. Podobnie sądził Breiter: 
przyznaje, że pisarz wytworzył pewien specyficzny nastrój, grozę, jednak nie nale-
ży się tym sugerować, bowiem „źródła [tych odczuć – A.J.] tkwią raczej w rodzaju 
obranego tematu, który i w noweli i powieści wywołać musi analogiczną reakcję 
afektu”53. Zdaniem krytyka uczucia wzbudzone w widowni w czasie trwania sztuki 
nie są zasługą dramatu, dowodem siły oddziaływania scenicznej prezentacji, lecz 
raczej pewnym niepokojem towarzyszącym myśleniu o tego typu zagadnieniach. 
W podobnym duchu, lecz łagodniejszym tonem, wypowiedział się Parandowski,  
w ogólnym rozrachunku oceniający ten aspekt sztuki pozytywnie: 

Jest ona bardzo zajmująca i bynajmniej nie wyszło jej na złe, iż została przerobiona 
z krótkiej noweli. Ma tętno dramatyczne, ma nastrój, ma pewien swoisty ton, który 
na długo zostaje w pamięci. Przyznam się jednak, że w tego rodzaju sztukach nie-
wiadomo, co sprawia wrażenie właściwie, czy opracowanie, czy sam temat, który 
jest nowy i niepokojący54.

Interesujące, że poszczególni krytycy rozmaicie rozumieli słowo nastrój  
i różnili się niekiedy sposobami jego użycia. Część (np. Breiter) wiązała to słowo  
z odczuciem grozy. Parandowski, jak się zdaje, również łączył je z doznawaniem 
pewnego szczególnego napięcia („może czasami nuży nas ten ciężki nastrój, któ-
ry w domu Norskich panuje, ale wywołanie tego nastroju jest jedną z kapitalnych 
zalet sztuki”55). Bardzo swobodnie poczynał sobie z sensami słowa „nastrój”  
L. Chrzanowski. O ile w pierwszej części jego recenzji występuje ono jeszcze  
w swoim konwencjonalnym użyciu, o tyle w drugiej konotuje już swoiste zna-
czenia: 

Do zalet Grabińskiego należy rzadka zdolność do przeprowadzania swych bohate-
rów od realnych przeżyć do nastroju podświadomości (…). Ta trudność rozgrani-
czania obu nastrojów w momencie akcji jest wielką zaletą Grabińskiego. Wykazuje 
to, że autor nie goni za sensacją, że nie przeprowadza tezy, lecz sam, pisząc najzu-
pełniej szczerze, przesiąka nastrojem osób swej sztuki56.

Wydaje się, że „nastrojem podświadomości” nazywał krytyk specyfikę my-
ślenia postaci; w tym znaczeniu przytoczone wyimki byłyby pochwałą kon-
strukcji bohaterów. Czachowski zdaje się twierdzić, że bardzo zręcznie zostały 
przedstawione zmiany zachowania osób dramatu wraz ze wzrostem ich wiedzy 
na temat całej sytuacji; gra sensami słowa „nastrój”, z jednej strony odnosze-
nie go właśnie do umysłu, z drugiej do pełnej napięcia i podejrzeń atmosfery 
między postaciami. Stopień komplikacji i zmyślności tej konstrukcji ma, zda-
niem recenzenta, świadczyć o tym, że Grabiński dobrze wgłębił się w ich życie 
psychiczne. 

53 E. Breiter, dz. cyt., s. 176.
54 J. Parandowski, dz. cyt., s. 5.
55 Tamże.
56 L. Chrzanowski, dz. cyt., s. 3.
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Breiter nie pozostawiał wątpliwości co do swojego stanowiska, poświęcając 
dużą ilość miejsca zagadnieniu postaciowania. Pisał:

[Wiedzę o bohaterach powinien przekazywać – A.J.] konkretny jakiś czyn, 
który swoim skupieniem, wyrazistością i wewnętrzną prawdą zdolny jest od-
słonić wszystkie sprężyny psychologiczne, pobudki i motywy, teorie i su-
biektywne wierzenia. (…) Dramatopisarz nie ma ani czasu, ani miejsca na 
motywację. Motywacja każdego czynu jest zjawiskiem wtórnym, podmiot 
czynu jest elementem pierwszym, samowystarczalnym, bezprzyczynowym 
niejako57. 

Krótko mówiąc, o bohaterach świadczyć powinno ich postępowanie. Wyin-
terpretowanie poglądów należy zostawić widowni. Tymczasem u Grabińskiego 
„konstrukcja motywacji jest wyłączną treścią, przedmiotem i celem (…) przystę-
puje [on – A.J.] do dramatu od strony nie tylko odwrotnej, lecz wręcz od takiej, 
która nigdy do dramatu nie prowadzi. Od strony analityczno-dydaktycznej”58. 
Ten typ ujęcia tematu uszedłby w powieści czy noweli, stąd właśnie Breiter za-
rzut w stosunku do takiej poetyki nazywał „nowelizowaniem dramatu”. „Nastrój 
lub nastrojowość” – pisał – „będąca nieraz ideałem pewnego określonego typu 
narracyjnego, może być w utworze dramatycznym co najwyżej tłem, lub rezo-
nansem, o który odbija się walka między ludźmi”59. Zaburzenie hierarchii mię-
dzy poszczególnymi elementami konstrukcji utworu, które sprawdziłyby się w 
przypadku prozy, lecz są nie do zaakceptowania w dramacie, wskazywali tak-
że inni krytycy. Konkretnym przykładem nowelizacji posługuje się chociażby 
Chrzanowski:

W noweli „W willi nad morzem” ten ostatni efekt nie razi, gdyż nie jest jaskra-
wością w narracji. Tam, gdzie niema nawet osoby pani Róży, gdzie rzecz rozgry-
wa się tylko między Ryszardem a Władysławem, gdzie fatalna uczta jest tylko 
opisana, tam dziecko, tajemniczo zwierzające się o swym czynie Władysławowi, 
nie razi60.

Recenzenci wysuwali także zarzuty pod adresem konstrukcji postaci. Naj-
oględniej, w zasadzie nie uznając tego elementu ani za zaletę, ani za wadę, wy-
powiedział się hescheles: „Naturalną jest rzeczą, że sztuka pana Grabińskiego 
odpowiednio do swoich fantastycznych założeń daje nie żywych ludzi, lecz me-
chanizmy, kierowane subtelnymi aparatami nastrojowo-motorycznymi”61. Naj-
więcej do powiedzenia na ten temat miał Breiter:

Dla Grabińskiego wszyscy bohaterowie „Willi nad morzem” są nierozwiązanym 
zagadnieniem. Mam wrażenie, że autor wcale osób swego dramatu nie zna, że nie 

57 E. Breiter, dz. cyt., s. 177.
58 Tamże.
59 Tamże.
60 L. Chrzanowski, dz. cyt., s. 3.
61 h. hescheles, dz. cyt., s. 3.
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zobaczył ani na chwilę historii ich życia, że nie wie, jakby się zachowali w warun-
kach innych niż te, w których ich postawił62.

Słowa wskazujące na nieprzemyślenie postaci przez autora podkreślają ich 
sztuczność. Krytyk nie ograniczał się jednak tylko do wytknięcia błędu, doszukuje 
się również jego przyczyny. Papierowość bohaterów jest konsekwencją ich sfunk-
cjonalizowania. Dla Breitera zadania osób dramatu ograniczały się do lansowania 
poglądów Grabińskiego na sferę nadnaturalną: 

Grabiński nic, lub bardzo mało, przestawał z bohaterami swojego dramatu. Na-
tomiast dużo i głęboko, może za dużo, jak na jeden utwór sceniczny, wie i mówi  
o rozmaitych sprawach naukowo-telepatycznych, dając zamiast konfliktu życio-
wego raczej wykład pewnych zjawisk z dziedziny życia podświadomego, zjawisk 
ilustrowanych dialogiem dowolnie wybranych postaci63.

Konkretny zarzut w stosunku do autora koresponduje w kompozycji recenzji 
z początkowymi uwagami dotyczącymi natury dramatu jako gatunku, w których 
Breiter stwierdzał:

[Zadaniem autora dramatu jest przedstawienie – AJ] człowieka w pewnym wycinku 
walki (…). Nie historia jego życia, wykład jego upodobań, zamierzeń, wzlotów, tę-
sknot i upadków. Nie teoria gwałtem wtłaczana w usta rozmaitych postaci dialogów 
scenicznych, ale przede wszystkim konkretny jakiś czyn64.

Również Boy-Żeleński nie akceptował takiego podejścia, bowiem pogląd, 
którego cały dramat jest ilustracją, nie jest wystarczająco zajmujący i przekony-
wający: 

Powiedzmy sobie od razu, że osoby działające [w dramacie – A.J.] są jedynie ma-
rionetkami, a wątek akcji jedynie konstrukcją, którą autor zbudował dla przepro-
wadzenia swej tezy (…). Tzw. sztuka z tezą jest o tyle znośna i dopuszczalna na 
scenie, o ile sama teza, którą autor roztrząsa, jest czymś bardzo żywotnym – czego 
o problemie ksenonimii bezwarunkowo powiedzieć nie można65.

Konsekwencją odgórnie przyjętego przez autora Willi nad morzem funkcjo-
nalizmu postaci jest zmarginalizowanie roli ich charakterów, na co też Breiter 
zwraca uwagę. Recenzent pisał, że osobowość bohaterów ma dla Grabińskiego 
znaczenie drugorzędne, jedyna interesująca go w nich rzecz, to wspomnienia 
związane ze zbrodnią, co w prostej linii prowadzi do wspomnianej już noweli-
zacji dramatu poprzez ograniczenie się do opowiadania o przeszłości. „Każda  
z osób tego dramatu ma w sobie silny pierwiastek znieruchomienia, zesztyw-
nienia, bezpłodnej kontemplacji”66. Powoduje to zgrzyt w konstrukcji dramatu, 

62 E. Breiter, dz. cyt., s. 176.
63 Tamże.
64 Tamże, s. 174.
65 T. Boy-Żeleński, dz. cyt., s. 326.
66 Tamże, s. 176.
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gdy niedookreśloność charakterologiczna sprawia, że niemożliwe do uwypu-
klenia stają się istotne elementy dialogów. Widzowie, mimo braku akcji, pa-
radoksalnie przestają nadążać za historią, co wynika z jej nadmiernego „prze-
subtelnienia”, które jest efektem wspomnianej nijakości bohaterów – zdaniem 
krytyka wpływa to na odbiór dramatu jako nudnego i monotonnego.

Taka, a nie inna konstrukcja postaci powoduje, że uwagi na temat gry aktor-
skiej są zdominowane przez problematykę oddania na scenie ich psychologii. 
Pomijając opinie na temat kreacji poszczególnych aktorów, w które wplecione 
są zazwyczaj uwagi o wyzwaniu, jakie przed nimi stało, najlepiej przytoczyć 
ogólny sąd L. Chrzanowskiego: „Wobec braku akcji i operowania głównie logiką 
eksperymentów telepatii i nastroju podświadomego” – zauważył – „artyści mieli 
bardzo trudne zadanie. Grać żywych ludzi ulegających podświadomym nakazom 
nie jest łatwo”67. Zwłaszcza, jak zauważył Boy, „zafrapować nas podobieństwem 
ruchów do człowieka, któregośmy nie znali”68. 

Warto w tym miejscu przywołać Aleksandra Główczewskiego, bowiem jego 
badania potwierdzają przynajmniej część zarzutów wysuwanych przez recenzen-
tów w stosunku do Willi nad morzem:  

Istotnie, w dramacie Grabińskiego (…) spotkały się trudne do pogodzenia konwencje 
fabularne utworu scenicznego: sensacyjna i psychologiczno-obyczajowa. Efektem 
tego stało się pęknięcie struktury dzieła, oddzielenie się psychologicznie motywo-
wanego konfliktu dramatycznego od sensacyjnej fabuły, co – przy próbie wtłoczenia 
problematyki na wskroś filozoficznej w ciasną ramę sztuki z tezą – utrudnia, jeśli nie 
wręcz uniemożliwia widzowi podjęcie odpowiednich zabiegów interpretacyjnych69.

W recenzjach Willi nad morzem znaleźć można również sądy związane nie-
bezpośrednio z dramatem, wypowiedzi o charakterze intertekstualnym czy me-
takrytycznym. Celował w nich zwłaszcza Popławski, odnosząc się w swoim tek-
ście zarówno do drobnych niuansów (na przykład niezgoda co do maestrii aktor-
skiej Bończy), lecz również nie szczędził ironicznych słów na temat kompetencji 
odbiorców i innych krytyków teatralnych:

Dzieło teatralne, przeznaczone dla publicznej, masowej konsumpcji, narażone jest 
na to, że głębie przepływają przed oczyma złośliwej widowni (widownia, zwłasz-
cza premierowa, jest zawsze złośliwa) często niezauważone, natomiast usterki  
i niezręczności utrwalają się. Im wytrawniejszy pisarz – tym mniej nieostrożności. 
Nie świadczy to jednak o talencie. Utalentowani, ba, nawet wielcy pisarze popełnili 
i popełniają ich mnóstwo. Zdolność podpatrywania i wyśmiewania tych nieostroż-
ności jest dla niektórych krytyków (oczywiście zagranicą, nie u nas), jedyną istotną 
częścią ich pisarskiego przemysłu. Jest to poznania godna metoda dla tak zwa-
nych polityków teatralnych, pozwala bowiem każdy raz, wedle woli, wydrwić lub 

67 L. Chrzanowski, dz. cyt.
68 T. Boy-Żeleński, dz. cyt., s. 331.
69 A. Główczewski, Utwory dramatyczne Stefana Grabińskiego, w: Przez dwa stulecia. In me-

moriam Artur Hutnikiewicz, red. J. Kryszak, h. Ratuszna, Toruń 2006, s. 229-230.
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pochwalić. Rezerwuję sobie na przyszłość użytek tej metody. Tym razem jednak 
pragnę „Willę nad morzem” oceniać od strony pełnej tajemniczego uroku fasady,  
o ile można zapomnieć o jej podwórzowych zakamarkach70.

Długi wstęp nawiązuje dialog z przytaczanymi zarzutami innych krytyków. 
Popławski rejestrował i wytykał wady, błędy popełnione w dramacie przez Gra-
bińskiego, jednak nie uważał, by przesądzały one o jego niepowodzeniu. Zarzu-
cał pozostałym recenzentom, jakoby skupili się oni na potknięciach nie z po-
wodu ich ważności dla werdyktu, lecz czystej złośliwości. Uznał, że w swoich 
recenzjach nie sięgnęli oni w głąb dzieła, nie dotarli do ukrytych w nim sensów, 
skupiając się jedynie na powierzchowności, której niedoróbki uczynili podstawą 
oceny. Zdaniem Popławskiego jest to praktyka krzywdząca, której ofiarą padł 
nie tylko Grabiński; przede wszystkim jednak na przykładzie Willi nad morzem 
krytyk pokazał, że zogniskowanie spojrzenia na określonym typie mankamentów 
pozwalało recenzentowi na pełną dowolność opinii. Popławski dystansował się 
od tej metody, stąd jego akcentowana, wyłaniająca się z wcześniej przytaczanych 
wypowiedzi, pobłażliwość, wyrozumiałość dla autora.

Krytyk uderzał również przy okazji w inny zwyczaj recenzencki: rzucanie 
nazwiskami twórców kojarzących się z danym stylem lub gatunkiem, a 
niekoniecznie przystających do ocenianego pisarza; byle znaleźć porównanie, 
przeważnie niczym niepoparte:

Jest w sztuce Grabińskiego wiele kroków fałszywych, jest sporo nieostrożności, 
nieodłącznych od pierwszego występu – ale nie mniej sztuka jego zasługuje na coś 
lepszego, niż na porównanie (…). Ewers, Meywink, Poe – jak to się łatwo razem 
łączy – a jak fałszywie brzmi. Dla zupełności brakuje jeszcze Pillers’a. Wiedzia-
łem, że ktoś te nazwiska w recenzji wymieni, kiedy byłem jeszcze w teatrze. (…) 
Mówi się wiele o rodzimej twórczości teatralnej – ale gdy ktoś odważy się wystąpić 
w świetle kinkietów – wtedy bagatelizuje się go (w najlepszym razie), rzuca parę 
nazwisk, opowie złośliwie zastosowaną anegdotę i koniec71. 

Tymczasem L. Chrzanowski pozwolił sobie na uwagi dotyczące organizacji 
repertuaru w teatrach. Wytykał dyrektorom tychże blokowanie drogi młodym 
dramaturgom. Jego zdaniem, zbyt często daje się pierwszeństwo autorom już  
w jakimś stopniu rozpoznawalnym, zamiast pozwolić komuś takiemu jak Gra-
biński chociażby zadebiutować. Chrzanowski zauważał, że gdyby utwory pisarzy 
znanych były faktycznie lepsze niż to, co zaprezentować mogą nowicjusze, wów-
czas utyskiwania nie miałyby większej racji bytu, jednakże nie są.

Zarówno w przypadku tekstów poświęconych Willi nad morzem, jak i reszcie do-
robku dramaturgicznego Grabińskiego trudno stwierdzić, czy krytycy zajęli się bar-
dziej literacką, czy teatralną stroną ocenianych przedstawień. Problem literackiego 
podejścia do recenzji teatralnej frapował ówczesną metakrytykę, nieprzychylnie wy-

70 W. Popławski, dz. cyt.
71 Tamże.
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powiadającą się o tym zjawisku72. Wydaje się, że w przypadku autora Demona ruchu 
trudności z rozstrzygnięciem działają na korzyść recenzentów; naczelna wada dra-
matów Grabińskiego, „nowelizacja”, wymusiła uwagi dotyczące konstrukcji utworu, 
które odnosiły się zarówno do literatury, jak i do teatru – dzięki temu między oboma 
aspektami panowała w tekstach względna równość. Oczywiście można wysunąć za-
rzut, jakoby aspekt teatralny był w tym przypadku wtórny, jednak nie wydaje się, 
by mogło to zaważyć na ostatecznej ocenie recenzji jako tekstów rozmijających się 
ze swoim przedmiotem, zwłaszcza że sami krytycy nie rozstrzygnęli, w jaki sposób 
należałoby uciekać od literackiej perspektywy oceny sztuk.

ARTUR JABŁOŃSKI

Theatrical criticism about stefan Grabinski’s The mansion by the sea

(Summary)

In this article author presents the history of critical reception of first Stefan Grabinski’s dra-
ma. By analyzing the reviews, he tries to determine which of its elements were a decisive factor 
in the overall negative evaluation of the writer’s creation. Critics pointed out, that Grabinski do 
not understand the rules of constructing a drama, his works lack necessary action and characters 
seem unnatural.  All in all, the flaws were concluded as one major flaw named “novelization of the 
drama”, which means The mansion by the sea is too similar to prose in terms of composition, etc.

72 Kilka ilustrujących tę tezę cytatów. Obecna krytyka literacka to „literacka krytyka drama-
tyczna” (S. Kawyn, Krytyka literacka czy teatralna?, „Słowo Polskie” 1930, nr 317), jest „co naj-
wyżej tylko krytyką literacką utworów scenicznych” (S. Gacki, Krytyk i aktor, „Scena Polska” 
1930, nr 14, s. 5). „Krytyk teatralny (…) analizie poddaje przede wszystkim utwór dramatyczny, 
czyli stara się uciec z teatru do literatury, gdzie czuje się lepiej” (W. Charkiewicz, Recenzenci  
a teatr, „Słowo” 1937, nr 331, s. 2). Więcej na ten temat zob. w: K. Gajda, dz. cyt., s. 50-53.



KATARZyNA TRZECIAK (Przemyśl-Kraków)

GRABIŃSKI BAJKOPISARZEM?  
CZYLI KILKA SŁÓW O ciUciUbabce

„Na początku było zdumienie”. To performatywne (bo swoją konstrukcją wła-
śnie zdumienie wzbudzające) zdanie mogłoby być według samego Stefana Gra-
bińskiego formułą inicjującą jego twórczą autobiografię. Autobiografię pisarza 
– dziecka, bo – jak pisał dalej: 

Cudowność życia i jego przejawów, zagadkowość zdarzeń, owa dziwność, o któ-
rą potrącamy niemal na każdym kroku, kazały mi patrzeć na świat w zaraniu dni 
rozszerzonymi od zdumienia oczyma dziecka, przepoiły uznaniem lęku i podziwu 
twórczość lat młodzieńczych, wywołując męską zadumę dzisiaj, gdy zbliżam się 
do czterdziestki...1

Rozszerzone zdumieniem oczy dostrzegł na twarzy Grabińskiego jego po-
wiernik i zarazem komentator twórczości – Jerzy Eugeniusz Płomieński. Z foto-
graficzną precyzją odtwarzał on po latach twarz swego późniejszego przyjaciela, 
którego pierwszy raz zobaczył bezpośrednio we Lwowie w 1926, czyli w roku, 
w którym autor noweli fantastycznych spisał swoje życiowe credo. Płomieński  
w ten oto sposób odtworzył jego wizerunek:

Zbliżał się wtedy do czterdziestki; zgolił już w owym czasie swoją hiszpańską 
bródkę, która nadawała temu organicznemu odludkowi trochę niesamowity, wid-
mowy wygląd sublokatora zaświatów. Nie nosił kapelusza z szerokim rondem ani 
peleryny, a zamiast poetycznej czy cygańskiej koafiury, która jak u Zegadłowicza 
podkreślała manifestacyjnie przynależność do klanu artystów, miał zupełnie nor-
malne, krótkie włosy barwy jasnozłocistej. Z rysów jego twarzy, delikatnie mo-
delowanych, uderzająco symetrycznych, a przede wszystkim z jego ciemnoszafi-
rowych, pełnych spokojnego zamyślenia pięknych oczu przeświecała głębia życia 
duchowego2.

W obrazie tym wystudiowana widmowość postaci pisarza, jego precyzyj-
na kreacja to przede wszystkim kwestia spojrzenia, którym obdarzał i poprzez 
które przefiltrowywał otaczające go pandemonium życia. Wzrok ten pozosta-

1 Por. S. Grabiński, Wyznania, „Polonia”, Katowice, 1926, nr 141.
2 J. E. Płomieński, Suweren polskiej fantastyki, w: J. E. Płomieński, Twórcy bez masek, Warsza-

wa 1956, s. 111-112.
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nie niezmienny także na wykonanej później fotografii, której reprodukcję za-
łączył autor monografii Grabińskiego – Artur hutnikiewicz. Na zdjęciu tym 
uchwycony został z półprofilu młody Grabiński. Cienie na fotografii wymode-
lowane zostały tak, by włosy wydawały się ciemne i nie stanowiły kontrastu  
z mrocznym (choć oczy miał szarobłękitne) spojrzeniem portretowanego męż-
czyzny. W obu reprezentacjach wizerunku Grabińskiego to właśnie oczy zdają 
się wizualnym ekwiwalentem jego życiowej postawy, którą uobecniał3 w swo-
ich tekstach tak programowych, jak i literackich. Dziecięcy zachwyt życiem,  
o którym wspominał w 1926 r., nie uległ zatraceniu nawet wówczas, gdy pisarz 
coraz chętniej deklarował zainteresowanie poetyką realizmu i przeprowadzał 
krytyczne rewizje swojej dotychczasowej twórczości. Konwencja pisarstwa 
realistycznego miała być bowiem kolejną, w której „może wygadywać się 
pandemonium życia”4, a sama transformacja gatunkowa może być uznawana 
za wyraz jeszcze silniejszej chęci uchwycania świata in flagranti. Tym razem  
w sytuacjach bliższych może codziennemu doświadczeniu rzeczywistości, któ-
re ujawniały się jako efekty podmiotowych strategii rozumienia i usensownia-
nia, choć przecież zawsze pozostawiając pole dla jakiejś „resztki”, której nie-
strudzonym orędownikiem Grabiński pozostał do końca życia i która do końca 
to życie przenikała. W niniejszym szkicu jednakże to nie schyłek życia a jego 
początkowe stadia uczynię główną osią rozważań. Nie bez przyczyny bowiem 
kilkukrotnie już wspominano o dziecięcości i dzieciom właściwym spojrze-
niu na rzeczywistość. W pewnym sensie bowiem konfesyjne konstatacje Gra-
bińskiego współgrają z ustaleniami, które Sigmund Freud zapisał w rozprawie 
Pisarz a fantazjowanie. Warto przypomnieć, że twórca psychoanalizy w pracy  
z 1908 r. postawił sobie za cel uzasadnienie twórczej aktywności pisarza i stra-
tegii, jakimi osiąga on oddziaływanie na czytelnika. Wprowadzając w orbitę 
tego problemu, Freud postawił pytanie: „Czy nie należałoby szukać już u dziec-
ka pierwszych śladów twórczości literackiej?”5. Miałoby to swoje uzasadnienie 
w upodobaniu dziecka do zabawy, prowokującej do kreowania poprzez fantazję 
autonomicznych światów, których konstytucja warunkowana jest porządkiem 
wyobraźni, nieprzystawalnym do rzeczywistości6. 

Istnieje pewien utwór Stefana Grabińskiego, zawierający paralelę do niektó-
rych ustaleń Freuda, podjętych właśnie w szkicu Pisarz a fantazjowanie. Cho-

3 Słowo to zdaje się lepiej odpowiadać przekonaniom twórczym autora Czadu, aniżeli cho-
ciażby formuła „reprodukował”, która akcentowałaby raczej zapośredniczenie i wtórność świata 
literackiego.

4 Stefan Grabiński, Sylwetki pisarzy lwowskich, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literac-
kie” 1934 nr 83, s. 1.

5 S. Freud, Pisarz a fantazjowanie, przeł. M. Leśniewska, w: Teoria badań literackich za gra-
nicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Kraków 1974, s. 509.

6 Freud podkreślał: „Przeciwieństwem zabawy nie jest powaga, lecz – rzeczywistość” – Ibid.
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dzi o opowiadanie Ciuciubabka z podtytułem: bajka dla niegrzecznych dzieci7, 
opublikowane w 1922 r., a zatem jeszcze przed explicite wyrażonymi Wyzna-
niami Grabińskiego i dokładnie dwanaście lat po pierwszym upublicznieniu 
psychoanalitycznego szkicu Freuda. Ciuciubabka wchodziła w cykl opowiadań  
o zbiorczym tytule Z Ogrojca baśni, do którego sam autor zaliczył prawdopodob-
nie również Sad umarłych, Króla Nenufara, Węża i Cud Żywii. Poetyka baśni nie 
była przez Grabińskiego eksploatowana często. Tak, jakby zdawał się on unikać 
posądzenia o tworzenie światów naiwnych, których istnienie nie mogłoby być 
traktowane w tonie serio. A był to ton zdecydowanie jemu najbliższy, o czym 
nieprzejednanie przekonywał w wypowiedziach programowych, jak choćby  
w szkicu O twórczości fantastycznej, w którym fantastyka staje się stawką egzy-
stencji, wymagającej transgresji materialnego świata. Ten „kwiat zbytkowny”, 
jak określał Grabiński pisarstwo fantastyczne, wyrasta na gruncie najwyższych 
duchowo i przerafinowanych intelektualnie podmiotowości, które posiadają 
swoisty nadmiar kulturowy, pozwalający im nakładać na zjawiska powszednio-
ści filtr fantazyjnej nadwyżki. I właśnie ten eksces wyobraźni spleciony zostaje  
w Ciuciubabce z dziecięcą wrażliwością i pragnieniem przeniknięcia material-
ności świata. 

Bohaterem opowiadania jest Grześ Lutomski, jednakże spiritus movens fabu-
larnego rozwoju jest jego pragnienie gry. Chłopiec lubił zabawę w ciuciubabkę; 
grę, której „istotę trudno ująć w słowa”. Już sama konstrukcja ciuciubabki, wca-
le zresztą nieskomplikowana, emanuje pewną nieuchwytnością, która pociąga 
młodego bohatera. Narrator (bardziej od Grzesia świadomy) widzi w grze coś, 
co wymyka się wszelkim określeniom i inscenizuje przestrzeń nienazywalnego, 
przeczuwanego jedynie poprzez kuszącą tajemniczość. Nieznane jest też pocho-
dzenie zabawy, wokół której rozsnuwane są różne opowieści. Tak jakby nikt  
z dorosłych nie potrafił dotrzeć do okoliczności jej pojawienia się w dziecię-
cym świecie. Pojawiają się różne, jednakowo zapewne uprawnione wersje. Mat-
ka chłopca sugeruje, że być może pomysł gry jest tworem jakiegoś znudzonego 
monotonią życia arystokraty, który pragnął przekroczyć porządek nudnej rzeczy-
wistości8. Taka opowieść rezonuje wspominane ustalenia samego Grabińskiego 
o pochodzeniu żywiołu fantastycznego z nudy materializmu, a niemożliwość 

7 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1922: R.13 nr 2. Wszystkie cytaty zlokalizowane w tekście 
głównym według tego źródła. Warto odnotować, że nowela ta właściwie nie występuje w recepcji 
twórczości Grabińskiego i poza wzmiankami w monografii hutnikiewicza (Twórczość literacka 
Stefana Grabińskiego, Toruń 1959, s. 266) oraz we wstępie do tegorocznego wznowienia powieści 
Grabińskiego Klasztor i morze (J. Knap, Kaszubska powieść Stefana Grabińskiego, w: S. Grabiń-
ski, Klasztor i morze, Kraków 2011, s. 9), nie doczekała się żadnej próby interpretacji.

8 Matka również wydaje się postacią z nadrealnego porządku, do którego przynależność gwa-
rantuje jej szczególna fizjonomia, ostentacyjnie sugerująca jej zamiłowanie do wyobraźniowych 
eskapad – „Mama Grzesia, piękna, ciemnowłosa pani o melancholijnym trochę spojrzeniu dużych, 
czarnych oczu (...)”. Ten konwencjonalny obraz kobiety, powtarzający się w wielu utworach Gra-
bińskiego, odcieleśnia i odbiera bohaterkom podmiotowość, czyniąc z nich znaki uwikłania w wyż-
szy porządek świata.
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dokonania jednoznacznych ustaleń podkreśla pozapojęciowy i nierzeczywisty 
charakter tej szczególnej zabawy. Grześ traktuje ciuciubabkę bardzo poważnie, 
skrupulatnie przestrzegając ustalonych reguł i nie godząc się na kompromisy. 
Otwieranie oczu i podglądanie uczestników zabawy traktuje jako pospolite sza-
chrajstwo, które zupełnie nie przystaje do doniosłej i trudnej roli poszukiwania 
po omacku. Stopniowy odkrywca pozaziemskich refleksów nie może kalać się 
jedynie chęcią zwycięstwa, bo znacznie bardziej istotne jest dla niego narastające 
pragnienie samego ich doświadczania.

Znów powtórzeniu ulegają początkowe uwagi autora Ciuciubabki. Osobliwe 
to zresztą podobieństwo twórczego credo pisarza do dziecięcych upodobań bo-
hatera, którego tenże pisarz sam powołał do istnienia. Literacka idée fixe Grabiń-
skiego przeniesiona została na fascynację nieznanym, jakiej doświadcza podczas 
zabawy Grześ. Przejęty zdumieniem wzrok pisarza to zamknięte na rzeczywi-
stość oczy młodego bohatera, coraz chętniej separującego się od dostrzegalnego 
świata na rzecz własnego, zupełnie nowego porządku. 

Właśnie ta dobrowolna ślepota, to chwilowe zamknięcie oczu na otoczenie 
było dlań momentem dziwnym. Grzesiowi zawsze przy tym zdawało się, że prze-
chodzi w świat nieznany, cudownie obcy i pełen niespodzianek. Przyciszone kro-
ki przesuwających się obok towarzyszy zabawy i stłumiony śmiech tych, którym 
udało się wyprowadzić go w pole i skierować w niewłaściwą stronę, uświadamia-
ły mu wprawdzie, że i ten świat pierwszy, świeżo opuszczony tuż obok istnieje 
– niemniej jednak wyczuwał Grześ w takich chwilach wkoło siebie nieuchwytną, 
lecz mocną jak stal, sieć tajemnicy.

Grześ Lutomski w akcie zasłonięcia sobie oczu umieszcza się w przestrze-
ni fantazmatycznego teatru. Znaki rzeczywistości zdają się tracić wyrazistość 
umożliwiając pojawienie się tajemnicy, która staje się właściwą dziedziną jego 
istnienia. Nie chodzi jednakże o sformułowanie przez Grabińskiego dość prostej 
i łatwo identyfikowalnej opozycji porządku rzeczywistości i wyobraźni. Ciuciu-
babka bowiem właśnie tę opozycję rozmywa. Lutomski jawi się w oczach swoich 
dziecięcych towarzyszy jako postać graniczna, nadająca zabawie aurę cudowno-
ści, która emanuje na ich zwyczajną rozrywkę. Dzieje się tak być może dlatego, 
że mały bohater stopniowo zaczyna istnieć gdzie indziej. Niczym marzący pod-
miot, który „istnieje zawsze tam, gdzie go nie ma” jak pisała Maria Janion9. To 
właśnie Grzesia Lutomskiego najtrudniej było dzieciom złapać w czasie zaba-
wy, gdyż posiadał osobliwą właściwość wymykania się szukającym go kolegom  
i koleżankom. A mimo to (czy może właśnie dlatego) pozostawał centralną po-
stacią gry. Jej osią i siłą napędową. W wykreowanej przestrzeni zabawy to on 
jawił się jako postać najwierniej respektująca reguły gry, a zatem najbardziej 
w tej grze autentyczna. Autentyczność w świecie zabawy to możliwość maksy-

9 „Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tam, gdzie jest” – M. Janion, Projekt krytyki 
fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991, s. 30.
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malnego zbliżenia się do zasad tego świata, tak by nieomal właśnie w ten świat 
wniknąć.

Warto w tym miejscu powrócić na chwilę do ustaleń Freuda o bawiących się 
dzieciach i ich podobieństwie do tworzącego pisarza. W cytowanym już studium 
Pisarz a fantazjowanie pojawia się uwaga, że tak pisarz, jak i dziecko, tworzą 
świat fantazji, który traktują bardzo poważnie, obdarzając swoje twory wielkim 
uczuciem, jednocześnie wyraźnie izolując je od sfery realności. Wszystko to 
tłumaczy potrzeba „innej rzeczywistości”, której doświadczają twórca i bawią-
ce się dziecko. W programowych wystąpieniach Grabińskiego ten dualizm nie 
był immanentnie wszczepiony w porządek świata, lecz sytuował się po stronie 
doświadczającego i percypującego podmiotu. To przeniknięci materializmem 
prostacy ograniczali cudowny rozkwit rzeczywistości, której tajemniczość wy-
stąpić może w najbardziej codziennych sytuacjach. Grześ Lutomski, twórca 
najdoskonalszych scenariuszy zabawy w ciuciubabkę, również nie wydziela 
niesamowitości ze świata. Tym, co napędza jego zainteresowanie grą, jest na-
miętność do przekształcania realności podług własnych scenariuszy fantazma-
tycznych. Przekształcenie to odbywa się w kontynuacji zabawy, która urasta 
do rangi jedynej namiętności bohatera. Jest nią owładnięty do tego stopnia, że 
zaczyna formować znaną przestrzeń codzienności na potrzebę nieprzerwanego 
odczuwania pragnienia i doświadczenia. 

W opustoszałym pokoju, pomiędzy czterema ścianami rozpoczyna się osobli-
wy spektakl dziecięcej zabawy. Kierowanie jej przebiegiem towarzysze zawsze 
powierzają Grzesiowi, którego dyspozycje przyjmują z całkowitą uległością. 
Zasłonięte oczy wydają się nadawać mu ponadludzką zdolność panowania nad 
wszystkimi i bezbłędnego wyczuwania ich położenia. Stopniowo jednak szcze-
gólna wrażliwość zmysłowa zaczyna zwodzić bohatera. Doświadcza bowiem 
obecności rzeczy, które nie pochodzą ze sfery realnej zabawy. Są to kształty  
i formy możliwe do uchwycenia tylko przez niego i tylko wówczas, gdy ma za-
słonięte oczy. Odsłonięcie ich i możliwość spojrzenia na przestrzeń wokół niwe-
lują obecność dziwnych obiektów. Spotkanie z tajemnicą zachodzi tylko w stanie 
zawieszenia władzy wzroku. Stworzenia, przedmioty i fragmenty ciał przerażają 
chłopca, zarazem jednak budząc w nim niezwykłą rozkosz.

Właśnie za sprawą tej rozkoszy stopniowo wprowadzana zostaje granica, 
wydzielająca jednak porządek rzeczywistości i wyobrażenia. Bohater osuwa się  
w przestrzeń własnego pragnienia, a świat poza tym obrębem pozostaje nieważny 
i zupełnie nieinteresujący. Dlatego Grześ zamyka drzwi swojego pokoju i całkiem 
sam oddaje się ulubionej zabawie. To interesujący zabieg, jeśliby przyglądać się 
pewnym strategiom konstruowania przestrzeni niesamowitości w ich gatunko-
wych realizacjach. Najczęściej bowiem podmiot wkracza w fantazmatyczny 
wymiar za sprawą otwarcia drzwi lub okien, czy też spojrzenia w lustro, a za-
tem wychylenia się w stronę tajemnicy poprzez naruszenie przestrzeni, ujrzenie  
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w niej odbicia niecodzienności, jak pisał Slavoj Žižek10. Każdorazowo wyobra-
żeniowy moment przejścia w inny wymiar rzeczywistości kojarzony jest z otwar-
ciem, rozsunięciem, nagłym wpuszczeniem czegoś. Tymczasem Grześ Lutom-
ski zamyka niejako swoją podmiotowość i izolując się od wszelkich wpływów  
z zewnątrz, zasłania sobie oczy. Dopiero tak wypreparowany ze świata może re-
alizować swoje projekcje. Maksymalne zamknięcie i skondensowanie własnego 
bycia umożliwia pracę fantazmatów. Rozpoczyna się wówczas przeszukiwanie 
pustej przestrzeni, w której (jeśliby zdać się na logikę rzeczywistości) przecież 
nie może trafić na żaden kształt. Właściwie trudno byłoby wskazać, co chciał-
by znaleźć bohater w pustym pokoju. Narrator informuje, że pochłania go samo 
szukanie. Nie cel więc, ale wyłącznie rozkosz z gry jest tu decydująca. I właśnie 
na krótką chwilę wirowania po pokoju bohater staje się samą swoją rozkoszą, 
uwolnioną spod kontroli rozumu i konieczności znaczenia czegokolwiek. W tym 
wirze wśród pustki Lutomski trafia w apogeum przyjemności czystej gry, która to 
przyjemność już wcześniej stopniowo wyprowadzała go ze sfery rzeczywistości. 
Teraz już zupełnie przestaje na nią reagować. Jego głowa uderzająca przypadko-
wo o ścianę nie sprowadza nań bólu. Czy raczej – bohater znajduje się poza tymi 
zmysłowymi urazami, wypiera je i oddaje się całkowicie tanecznym krążeniom. 
Wirowy taniec z zamkniętymi oczami można byłoby odczytywać jako figurę ab-
solutnego zamknięcia się w kręgu własnego ruchu i dobrowolnego wykluczenia 
się spod praw realności. W ten autonomiczny pierścień, który wyznacza ruch, 
wkracza jednakże realność innego rzędu. Oto bowiem Grześ czuje na sobie 
czyjś dotyk. Opętany żądzą rozpoznania osobliwej obecności, usiłuje pochwycić 
kształty istoty, którą namacalnie wyczuwa. I udaje mu się. Z chwilą, gdy zdejmu-
je opaskę i odzyskuje możliwość oglądu przestrzeni wokół, jego oczom ukazuje 
się twarz młodego chłopca, niewiele od samego Grzesia starszego. W tej twarzy 
już po chwili rozpoznaje swoją własną. Jednakże to, co najdziwniejsze przycho-
dzi dopiero po chwili: 

A wtem zaszło w niej [twarzy – przyp. K.T.] szczególne przeobrażenie: rysy mięk-
kie, chłopięce stężały, zaostrzyły się a łagodne, błękitne oczy nabrały stalowego 
połysku, surowa, nieubłagana maska wpatrywała się weń teraz krogulczym spoj-
rzeniem...

To jednak nie kończy konfrontacji, bo już po chwili:

(…) widmo uśmiechnęło się. Szczególny był to uśmiech – uśmiech ojcowskiego 
pobłażania, wyrozumiałości i ironii zarazem... 
Zaświtał jak blask przelotny na chmurze i zgasł. Wszystko rozwiało się w prze-
strzeni.  
Od tej pory Grześ Lutomski nigdy nie pozwolił sobie zawiązać oczu. 

10 S. Žižek, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2009, s. 186–187.
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Czytelnikowi z pewnością nasuwa się pytanie: co to właściwie za fantazmat, 
który zaprojektował młody bohater? Odpowiedzi mogłoby być wiele. W trybie 
lektury zorientowanej według psychoanalizy Junga11 można to opowiadanie trak-
tować jako fiasko procesu indywiduacji. Sięgając po inne aniżeli wspominane 
na początku szkicu rozprawy Freuda, dałoby się, być może, wskazać na zagad-
nienie porażki w rozwiązywaniu kompleksu edypowego. W interpretacjach tych 
ujrzana przez bohatera twarz byłaby twarzą ojca. Wydaje się jednak, że możli-
wa jest też inna lektura tej projekcji. Fantazmat twarzy podlega przeobrażeniu.  
Z młodej, dziecięcej przekształca się w dorosłą i dojrzałą, zachowując jednakże 
te same rysy. Być może zatem kilkunastoletni fantasta zobaczył siebie naznaczo-
nego upływem czasu. Wzmożona introspekcja, której wyrazem była osobliwa gra 
w pustym pokoju, doprowadziła do utraty kontaktu z porządkiem rzeczywistości 
i radykalnym zamknięciem się podmiotu we wnętrzu rozkoszy własnej fantazji. 
Bohater odrzucił recepcję rzeczywistości, współdziałanie z nią i kreowanie, by 
zamiast tego rejestrować rzekome sygnały niewyrażalnego. Dojrzała twarz po-
błażliwie kpi z takiej postawy. Niepokojąco podobnie do kpiny, z jaką sam Gra-
biński powiadał po latach o swoich młodzieńczych tworach literackich. Sam dla 
siebie okazał się najwnikliwszym krytykiem i z kąśliwą ironią komentował wła-
sne produkcje, celujące zaledwie w atrakcyjny sztafaż fantastyczny i stanowiące 
jedynie zamkniętą, ornamentacyjną strukturę, będącą nie tyle wyrazem otwarcia 
na inny wymiar rzeczywistości, co raczej rodzajem zafiksowania na własnych 
projekcjach12. Być może zatem w tej osobliwej bajce, jaką jest Ciuciubabka to 
właśnie tego rodzaju twórczość literacka zostaje skrytykowana krogulczym spoj-
rzeniem dojrzałej twarzy. Dekoracyjne fantazjotwórstwo, choć projektuje inny 
wymiar, w istocie wcale nie wykracza poza wnętrze podmiotu. W takim pisaniu 
życie ulega wewnątrzpodmiotowej implozji i sprowadzone zostaje do projekcji 
bohatera. Dziecięce zdumienie, o które tak gorąco upominał się autor Salaman-
dry, jest wyrazem pewnej pokory wobec tego wszystkiego, co pozostaje poza 
podmiotem. Tego, co tak go oczarowywało. I nie chodziło Grabińskiemu, jak 
można chyba zasadnie sądzić, o literackie kopiowanie życia, ale raczej o stan 
otwarcia się na jego nieprzerwanie zadziwiające przejawy. Na wszystko to, co 
nieuchwytnie pozostaje poza zamkniętym podmiotem, naruszając jednocześnie 

11 Jednym z etapów procesu indywiduacji jest według Junga „inicjacja w zewnętrzną rzeczy-
wistość”, polegająca na rozwoju persony łączącej człowieka ze światem zewnętrznym i jedno-
cześnie chroniącej go przed nim. Będące centrum świadomości ego tworzy się stopniowo wsku-
tek oddziaływań społecznych, które zarazem wymuszają tłumienie nieświadomego aspektu psy-
chiki, nazywanego przez szwajcarskiego psychoanalityka Cieniem – por. J. Jacobi, Psychologia  
C. G. Junga, Warszawa 1993, s. 150. W noweli Grabińskiego można by dopatrywać się zobra-
zowania odwrotności tego procesu, czyli nieświadomości rozwijającej się kosztem społecznego 
funkcjonowania podmiotu.

12 Taka autokrytyka pojawia się np. w Wizycie. Przy końcu noweli Grabiński rozprawia się 
ze swoją młodzieńczą twórczością, operującą wciąż tymi samymi motywami i dekoracjami –  
S. Grabiński, Wizyta, w: Maska Śmierci. Opowieści niezwykłe, t. 2, wybór i oprac. K. Bortnik,  
K. M. Choule, Przemyśl 2010, s. 262–280.
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jego stabilność. Rozszerzone zdumieniem oczy, o których pisarz wspominał  
w Wyznaniach, można zatem przeciwstawić wciąż powracającej w Ciuciubab-
ce ślepocie na rzeczywistość, która akurat w tym tekście zdaje się metaforą nie 
tyle głębokiej autorefleksji i wglądu we własną duchowość, co raczej całkowi-
tej izolacji i nieprzepuszczalności świata. A przecież rzeczywistość, o czym sam 
Grabiński przekonywał tak w swoich studiach teoretycznych, jak i w wielu no-
welach, jest żywiołem, poskładanym zarówno z tego, co swojskie, od nas zależne 
i przez nas konstytuowane, jak i z tego, co poza naszymi podmiotowościami, nad 
czym wcale nie mamy panowania. Podmiot zawieszony w takiej rzeczywistości 
i chcący jej doświadczać nie może więc zakleszczać się w okowach solipsyzmu, 
lecz swobodnie pozwalać na dziurawienie się i przez te dziury wpuszczać do sie-
bie to, co nieznane i zdumiewające. W tym sensie bajka dla niegrzecznych dzieci 
może być rodzajem takiej życio-pisarskiej przestrogi. Także dla „niegrzecznych” 
dorosłych i twórców literatury, zapominających, że o „dziwność potrącamy się 
na każdym kroku”. I rzecz tylko w tym, by nabyte wskutek tego potrącenia urazy 
odczuć i uobecnić w tekście odpowiednio intensywnie.

KATARZYNA TRZECIAK

Grabiński - fabulist? A couple of words about Blind Man’s Bluff

(Summary)

The paper is an attempt to read the short novel by Stefan Grabiński entitled: The Blind Man’s 
Bluff, as a particular literary genre. Key of the game called blind man’s bluff lies in getting one or 
more participants eyes closed or covered; this game therefore can be taken as a metaphor of such a 
writing activity that is disconnected from reality, or fixed on individual imaginations and fantasies. 
The main character of the short novel, named Grześ Lutomski, is successively fading away from 
reality to a complete isolation, gradually limiting himself to the world of his subjective projections. 
As an example we can find Grzes entertaining himself in an empty room which is however full of 
his own fantasies.  This type of creative activity does not let voices from the outside in, namely - 
from the real world, it’s closed and inclusive. According to Grabiński this particular type of writing 
is too self-centered and therefore unfruitful and unsuccesful. 

Translated by Michał Gierat



MICHAŁ BUDAK (Jaworzno)

CIEń BAFOMETA JAKO SUMMA INSPIRACJI 
 TWÓRCZYCh STEFANA GRABIŃSKIEGO

  Cień Bafometa Stefana Grabińskiego jest powieścią, której nie można badać 
w oderwaniu od pozostałej twórczości autora. Za takim postępowaniem przema-
wiają dwa argumenty. Pierwszy z nich wynika z samej metodologii badań nad 
omawianym typem literatury, ponieważ aby „w sposób kompetentny i precyzyj-
ny wypowiadać się o istocie fantastyczności danego utworu, trzeba niewątpliwie 
rozpatrywać go kontekstowo, umieszczając w «naturalnym» światopoglądowym 
[…] kontekście powstania”1. Oznacza to, że aby wypowiadać się o danym utwo-
rze fantastycznym, trzeba mieć na uwadze wizerunek rzeczywistości, jaki funk-
cjonował okresie powstania tegoż utworu, by przypadkiem nie pomylić np. trak-
tatów o czarownicach z fantastyką. Gdyby takie dzieła powstały dziś, można by 
je zaliczyć do literatury fantastycznej, jednak w czasach ich powstania funkcjo-
nowały one w takim obrazie świata, który dopuszczał istnienie czarostwa. Kon-
tekst światopoglądowy jest więc niezbędny w badaniu literatury fantastycznej. 
Grabiński jednak wykorzystywał wizję rzeczywistości nie do budowania opo-
zycyjnej wobec niej warstwy fantastycznej, ale do przekucia w literaturę, która 
była dla niego narzędziem poznania2. Pisał on swego czasu w komentarzu do  
„autobiograficznej” Wizyty: „Przypadek nie istnieje. Pod powierzchnią zdarzeń 
najbanalniejszych biegną niewidzialne dla oka fizycznego arterie. Wyczuć ich 
tętno, podchwycić utajoną pulsację – oto zadanie artysty”3. Dlatego w artykule 
kontekst światopoglądowy Cienia Bafometa badany będzie jako źródło inspira-
cji, z którego czerpał Grabiński. 

W przypadku Grabińskiego najważniejszymi inspiracjami są: przekonanie  
o absolutnym prymacie myśli przed materią, zwrot ku pluralistycznej koncepcji 

1 D. Brzostek, Problemy motywacji fantastycznej i fantastycznonaukowej, w: Polska literatura 
fantastyczna. Interpretacje, red. A. Stoff, D. Brzostek, Toruń 2005, s. 19.

2 Pozwolę sobie zasygnalizować tę zależność jako problem, który warto podjąć w osobnej 
rozprawie naukowej. Badania przeprowadzone nad fantastycznością utworów, które są swoistym 
manifestem światopoglądowym autora, mogą doprowadzić do ciekawych wniosków nie tylko  
w obrębie twórczości danego pisarza, ale też fantastyki samej w sobie.

3 S. Grabiński, Wizyta, w: Maska śmierci, oprac. K. Bortnik, K.M. Cholue, Przemyśl 2010,  
s. 262.
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świata, zaczerpnięta z Ewolucji twórczej Bergsona dynamiczna teoria bytu4 oraz 
ówczesne teorie dotyczące psychiki ludzkiej, z freudowską psychoanalizą na cze-
le5. Wskazanie kontekstu w twórczości autora Cienia Bafometa nie powinno się 
jednak ograniczać wyłącznie do zasygnalizowania i przytoczenia konkretnych 
wpływów, ale także do ukazania ich literackich realizacji, ponieważ to właśnie 
„literatura była dla Grabińskiego formą światopoglądu, wyrazem bardzo indywi-
dualnej koncepcji i widzenia rzeczywistości”6. Kluczem do interpretacji powieści 
będzie więc nie tyle sam fundament światopoglądowy, ale to, w jaki sposób prze-
kładany jest on przez polskiego autora na sztukę.

Drugim argumentem za interpretacją powieści w stosunku do pozostałej twór-
czości jest wskazówka samego twórcy, umieszczona przez niego w omawianym 
dziele. Mowa tu o postaci Wrześmiana, bliskiego przyjaciela Tadeusza, którego 
ten odwiedza w jednym z rozdziałów powieści. Bohater ten występuje nie tylko 
epizodycznie w omawianym utworze, ale jest też główną postacią noweli Dzie-
dzina, która ukazała się w tomiku Szalony pątnik w roku 1920. Tak więc autor 
explicite daje czytelnikowi do zrozumienia, że historia opowiedziana w Cieniu 
Bafometa nie zamyka się wyłącznie w tej jednej powieści.

W ukazaniu literackiej realizacji inspiracji twórczych Grabińskiego szczegól-
nie pomocne będą nowele. Nie dlatego, że w dramatach czy pozostałych powie-
ściach autora nie znajdzie się wspomnianych wpływów. Wybór krótkich form 
w przeglądzie dzieł został podyktowany tym, że tak naprawdę to właśnie one 
stanowią jądro twórczości autora, to one stanowią „genre dominujący w jego 
pisarstwie”, mający działanie „tak silne i przemożne, że wywiera wpływ zna-
czący nawet na fakturę innych uprawianych przez niego gatunków literackich”7. 
Jednakże pisząc o „fakturze”, w przypadku tego twórcy nie należy zapominać  
o jednej, bardzo istotnej kwestii, w której głos zabrał sam zainteresowany:

Czy zależy ona [oryginalność – M.B.] od tzw. tematu, czy też od tzw. formy? Zda-
niem moim nie należy tego zagadnienia rozdwajać i rozgałęziać, gdyż w istocie 
treść i forma stanowią jedną, nierozdzielną i organiczną całość. O ile chodzi o ich 
rodowód i pochodzenie – oczywiście treść – pomysł jest „starszą” jako element 
zarodkowy – forma zjawiskiem wtórnym, pochodnym. Bo temat – pomysł uwarun-
kuje formę – nie odwrotnie, podobnie jak duch kształtuje ciało8.

Jak więc widać, u Stefana Grabińskiego nowela nie mogła wpływać jedynie 
na kompozycję innych uprawianych przez niego gatunków. Skutkiem jej wpływu 

4 A. hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść, w: S. Grabiński, Utwory wybrane, 
oprac. A. hutnikiewicz, t.1, Kraków 1980, s. 8-11.

5 Idem, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959, s. 244.
6 Idem, Stefan Grabiński, czyli jak się pisze dreszczowce, w: Prozaicy dwudziestolecia między-

wojennego, red. B. Faron, Warszawa 1972, s. 224.
7 Idem, Twórczość literacka…, s. 365.
8 S. Grabiński, Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej, „Pamiętnik Literacki” 

1925/26, s. 1-2.
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na budowę jest automatycznie przeniesienie tematów w niej zawartych. Dlatego 
właśnie w pierwszej części artykułu, który poświęcony będzie przeglądowi twór-
czości Grabińskiego, większość przykładów będą stanowiły utwory z tomów no-
wel. Warto też uprzedzić fakt, że nie będzie to szczegółowa analiza, ale raczej 
swoisty ogląd z lotu ptaka, który będzie miał na celu wyłuskać z tekstów motywy 
najważniejsze dla interpretacji Cienia Bafometa9, która przecież jest głównym 
tematem tej pracy. Po uzyskaniu odpowiednich narzędzi, w części drugiej użyte 
będą one do wyjaśnienia najbardziej problematycznych wątków powieści, by na-
stępnie przedstawić efekt pracy poprzez globalne wyjaśnienie sensu dzieła.

*   *   *
Myśl determinująca rzeczywistość

Motyw myśli determinującej rzeczywistość w twórczości Grabińskiego jest 
najbardziej widoczny. Łączy w sobie przekonanie autora o prymacie myśli przed 
materią oraz pluralistycznej koncepcji świata, przybierając rozmaite realizacje 
fabularne, które łączy jednak jedno: myśl, idea, przekonanie tworzą nasz świat, 
materia zaś jest w najlepszym przypadku narzędziem wykorzystywanym do 
zmiany rzeczywistości.

Koncept ten w najdelikatniejszej wersji przedstawiają nowele, w których 
główni bohaterowie nie mogą się oprzeć wpływowi własnych myśli. Przykładem 
jest tutaj Wrzecki z noweli Po stycznej10, przekonany o istnieniu pewnych tajem-
niczych linii, które prowadzą dane jednostki ku przeznaczeniu. Główny bohater 
szereg przypadkowych sytuacji postrzegał jako kolejne punkty prowadzące go do 
celu, którym była… śmierć w wyniku strzału w głowę. Wrzecki tak bardzo oddał 
się swojej koncepcji, uwierzył jej do tego stopnia, że kiedy zobaczył młodzieńca 
trzymającego w ręce pistolet, wyrwał mu broń i zastrzelił się. Podobna sytuacja 
ma miejsce w Smoluchu11 z tomu Demon ruchu. Tytułowy smoluch to zjawa, 
która ukazywała się Błażkowi Boroniowi, starszemu konduktorowi zawsze przed 
katastrofą kolejową. Boroń w końcu zaczął traktować go jako zwiastuna. Był 
przekonany o jego nieomylności tak bardzo, że jego wiara przeistoczyła się nie-
mal w religię. Kiedy upiór ukazał się konduktorowi po raz czwarty, ten z pełnym 
przekonaniem o nadchodzącym karambolu pogardliwie przyglądał się spokojowi 
pasażerów. Jedynym jego dylematem było to, kiedy nastąpi kraksa. W końcu, 
niecałe pół kilometra przed stacją końcową, pociąg się zatrzymał. Okazało się, 
że na jego torze stał wagon towarowy, więc trzeba było maszynę Boronia prze-
rzucić za pomocą zwrotnicy na drugi tor. Zwrotnica została przesunięta, wszyscy 
maszyniści zadowoleni wracali do wagonu. Boroń nie mógł uwierzyć, w to, co 

9 Idem, Salamandra, w: idem, Utwory wybrane, oprac. A. hutnikiewicz, t. 2, Kraków 1980.
10 Idem, Po stycznej, w: idem, Utwory wybrane, oprac. A. hutnikiewicz, t. 1, Kraków 1980.
11 Idem, Smoluch, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1.
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się stało, więc niepostrzeżenie przewrócił zwrotnicę z powrotem, by wypadek 
jednak się wydarzył. Doprowadził do niego, by jego światopogląd pozostał nie-
zachwiany.

Egzemplifikacja przytoczona, mimo że dobitnie ukazuje bezlitosną potęgę 
idei, należy do – jak zostało już wcześnie powiedziane – przykładów najłagod-
niejszych. Zdarzają się bowiem w twórczości Grabińskiego sytuacje, gdzie dzia-
łania postaci determinowane są już nie przez własne, a cudze myśli.

Dowodem na to jest m.in. innymi nowela W willi nad morzem12. Bezimienny 
główny bohater przyjechał jako gość do swojego krewnego, Ryszarda Norskiego, 
będącego jednocześnie wdowcem mieszkającym w willi otrzymanej w spadku po 
małżonce. Jak się okazało na końcu utworu, żona Norskiego, Róża, za życia miała 
romans z niejakim Stanisławem Prandotą. Kiedy Ryszard odkrył, że partnerka go 
zdradza, zabił konkurenta, a jego zwłoki zakopał w ogródku. Początkowo pobyt 
głównego bohatera w willi mijał w sielankowej atmosferze, jednak w pewnym mo-
mencie morderca Prandoty zauważył, iż jego gość zaczyna zachowywać się jak 
kochanek Róży. Kiedy wspomniał o tym swojemu kuzynowi, uzyskał od  niego 
odpowiedź tłumaczącą jego spostrzeżenia ksenomimią, którym to zjawiskiem jest 
tak intensywnie myślenie o danej osobie, że myśli te działają niczym „jadowite 
wyziewy”, w których obecności ludzie przejmują gesty tejże osoby.

Widać tutaj, że myśli Norskiego były tak mocne, iż jego kuzyn w końcu za-
czął przejmować zachowania od nieboszczyka, o którym ustawicznie myślał 
morderca13. Ten przykład wpływu cudzej myśli nie jest zbyt brzemienny w skut-
kach. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy cudza myśl jest przyczyną morder-
stwa, o czym mówi nam protagonista Świadka Materny14. Tytułowy bohater w 
rok po rozstaniu ze swoją ukochaną, spotkał ją w parku wraz z Góranowskim, 
jej obecnym partnerem. Spotkanie to wyzwoliło ogromne pokłady nienawiści 
w Maternie, który całą noc spędził bezsennie na wyobrażaniu sobie morderstwa 
swojego konkurenta. Następnego dnia bohater sprzedał ubranie, w którym był 
poprzedniego dnia w parku, ponieważ uważał to za pierwszy krok do uwolnienia 
się od smutnych myśli. Sprzedał je pewnemu Żydowi; jak się później okazało, 
ubranie to zostało kupcowi skradzione. Parę dni później Materna przeczytał ar-
tykuł, w którym pisano, że w parku uduszono mężczyznę łudząco podobnego do 
Góranowskiego. W czasie śledztwa okazało się, że mordercą był ten sam czło-
wiek, który ukradł Żydowi ubranie Materny. Bohater podświadomie czując, że 
jest pośrednio winnym tej śmierci, porozmawiał w areszcie ze sprawcą, który 
tłumaczył, że nie ma pojęcia, dlaczego zadusił swoją ofiarę – mówił o tajemni-
czej sile, która go popchnęła ku tej zbrodni. Stało się jasne, że ubranie Materny, 
nasiąknięte nienawistną myślą, przesączyło ideę morderstwa na rzezimieszka, 

12 Idem, W willi nad morzem, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1.
13 Por. A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 168
14 S. Grabiński, Świadek Materna, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1.
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który je nosił. Bohater zdając sobie sprawę z tego, co zaszło, wstawił się za nim 
w sądzie, dzięki czemu wyrok był dużo niższy niż początkowo zakładano15.

I wreszcie, do przytoczenia zostaje nowela przedstawiająca najbardziej skraj-
ną wersję omawianego motywu – Dziedzina. Główny bohater, Wrześmian, pew-
nego dnia zaczął interesować się willą z naprzeciwka, gdzie od dawna nikt nie 
mieszkał. Zaprzestał całkiem pisania, przez co jego idee zaczęły się stawać czymś 
niemal materialnym. W końcu myśli Wrześmiana przyoblekły się ciało, by ze-
mścić się na swoim twórcy za to, że powołał je do upiornej egzystencji na pogra-
niczu światów materii oraz ducha. Tutaj myśli osiągnęły całkowitą autonomię, 
nie tylko kreowały rzeczywistość, ale same stały się rzeczywistością16. Jest to 
przykład najdobitniej ukazujący sens, w jakim Grabiński pojmował wspomniane 
na początku inspiracje – myśl nie jest tylko abstrakcją, ale ma nieograniczony 
wpływ na kreowanie świata oraz ingerowanie w jego strukturę.

Akt seksualny w twórczości Grabińskiego

Kolejnym motywem, na który należy zwrócić uwagę, jest mocno wyekspo-
nowany erotyzm w utworach autora. Ukazany jest on w nietuzinkowej wersji – 
współżycie bohaterów Grabińskiego doprowadza wszakże do utraty autonomii, 
części swojego ja, a nawet śmierci. Te powtarzające się chwyty fabularne do-
prowadziły wielu badaczy do wniosków, że źródłem zagłady jest kobieta, istota 
będąca „niszczycielką wszystkiego, co męskie, tj. jedynie twórcze i wielkie”17 
oraz że postacie żeńskie u Grabińskiego to „galeria rozmaitych wcieleń kobiet-
-modliszek”18. Tymczasem, skupiając całą swoją uwagę na demonizmie kobiet, 
traci się z oczu to, co jest najważniejsze w tych motywach – sam akt seksualny.

Trzeba pamiętać, że na twórczość Grabińskiego ogromny wpływ miała psy-
choanaliza Freuda, czyli również koncepcja modelu psychologicznego. Jak wia-
domo, austriacki psychiatra twierdził, iż w psychice istnieją obszary niepodle-
gające władzy świadomej percepcji. Mowa była o tym w topografiach psychiki: 
pierwszej (nieświadomość, przedświadomość, świadomość) i drugiej (id, ego, 
superego), wedle których nieuświadomione sfery nie tylko wymykają się spod 
kontroli jaźni jednostki, ale też mogą znacząco wpływać na zachowania danej 
osoby19. I jeśli spojrzy się na współżycie pod kątem uzyskiwania przez popędy 
przewagi nad »ja«, można wysnuć interesujące wnioski.

15 Nowela ta ukazała się wprawdzie kilka lat po Cieniu Bafometa, jednak nie ma przeciwwska-
zań, by umieścić ją w przeglądzie – w końcu, jak zostało wzmiankowane wcześniej, twórczość jest 
tylko zewnętrzną projekcją światopoglądu, który u Grabińskiego był niezmienny.

16 Por. A. hutnikiewicz, Twórczość literacka, s. 134-135.
17  Ibidem, s. 247.
18 M. Adamiec, Cień wielkiej tajemnicy. Rzecz o powieściach Stefana Grabińskiego, „Twór-

czość” 1982, nr 7, s. 108.
19 M. P. Markowski, Psychoanaliza, w: Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M. P. 

Markowski, Warszawa 2006, s. 50-51.
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 Nowelą, w której akt seksualny doprowadził do wyniszczenia mężczyznę, 
jest Kochanka Szamoty20. Główny bohater pisze w  pamiętniku, że dostał list od 
kobiety, w której skrycie się kochał całymi latami – Jadwigi Kalergis. Prosiła go, 
by się spotkali w jej mieszkaniu. Szamota, nie dowierzający własnemu szczęściu, 
przybył o wskazanej porze. Wtedy to właśnie też zaczęli pierwszy raz współżyć. 
Spotkania ich stawały się coraz bardziej regularne, lecz z biegiem czasu Szamota 
dostrzegał dziwne rzeczy, których wcześniej nie zauważył. Pewnego wieczoru 
w czasie uprawianej miłości zauważył, że Jadwiga ma takie same znamiona, jak 
on. Kiedy pod wpływem impulsu postanowił ukłuć ją szpilką, poczuł ból, a krew 
trysnęła z jego piersi.

     Jeżeli zestawi się ten fragment z mottem noweli:

Y zbudował P. Bóg z żebra, które wyjął z Adama, białogłowę, y przywiódł yą do 
Adama. Y rzekł Adam: To teraz kość z kości moich y ciało z ciała mego: tę będę 
zwać Mężyną, bo z męża wzięta jest. Przetoż opuści człowiek oyca swego i matkę, 
a przyłączy się do żony swey, y będą dwoje w jednym ciele…21.

Nie będzie bezpodstawne przypuszczenie, że Jadwiga Kalegris powstała  
z Szamoty22, że to on, nie mogąc zapanować nad swoimi popędami, tworzy obraz 
wyimaginowanej kochanki, by dać upust swojej chuci. Odbija się to negatywnie 
na nim samym: posiwiał, zaczął chodzić o lasce i tracił kontakt z rzeczywistością. 
Jego świadomość, której odpowiednikiem jest freudowskie ego, wypierana była 
coraz bardziej przez ciemne siły wypływające z id. Coraz częściej przestaje ona 
należycie funkcjonować, bohater traci kontakt ze światem rzeczywistym. Dlate-
go „leży bez pamięci” i „bredzi w malignie”. 

Przerażającą prawdę Szamota odkrywa w czasie ostatniego spotkania: z jego 
kochanki został tylko „kadłub kobiecy, bez ramion, bez głowy”23. Jak to wy-
jaśnić? Dlaczego Kalergis, która początkowo objawiała się Szamocie w pełnej 
okazałości, z biegiem czasu zaczęła ukrywać swoje oblicze, a następnie został  
z niej jedynie wspomniany wyżej „kadłub”? Powód jest prosty – Szamota w cią-
gu całej historii „przebywa  t y l k o24 w świecie własnych fantomatycznych czy 
fantazmatycznych wytworów”25, wywołanych przez seksualne popędy ze sfer 
nieuświadomionych. Po pewnym czasie Szamota „z wolna, a naturalnym bie-
giem rzeczy, oswajając się z sytuacją romansu, poczyna coraz wyraźniej dostrze-
gać dziwaczność scenerii”26. „Dziwaczność” wytworzoną przez jego opętany 

20 S. Grabiński, Kochanka Szamoty, w: idem, Utwory wybrane, oprac. A. hutnikiewicz, t. 1, 
Kraków 1980.

21 Idem, Kochanka Szamoty, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1, s. 391.
22 Por. S. Lem, Posłowie, w: S. Grabiński, Niesamowite opowieści, oprac. S. Lem, Kraków 

1974.
23  S. Grabiński, Kochanka Szamoty, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1, s. 406.
24 Tu i w dalszej części pracy rozsunięcia zaznaczone są przez M.B.
25 K. Kłosińska, Fantazmaty. Grabiński – Prus – Zapolska, Katowice 2004, s. 7.
26 S. Lem, op. cit., s. 345.
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seksem umysł - warstwy podświadomości Jerzego stały się tak ekspansywne, iż 
jego fantazje stopniowo zaprzestawały przybierania „racjonalnych” kształtów - 
chodziło wszak od początku tylko o zaspokajanie „nieracjonalnych” instynktów.

Bardziej interesującym przykładem na zgubne wpływy popędów na jaźń jest 
nowela W domu Sary27. Narrator opisuje swojego przyjaciela, zaczął dziwnie się 
zachowywać, odkąd zaczął spotykać się z niejaką Sarą Bragą. Sprawiał też wra-
żenie zmęczonego, schorowanego. Szybko okazuje się, że wszystko zaczęło się 
od pierwszego stosunku Stosławskiego z Sarą. Od tamtej pory zatracił własną 
wolę, stracił chęć do życia, a nawet jego „organizm uległ przerażającej redukcji”28.  
W końcu Sosławski całkowicie zniknął. Widać więc tutaj wyraźnie – od czasu aktu 
seksualnego, czyli od chwili, kiedy do głosu doszło id, kiedy autorytet świadomego 
„ja” został raz przełamany, bohater nieustannie zatracał siebie. Sytuacja ta dopro-
wadziła w końcu do tego, że przestał egzystować – ego zostało zniszczone.

Podobna sytuacja wystąpiła w Salamandrze29. Główny bohater po ostatniej 
nocy spędzonej z Kamą stał się pozbawiony chęci życia, witalności. Tutaj rów-
nież stosunek seksualny stał się powodem, dla którego męzczyzna utracił cząstkę 
siebie - zabił w nim wolę, czyniąc go  w y g a s ł y m, pozbawionym wyrazu, 
własnej indywidualności.

Przywołane przykłady wskazują na zależność, jaka rysuje się między seksem 
a destrukcją mężczyzn. Trzeba jednak jeszcze wskazać argument, wedle którego 
motywy te będą przykładem na literacką realizację koncepcji Freuda, a nie prze-
jawem mizoginii i demonizacji kobiet. Argumentem tym będzie sytuacja opisana 
w Cieniu Bafometa. W przytoczonych utworach stosunek negatywnie odbijał się 
jedynie na mężczyznach, ponieważ współżyli albo z wytworami własnej fantazji 
(Jadwiga), albo z demonami (Sara i Kama), które siłą rzeczy na starcie miały 
przewagę jako istoty nadnaturalne. Kiedy natomiast mamy do czynienia z „nor-
malnym” stosunkiem zachodzącym pomiędzy dwoma śmiertelnikami, obie płcie 
narażone są na nadszarpnięcie swojego ego. Sytuację taką spotykamy w analizo-
wanej powieści, w której stosunek między Amelią a Tadeuszem rozbił na kawałki 
osobowość tej pierwszej. Nie uprzedzając jednak faktów opisanych w dalszych 
częściach, warto teraz przejść do kolejnego motywu powtarzającego się w twór-
czości Grabińskiego.

ruch jako siła twórcza

Dynamiczna teoria bytu szczególny wydźwięk znalazła w najbardziej uzna-
nym zbiorze nowel Grabińskiego, w Demonie ruchu30. Wybór ten jest nieprzy-

27 S. Grabiński, W domu Sary, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1.
28 Idem, W mieszkaniu Sary, w: idem, Utwory zebrane…, t. 1, s. 415.
29 Idem, Salamandra, w: idem, Utwory wybrane…, t. 2.
30 A. hutnikiewicz, Stefan Grabiński, czyli jak…, s. 228.
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padkowy, gdyż sam Grabiński pisał, że kolej była dla niego „symbolem życia”31. 
Była więc czymś więcej, niż tylko maszyną na użytek ludzi.

Rozumiał to doskonale wspomniany już wcześniej konduktor Boroń, który 
nie znosił pasażerów kolei – byli dla niego ucieleśnieniem ignorancji, używali 
oni bowiem kolei dla własnych celów, by dostać się z miejsca na miejsce, zu-
pełnie nie dostrzegając tego, co najważniejsze – samego procesu przemieszcza-
nia się. Jak wspomina Boroń, w ciągu swojej kariery jedynie dwa razy spotkał 
„godnych” pasażerów, którymi byli Tadeusz Szygoń oraz tajemniczy włóczęga, 
którzy podróżowali koleją nie po to, by dojechać do celu, ale by najzwyczajniej 
w świecie trwać w ruchu.

Widać wyraźnie, że pęd w kolei pełni nadrzędną funkcję. Czuł to również 
maszynista Grot32, który w pewnym momencie zaczął odczuwać wstręt do za-
trzymywania się w miejscach wyznaczonych przez dworce kolejowe. Awersja 
ta jest zrozumiała: „dworzec jest miejscem utraty pędu; z punktu widzenia ko-
lei jako stechnicyzowanej figury „stawania się”, physis, stacja jest jedynym 
prawdziwie niebezpiecznym miejscem na szlaku”33. Dlaczego jednak ruch jest 
tak istotny?

Odpowiedź na to pytanie można uzyskać w filozofii Bergsona, którą przy oka-
zji analizy tomu Demon ruchu przytacza hutnikiewicz: „Materia czy duch – rze-
czywistość objawiła się nam jako wiekuiste stawanie się, jako życie z góry nie 
określone, które tworzy się z własnego, immamentnego pędu”34 

Tak więc ruch, pęd są siłami twórczymi, dzięki którym wszystko się staje. 
Teraz jasne jest, dlaczego kolej dla Grabińskiego była „symbolem życia”.  Dla 
interpretacji Cienia Bafometa najistotniejsze jest właśnie tworzenie się życia  
z ruchu. Życia nieznanego, zupełnie nowego, innego niż to, które znane jest 
poza stacją. W chwili, kiedy pociąg rusza, świat poza koleją „podlega pro-
cesowi dematerializacji”, a na jego miejsce pojawia się na naszych oczach 
„otchłań” lub „nieskończoność”35. Wtedy za oknem widać ciągłą zmianę, nie-
ustanne stawanie się, które oddziałuje również na  psychikę. Dowodem na to 
jest wspominany przez Boronia Tadeusz Szygoń, który pełnię władz psychicz-
nych odzyskiwał „dopiero po definitywnym opuszczeniu pociągu”36. I właśnie 
z tego powodu motyw ruchu jest interesujący dla interpretacji powieści. Naj-
ważniejsze wydarzenia w psychice Pomiana zachodzą dopiero wtedy, kiedy 
wyruszył on w podróż pociągiem.

 

31 S. Grabiński, Z mojej pracowni, „Skamander” 1920, nr 20, str. 112.
32 Idem, W willi nad morzem, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1.
33 T. Sławek, Demon Grabińskiego. Próba fenomenologii kolei żelaznej, w: Z problemów lite-

ratury i kultury XX wieku, red. S. Zabierowski, Katowice 200, s. 159.
34 h. Bergson, Ewolucja twórcza, Warszawa 1913, s. 231.
35 T. Sławek, op. cit., s. 151-152.
36 S. Grabiński, Demon ruchu, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1, s. 123.
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Budynki jako „pojemniki” jaźni

Grabiński był pod ogromnym wpływem współczesnych mu teorii dotyczą-
cych psychiki ludzkiej. Zanim Freud uczynił rewolucję swoją psychoanalizą, 
szerokim echem odbijały się koncepcje innych badaczy. Jedną z nich była teza 
Ribota, według której na osobowość wpływają budowa ciała oraz pamięć37. 
Związek między budynkami a jaźnią uchwytny jest już w jednej z pierwszych 
nowel Grabińskiego, Szalonej zagrodzie38, która swoim kształtem przypomina-
ła zniekształconego człowieka. Jak się okazuje, koncepcja Ribota została w tej 
noweli przeniesiona na budynek. Anormalna konstrukcja budzi w narratorze po-
czucie czegoś niezdrowego, znęcania się nad słabszym. Wrażenie „anormalnego 
wybujania głowy” można wyjaśnić wpływem koncepcji Cesare’a Lombroso, we-
dle której „urodzonego przestępcę można rozpoznać po defektach fizycznych”39. 
Po wejściu do szopy okazało się, że budynek ten ma też swoją historię - pamięć:

U spodu ściany tuż nad podłogą odciskały się kontury nóg dziecięcych; jedna zgięta 
w kolanie opierała się końcem stopy o drugą, sztywnie wyprężoną ku ziemi. Tu-
łów przechylony wstecz  dochodził mniej więcej do piersi – reszty zabrakło. Małe, 
wątłe ramiona wznosiły się w górę ruchem bezsilnej samoobrony. Całość, mogąca 
wyobrażać ciało kilkuletniego chłopca, tchnęła bezwładem zwłok40.

Gdyby więc szopa była człowiekiem, jej budowa i pamięć – zgodnie z tezą 
francuskiego psychologa - zdeterminowałyby osobowość w kierunku przemo-
cy, znęcania się osobami słabszymi, mniejszymi. Jednak główny bohater ma do 
czynienia z budynkiem. Podejrzewanie go o posiadanie własnej osobowości dla 
racjonalnych ludzi jest czystym absurdem. Jak się jednak okazuje, nie jest to 
całkiem nonsensowne. Atmosfera mieszkania zaczęła powoli udzielać się narra-
torowi41, który coraz brutalniej zaczął traktować swoje dzieci, bijąc je za najdrob-
niejsze przewinienia. W końcu, w wielkim szale, zamordował oboje. 

W jaki sposób zwykły budynek, choćby najdziwniejszy, mógł tak znacząco 
wpływać na zachowanie ludzi? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w jednej  
z późniejszych noweli Grabińskiego, Szarym pokoju42. Narrator przeprowadził 
się do nowego mieszkania, w którym zaczęły go dręczyć dziwne sny, a za dnia 
napadały go uczucia melancholii i rozbicia. Szybko dowiedział się, że poprzed-
nim lokatorem był niejaki Łańcuta i to właśnie jemu przypisywał mroczną atmos-
ferę pokoju – budynek nasiąknął jaźnią byłego lokatora, która wywierała wpływ 
na głównego bohatera.

37 Por. T. Ribot, Choroby osobowości, przeł. J.K. Potocki, Warszawa 1985.
38 S. Grabiński, Szalona zagroda, w: idem, Z wyjątków. W pomrokach wiary, Lwów 1909.
39 h. Sułek, Wstęp, w: C. Lombroso, Geniusz i obłąkanie, przeł. J.L. Popławski, Warszawa 

2010, s. 8.
40 S. Grabiński, Szalona zagroda, w: idem, Z wyjątków…
41 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 180.
42 S. Grabiński, Szary pokój, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1.
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Jak się jednak okazuje, nie tylko „dłuższe przebywanie w pewnym środo-
wisku” powoduje „symbiozę” pokoju z jaźnią. Przekonał się o tym na własnej 
skórze narrator Zeza43,  który pewnego dnia spotkał bardzo niejakiego Brze-
chwę, swojego ideowego antagonistę. Naprzykrzał się on głównemu bohatero-
wi, jednak niedługo potem zginął w pojedynku. Na tym bynajmniej problemy 
się nie skończyły. Narrator niedługo po pojedynku zapadł na zapalenie mózgu,  
a kiedy wrócił do zdrowia, z przerażeniem stwierdził, że zaczął przejmować cechy 
zmarłego natręta. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż Brzechwa i narrator  
w planie duchowym stanowią „dwa antytetyczne bieguny tej samej dwujedni 
psychicznej”44. Z chwilą, kiedy Brzechwa utracił fizyczną podstawę, przenosi się 
do jaźni bohatera, tam tocząc walkę o zwycięstwo45. Narrator ogromnym wysił-
kiem wypiera Brzechwę z obrębu swojej jaźni. Jednak to znów nie koniec – na 
końcu noweli znajduje się on w ukrytej wnęce pokoju, która symbolizuje sferę 
podświadomości głównego bohatera.

Dotychczasowe wywody prowadzą do wniosku następującego: myśl jest  
w twórczości Grabińskiego elementem najbardziej znamiennym i najbardziej 
wyrazistym,  jest u niego siłą twórczą, która niepoślednio wpływa na nasze życie. 
Siłą odciskającą piętno na naszej egzystencji jest również pęd, w którym wszyst-
ko się formuje. W twórczości autora ważne jest zagadnienie psychiki ludzkiej, 
które w formach fabularnych opalizuje znanymi wtedy teoriami umysłu ludz-
kiego. Widoczne jest to szczególnie w warstwie erotycznej oraz w popularnym  
w literaturze grozy motywie „nawiedzonych” budynków. Teraz trzeba sprawdzić, 
w jaki sposób wyciągnięte tu wnioski dają się zastosować do Cienia Bafometa.

*    *    *

Bafomet

Pierwszym niejednoznacznym elementem omawianej powieści jest postać 
Bafometa. Zanim przejdzie się do interpretacji fabuły, wypada wiedzieć, jakie 
konotacje zawarte są w tytule. Podrozdział ten będzie krótkim przeglądem hi-
storii tej istoty a następnie sprawdzenie, czy informacje te mają jakiekolwiek 
zastosowanie do treści.

Pierwsze wzmianki o Bafomecie występują w czasie słynnego procesu zako-
nu Templariuszy, znanego też jako Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa lub Zakon 
Rycerzy Świątyni. Szybko stał się on jedną z największych potęg ekonomicznych 
i politycznych średniowiecznej Europy, w związku z czym Filip Piękny postawił 
przed sądem zakonników licząc, że w ten sposób przejmie ich bogactwa. Zarzuty, 
jakie stawiano członkom zakonu, były szalenie ciężkie. Oskarżano ich bowiem 

43 Idem, Zez, w: idem, Utwory wybrane…, t. 1.
44 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 230.
45 Ibidem.
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o sodomię, o orgie seksualne w czasie odprawiania mszy, opluwanie krzyża,  
o składanie pocałunków posążkowi, który symbolizować miał diabła - Bafometa. 
W czasie tortur większość oskarżonych przyznała się do winy, w skutek czego 
w 1314 roku rozwiązano zakon, a jego Mistrza, Jakuba de Molaya, spalono na 
stosie46.

Wizerunek Bafometa przejął i zreinterpretował kilka wieków później słynny 
francuski okultysta, Eliphas Levi (właśc. Alphonse-Louis Constant). Przedstawił 
on go jako istotę męskim tułowiem, kobiecymi piersiami, głową kozła oraz czar-
nymi skrzydłami. Prawie ramię męskie wskazuje ku górze, natomiast kobiece 
ramię lewe skierowane jest ku dołowi. Napisane na nich jest kolejno „solve”  
i „coagula”. Na wizerunku przedstawiającym go widnieją dwa księżyce – czarny 
w prawym dolnym rogu oraz biały w lewym górnym47.

Bafomet w wersji Leviego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. 
Oznacza on bowiem dualizm wszelkiej rzeczy48. Koncepcja dualizmu świata gło-
szona była już starożytności przez Platona, była aktualna na przestrzeni wieków  
i również francuski okultysta doceniał w swoich studiach rolę „wydobycia dwój-
ni z jedności, formy z idei”49. Jednocześnie wiadomo, że starożytny filozof rów-
nież na Grabińskiego wywarł niepośledni wpływ50. To właśnie pogląd istnienia 
ducha i materii dał podwaliny pod wiarę w pluralistyczną koncepcję bytu, która 
omówiona została w poprzednim rozdziale. Ale nie tylko taki dualizm jest waż-
ny z punktu widzenia powieści. Z wizerunku Bafometa zaproponowanego przez 
Leviego można wysnuć dwie opozycje: pierwiastek męski-pierwiastek żeński 
(męski tułów – kobiece piersi) oraz dobro–zło (biały księżyc – czarny księżyc51). 
Szczególnie istotny w interpretacji będzie drugi ze wspomnianych antytetycz-
nych układów, któremu Grabiński poświęcił istotną część swojej twórczości

Dualizm świata był szczególnie podkreślony w fabule powieści. Sporo miej-
sca poświęca autor na opisanie konfliktu między Tadeuszem Pomianem a mini-
strem Praderą, którego punktem zapalnym były poglądy obu bohaterów. Pradera 
był mierzącym wszystko racjonalnie pragmatykiem, dla którego nie istniało żad-
ne życie metafizyczne, a rozum był instancją najwyższą i niepodważalną. Inaczej 
Pomian, który święcie był przekonany o istnieniu duchowym. Co więcej, Pomian 
postrzegał ten konflikt nie jednostkowo, ale uważał, że rozciąga się on na całe 
społeczeństwo: gdyby Pradera wygrał, byłoby to ogromne zagrożenie dla wszyst-
kich ludzi, na co nie można było pozwolić. Wyzwał więc swojego ideowego 
przeciwnika na pojedynek, w czasie którego miała rozegrać się walka na śmierć 
i życie. Do konfrontacji jednak nie doszło, gdyż minister został zamordowany 

46 Por. J. Prokopiuk, Proces templariuszy, Warszawa 2005.
47 Ibidem, s. 69.
48 http://www.magia.gildia.pl/artykuly/symbole/bafomet, 03.03.2010.
49 E. Levi, Historia magii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2000, s. 91.
50 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 75
51 http://www.magia.gildia.pl/artykuly/symbole/bafomet, 03.03.2010.
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przez Szantyra, który telepatycznie „wchłonął” nienawiść do niego emitowaną 
przez Tadeusza, przez co stał się takim samym narzędziem zbrodni, jakim był 
rzezimieszek ze Świadka Materny. Oczywiście rola Szantyra wyjaśniona została 
dopiero pod koniec powieści. Bohater nie zdawał sobie sprawy z tego, że był 
inicjatorem zbrodni. Jednak to właśnie od tego nieświadomego morderstwa za-
czynają mieć miejsce dziwne wydarzenia.

Pracownia Pomiana

Kilka tygodni po tajemniczym morderstwie ministra Pradery, Tadeusz Pomian 
staje się świadkiem dziwnych „historyjek”, które odbywały się w miejscu jego 
zamieszkania – meble w czasie jego nieobecności zmieniały swoje położenie. 
Tadeusz początkowo o te „figle” podejrzewał swojego służącego, Józefa. Jednak 
krótka rozmowa z lokajem szybko wyjaśniła wątpliwości. Nie miał on dostępu do 
zamkniętej na klucz pracowni, więc nie mógł ingerować w najmniejszym nawet 
stopniu w porządek pokoju.  Tymczasem wydarzenia te nagminnie się powtarza-
ły. Początkowo Pomian przesiadywał w pokoju, by złapać sprawcę na gorącym 
uczynku, potem zaczął obserwować pracownie z przyległej do niej sypialni. Nie 
dostrzegł nikogo, a mimo to meble nadal zmieniały swoje ustawienie. 

Wypada przywołać jeden z wniosków wysnutych w pierwszym rozdziale. 
Wszystko bowiem wskazuje na to, że w porządek pokoju zaczyna ingerować 
jakaś obca siła psychiczna, jaźń. Pytanie jednak, czyja? Czy to minister Prade-
ra przybył z zaświatów, by niewinnymi żartami burzyć spokój swojego wroga? 
Wątpliwe. Siła ta nie pochodzi z zaświatów, ale z głowy Pomiana, o czym świad-
czy dialog, Tadeusz przeprowadza go ze swoim odbiciem w lustrze, w którym 
miast siebie widzi swój karykaturalny obraz.

Można więc wysnuć wniosek, że wojna rozgrywa się niejako w nim samym. 
Obca jaźń przeniosła walkę na pracownię Pomiana. Akcentując swój układ me-
bli, kwestionuje jednocześnie autorytet Tadeusza, który nie znosił symetrii. Więc 
może Pradera jest powieściowym odpowiednikiem Brzechwy? Utraciwszy swoje 
ciało, próbuje „zakwaterować” się w głowie głównego bohatera, jako „antyte-
tyczny biegun tej samej dwujedni psychicznej”? Jednak i to jest wątpliwe. Głów-
nie dlatego, że umysł Pomiana nie był na tyle osłabiony, by dopuścić do siebie 
intruza. A osłabienie takie jest konieczne; wszak bez zaplenia mózgu bohatera 
Zeza, Brzechwa nie miałby żadnych szans na podjęcie z nim walki52. 

Pozostaje więc jeszcze jedna możliwość. W głównym bohaterze do głosu za-
częły dochodzić mroczne pokłady jego osobowości. Dlaczego jednak zaczęły 
one dawać o sobie znać na tak późnym etapie życia, dlaczego wcześniej nie było 
żadnych niepokojących sygnałów? Otóż dlatego, że do tej pory świadoma jaźń 
Pomiana była zbyt silna, by jej ciemna strona była w stanie podjąć walkę z Ta-

52 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 230.
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deuszem. Umożliwił jej to Szygoń. Mroczna myśl znalazła sobie „kanał”, przez 
który doprowadziła do śmierci ministra Pradery. Był to punkt krytyczny, swoiste 
przekroczenie Rubikonu, o czym wspominał hutnikiewicz53.

Pomian w końcu zdał sobie sprawę ze swojej sytuacji i dostrzegł wyjście  
z niej w ucieczce z mieszkania i w jak najszybszym udaniu się w podróż. Był 
już nawet spakowany, kiedy pojawiły się wydarzenia innego rodzaju, przyku-
wające go do miejsca. Oto w jego pokoju zaczęło się pojawiać widmo ponęt-
nej mniszki, którą Tadeusz zaczął darzyć nieskrywanym uwielbieniem. W tym 
momencie przywołać należy drugi motyw omówiony w poprzednim rozdziale. 
Siostra Weronika jest tutaj odpowiednikiem Jadwigi z Kochanki Szamoty. Jest 
ona wytworem fantazji, co sugeruje, że świadoma część jaźni Tadeusza zaczęła 
ulegać osłabieniu. Wymowny jest również fakt, że fantazmat głównego bohatera 
przybrał postać mniszki. Wyjaśnienie tego odnaleźć trzeba we fragmencie opi-
sującym go jako jednostkę na wskroś religijną. Współżycie z kobietą duchowną 
byłby podwójną porażką jaźni bohatera - poprzez danie upustu swoim popędom 
seksualnym nie tylko dopuściłby do głosu swoją podświadomość, w której cza-
iło się zło, ale też zbezcześciłby swoją wiarę, będącą jednym z najważniejszych 
filarów jego osobowości. Współżyciem seksualnym z Weroniką doprowadziłby 
do nieodwracalnego rozbicia swojej jaźni, atakowanej przez ciemne siły zalęgłe 
w Pomianie. 

Świadomość Pomiana okazała się na tyle silna, że odniósł zwycięstwo  
i utwierdził się w przekonaniu, by czym prędzej opuścić swoje mieszkanie. Na-
stępnego dnia wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. I tym zachowaniem prze-
kreślił odniesione poprzedniej nocy zwycięstwo – przechodząc pod władzę ruchu, 
dał swoim ciemnym pokładom sił psychicznych nieograniczone pole do popisu.

Nieobecność Pomiana

Na samym wstępie tej części pracy należy wyjaśnić, że wszystkie wydarze-
nia opisane w rozdziałach Paweł Kuternóżka oraz Świętokradztwo miały miejsce 
nie w rzeczywistości, a jedynie w podświadomości Pomiana. Dowodem na to 
jest fakt, że kiedy Tadeusz wraca z podróży, każdy z mieszkańców miasta twier-
dził, że w czasie jego nieobecności nic szczególnego się nie wydarzyło. Jedynym 
„świadkiem” więc tego wszystkiego był Pomian.

Dlaczego jednak ten swoisty trans został wywołany przez podróż? Odpowie-
dzi trzeba szukać w postrzeganiu przez Grabińskiego fenomenu ruchu. Wspo-
mniane już zostało wcześniej, że życie „tworzy się z własnego, immamentnego 
pędu”, że w ruchu mamy do czynienia z „wiecznym stawaniem się”. Co wię-
cej, na przykładzie Szygonia pokazane zostało, że w czasie podróży pociągiem 
osłabiona jest świadomość. Nie ma w tym nic dziwnego; w końcu „kolej i sen 

53 Ibidem, s. 235.
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niepokojąco się łączą”54. A wszelkie „zło, zboczenia, perwersje ludzkiej psyche, 
tłumione na jawie, wyładowują się i znajdują swe zaspokojenie w snach”55. Czy 
można sobie wyobrazić lepsze warunki dla mrocznych pokładów osobowości, by 
urosły w siłę i przejęły całkowitą kontrolę nad jaźnią?

W omawianych rozdziałach są informacje o tym, jak niejaki Paweł Kuter-
nóżka przybywa do miasta i otwiera sklep z dewocjonaliami. Sprzedawca ten 
jest personifikacją mrocznej części psyche Tadeusza, na co wskazują m. in. jego 
pożądanie siostry Weroniki oraz podobieństwo z innymi „antytetycznymi oso-
bowościami” z nowel Grabińskiego, których spojrzenia cechują się złośliwością  
i szyderstwem. Tak było w przypadku Stachura Czelawy, z którego oczu błyskał 
„ohydny cynizm”56 oraz wspomnianego już Brzechwy, którego wada wzroku, 
podkreślona przez tytuł noweli, ma wyraz symboliczny: „jest z jednej strony 
zmysłowym wyrazem przekornej, mefistofelicznej natury przeciwnika, a z dru-
giej wyrazem ironii i szyderstwa w stosunku do wysiłków partnera (narratora 
noweli – M.B.)”57. W przypadku Kuternóżki uwagę również zwraca jego specy-
ficzny wygląd, gdyż jego twarzą również wstrząsał tik jednego z oczu.

Podobnie więc jak Brzechwę, Kuternóżkę można uznać za antytezę cha-
rakteru Pomiana, która swoim szyderczym wzrokiem symbolizuje swój demo-
nizm, złą i mroczną naturę, a jednocześnie szyderczą względem jej przeciwnika.  
A antagonistą tym jest „jasna część” jaźni bohatera, która przyjęła postać ks. De-
zyderego Prawińskiego, prałata w mieście Tadeusza. Powodem „zapożyczenia” 
tej postaci przez „dobrą jaźń” jest fakt, że nie mogła ona wystąpić jako Pomian 
– ten bowiem jest swoistą kontaminacją mrocznej i jasnej części swojej psyche. 
Z chwilą, kiedy zło się zautonomizowało pod postacią Kuternóżki, jego druga 
część jaźni również musiała przybrać jakąś formę. „Dobro” Pomiana przystą-
piło więc do walki przybierając postać duchownego, gdyż on był jej najbliższy 
mentalnie – nie tylko pod względem ogromnej religijności, ale też stosunkiem do 
walki o swoje przekonania. Prałat jest przedstawiony jako człowiek, który bezli-
tośnie walczy o swoją rację, wskutek czego jego walka z szatanem przypomina 
raczej apoteozę przemocy, a nie miłosierdzia58.

Podobieństwo z Pomianem jest tu zauważalne. Ks. Prawiński walczył w imię 
dobrej sprawy, wartości przez niego chronione były słuszne i potrzebne, jednak  
w swojej zapalczywości obiera błędną drogę - siły, gniewu i nienawiści. Tak 
samo przecież postąpić chciał Pomian, który swój metafizyczny pogląd na świat 
chciał chronić za pomocą broni palnej, kiedy to wyzwał Praderę na pojedynek. 
Pojawia się w tych rozdziałach jeszcze jedna postać: ks. Alojzy. Jednak opisany 
on zostanie w kolejnej części pracy.

54 T. Sławek, op. cit., s. 153.
55 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 251.
56 S. Grabiński, Problemat Czelawy, w: Tegoż, Utwory…, t. 1, s. 238.
57 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 230.
58 Ibidem, s. 316.
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Tymczasem warto powrócić do jasnej jaźni Pomiana pod postacią ks. Pra-
wińskiego i Kuternóżki będącego uosobieniem mrocznego Tadeusza. Mroczny 
handlarz doskonale wiedział, jak podejść ks. Dezyderego. Pod pozorem walki  
o tę samą sprawę, wkupił się niepostrzeżenie w jego łaski i zaczął wprowadzać  
w życie swój plan przejęcia całkowitej kontroli. Przede wszystkim, omamił on 
księdza olbrzymim wyborem swoich towarów. Na ten ogromny przepych ks. De-
zydery spoglądał z uznaniem, szczególnie, kiedy przyszło do mierzenia ornatu. 
Prałat Prawiński wpadł w sidła zastawione przez Kuternóżkę. Podstępny kupiec 
tak omamił księdza, że ten, olśniony pięknem całego inwentarza, zaczął zapo-
minać, że wszystkie te szaty i przedmioty są środkiem pomocnym w utrwalaniu 
wiary, a nie celem. Tym sposobem ks. Dezydery zupełnie nieświadomie stał się 
podobny do sporej grupy ludzi żyjących w czasach Grabińskiego, w których było 
„więcej pozy i estetycznego snobizmu, więcej upajania się powierzchownego 
urokami liturgii i odurzania wonią kadzideł, niż szczerej wiary”59. Znamienna 
jest scena, w której czasie głoszenia przez duchownego tyrad z ambony, Kuter-
nóżka oparty u jej podnóża, słucha tych kazań z uśmiechem „na poły drwiący-
m”60. Drwi on z wysiłków księdza niczym Brzechwa z bohatera Zeza.

Najważniejszą sceną jest procesja wielkanocna, do której zorganizowania 
poza murami kościoła namówił prałata Paweł, wysuwając argumenty o koniecz-
ności „zrobienia większego wrażenia”61. Sam fakt, że ksiądz uległ takiej retory-
ce, świadczy o tym, że niewiele zostało w nim prawdziwej wiary. I właśnie ta 
procesja stała się momentem wyzwolenia pełni sił Kuternóżki. Przed wejściem 
na Golgotę prałat uniósł rękę, z której padł złowieszczy cień, budzący popłoch 
wśród uczestników procesji.

Cień kozła, który padł z ręki prowadzącego procesji, przedstawiał wizerunek 
Bafometa, a raczej swoiste alegoryczne połączenie bożka templariuszy z sym-
bolem Leviego. Na Zakon Rycerzy Świątyni uwagę kieruje fakt, że pojawienie 
się widma nastąpiło przed Golgotą, przez co uroczystość została zakończona tuż 
przed stacją ukrzyżowania Chrystusa.  Przychodzą więc na myśl zarzuty skiero-
wane przeciwko rycerzom, wedle których bezcześcili oni krzyż poprzez opluwa-
nie go. Za Levim natomiast wskazuje fakt, że pojaw miał kształt profilu kozła, 
a ten przecież jest Bafometem w wizji francuskiego okultysty. Właśnie dlatego 
należy odczytywać to wydarzenie symbolicznie, poprzez dualizm: z opozycji do-
bro-zło zwyciężyło zło, gdyż cień jest symbolem drugiej z wymienionych sił. 
Ta swoista hybryda diabła templariuszy oraz symbolu historyka magii dobitnie 
przedstawia porażkę „jasnej” jaźni Pomiana – poprzez zastosowanie demona, 
któremu rycerze składali cześć, widać porażkę wiary ks. Dezyderego, natomiast 
zwycięstwo zła z antytetycznego układu wizerunku Leviego świadczy o zdoby-

59 Ibidem, s. 17.
60 S. Grabiński, Cień Bafometa, Tegoż, Utwory…, t. 2, s. 196.
61 Ibidem, s. 198.



184 MIChAŁ BUDAK

ciu przez brud psychiczny tkwiący w głównym bohaterze przewagi, nad której 
osiągnięciem tak usilnie pracował.

Kolejny rozdział opisuje zarazę, która nawiedziła miasto niedługo po feralnej 
procesji wielkanocnej. Jest to obraz ostatecznej klęski Pomiana. W momencie 
porażki jaźni Tadeusza miejsce akcji zmienia się w groźne, mroczne miasto śre-
dniowiecza62. Skoro sceneria zmieniła się na średniowieczną, wydarzenia opisane  
w rozdziale Świętokradztwo determinowane są przez poglądy z tejże epoki. Dla-
tego ludzie na ulicach biczują się, chodzą w worach pokutnych, błagają Boga  
o przebaczenie i cofnięcie zarazy. A ta wywołana jest przez dojście do władzy 
siły złej, chorej i skrzywionej. Jednak to Kuternóżce nie wystarczyło. Pragnął 
jeszcze zdobyć siostrę Weronikę, której nie udało mu się posiąść za pośred-
nictwem Pomiana. Okazja się nadarzyła niebawem. Siostra Weronika umarła,  
a jej ciało zostaje złożone w kaplicy. Kuternóżka zakradł się tam i położył rękę 
na jej piersi. Był już bliski ostatecznego zwycięstwa, jednak został pokonany 
przez kapłana, który uniemożliwił mu zbeszczeszczenie zwłok. Tajemnicza po-
stać księdza Alojzego uratowała więc Pomiana. Z chwilą, kiedy handlarz staje  
u wezgłowia mniszki, „potencjał zła dosięga szczytu napięcia”63. Był to moment 
największej potęgi zagnieżdżonego w umyśle Tadeusza mroku, chwila, w której był 
on u szczytu władzy. Mimo to jednak ksiądz Alojzy bez problemów pokonał złego 
kupca. „Taka jest bowiem siła i potęga świętości, że zło nie wytrzymuje jej blasku, 
cofa się przerażone w swą mroczną otchłań”64. Postać księdza Alojzego, zgodnie  
z zapowiedzią, wyjaśniona zostanie w kolejnej części; obecnie warto jeszcze chwi-
lę zatrzymać się na postaci Kuternóżki. Cofnął się on „w swą mroczną otchłań”, 
jednak nie zniknął całkowicie. Co więcej, nie utracił zdobytej potęgi. Wycofał się 
znów w podświadomość, zostawiając osobowość Tadeusza niezagrożoną. Jednak 
mimo tego był wystarczająco silny, by jeszcze raz zaakcentować swoją obecność.

Pośmiertna zemsta Pradery?

Po powrocie do miasta główny bohater dostaje list od wdowy po ministrze 
Praderze, proszącej o spotkanie w jej mieszkaniu. Kiedy Pomian przychodzi w 
umówione miejsce, Amelia wręcza mu wiadomość, w której antagonista Tade-
usza prosi, by ten w przypadku śmierci autora notatki zaopiekował się jego żoną. 
Był to perfidny plan uknuty przez zmarłego. Przewidziawszy, że może zginąć w 
pojedynku, przygotował swoją żonę, by ta po śmierci pokonała Tadeusza w spo-
sób, w jaki on nie mógł go pokonać. 

 Rozpoczęła się więc ideowa walka, która występowała nie tylko w czasie 
wspólnych dyskusji, ale też w sferze erotycznej. Amelia była kobietą – delikatnie 

62 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 261.
63 Ibidem, s. 313.
64 Ibidem.
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mówiąc – frywolną, o czym świadczył jej księgozbiór, w której przeważała lite-
ratura opisująca różne zboczenia, perwersje i wypaczenia seksualne.

Wdowa początkowo chciała złamać moralnego i religijnego Pomiana wła-
śnie poprzez podsuwanie mu lubieżnych książek, jednak kiedy nie przyniosło to 
rezultatu, walka przeniosła się do sypialni. Zwycięstwo odniósł Pomian: „Ame-
lia zmieniła się nie do poznania. Namiętność jej, przedtem zaborcza i dzika, 
nabrała odcienia słodyczy i głębokiego liryzmu”65. Zaczęła nawet rozmawiać  
z Tadeuszem o jego poglądach, po czym przeszła na jego stronę. Jest to znaczą-
cy fragment, w którym widać, że kobiety wcale nie są u Grabińskiego femme 
fatale, potrafiącymi tylko przez swoją płciowość niszczyć autonomię mężczyzn. 
Stosunek seksualny na poziomie zwykłych ludzi jest próbą dla jaźni obojga.  
W tym przypadku okazał się on zgubny dla Amelii, której ego przeszło całkowitą 
metamorfozę. 

Po pewnym czasie w mieszkaniu zajmowanym przez szczęśliwą parę zaczy-
nają się dziwne wydarzenia - słychać było tajemnicze szmery, a meble bez wi-
docznego powodu przewracały się. Pomian, chcąc wyjaśnić tajemnicze zjawiska, 
organizuje seans spirytystyczny, w którego trakcie na oczach zebranych materia-
lizuje się minister Pradera i zabija swoją małżonkę. Pozornie wszystko wydaje 
oczywiste – jest to zemsta z zaświatów, którą wywiera na Amelii jej małżonek66.

Wyjaśnienie wydaje się być logiczne i jasne. Jednak gdy przyjmujemy je, 
nasuwa się jedno, bardzo ważne pytanie. Dlaczego Pradera, który całe swoje ży-
cie poświęcił na lansowanie teorii o istnieniu samej materii, w imię swojej racji 
zgodził się na pojedynek na śmierć i życie, a następnie poświęcił swoją żonę, by 
ta omotała Pomiana, nagle pojawił się na oczach swojego przeciwnika? Takim 
postępowaniem przyznał rację jego – tak przecież znienawidzonemu - światopo-
glądowi? Jest to zupełnie niepodobne do opanowanego, chłodnego i racjonalnego 
ministra. 

Wyjaśnienia więc należy szukać gdzie indziej. I znajdziemy je w otchłani 
umysłu Pomiana, w którym skrył się zapomniany Kuternóżka. Trzeba pamiętać, 
że siłą, która go stworzyła, jego swoistym eidos, była nienawiść do Pradery i jego 
poglądów. Ponadto, bez wątpienia handlarz dewocjonaliami chciał się zemścić 
na Pomianie za to, że nie zdołał przejąć nad nim definitywnej kontroli. Upiekł 
więc dwie pieczenie na jednym ogniu – zabił ukochaną Pomiana, a czyniąc to 
wizerunkiem ministra na oczach wszystkich uczestników seansu, definitywnie 
pogrzebał pogląd na świat, do którego nienawiść była fundamentem jego istnie-
nia mrocznego kupca. 

Aby uargumentować tę tezę, przytoczyć należy istotną koncepcję, tłumaczącą 
zjawisko materializacji fantomów w czasie seansów spirytystycznych. Autorem 
jej jest Piotr Lebiedziński, ówczesny prezes Polskiego Towarzystwa Badań Psy-

65 Ibidem, s. 247.
66 Ibidem, s. 190.
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chicznych. Zgodnie z tą teorią, „z ektoplazmy kształtuje medium twory podsu-
nięte przez jego własną podświadomość bądź  p o d d a n e   m u   p r z e z   u c z e - 
s t n i k ó w   s e a n s u”67. Tadeusz biorący udział w omawianym wydarzeniu, 
umożliwił Kuternóżce wpłynięcie na medium, by ten na oczach wszystkich zma-
terializował za pomocą fluidów kształt ministra Pradery. Dzięki temu podstępny 
handlarz mógł wywrzeć swoją zemstę na znienawidzonych przez niego osobach. 

Grabiński wprawdzie zbliża się ku teorii spirytystycznej, wedle której pojawy 
są prawdziwymi duchami osób zmarłych68, jednak tego wyjaśnienia nie powin-
no się bezkrytycznie przykładać do Cienia Bafometa. Pierwszym powodem jest 
wspomniana nieracjonalność ministra (w przypadku uznania zjawy za „prawdzi-
wego” Praderę), drugim fakt, że omawiania powieść od samego początku konse-
kwentnie obraca się wokół drugiej tematyki mającej ogromny wpływ na autora 
Kochanki Szamoty, czyli ludzkiej psyche – od nieświadomego wprawienia Szan-
tyra w chęć zabójstwa, poprzez fantazmat Weroniki oraz walkę jaźni w czasie 
wyjazdu Pomiana, na rozmowie Tadeusza z bohaterem Dziedziny, w czasie której 
jest mowa o myśli jako sile zmieniającej rzeczywistość69, kończąc. 

Nieprzypadkowo rozdział U Wrześmiana następuje bezpośrednio po feralnym 
seansie. Dyskusja dwóch znajomych jest swoistym komentarzem, ważną wska-
zówką. Rozmowa pozornie nie rozstrzyga, czy fantom wyjaśnić podświadomo-
ścią Amelii70, czy duchem zmarłego ministra. Jednak potem następuje dysputa 
o potędze myśli, co przechyla szalę na korzyść możliwości pierwszej. Z jed-
nym zastrzeżeniem - obaj rozmówcy a priori uznali Amelię za potencjalną osobę  
o znacznych siłach psychicznych (stwierdzenie, że „nie była istotą normalną”71 
oraz podniesienie kwestii jej potencjalnych zdolności telekinetycznych), odrzu-
cając inne możliwości. Dlatego w rozumowaniu Wrześmiana są luki:

Nie wykluczam wprawdzie głębszych związków, jakie posiada twoja tragicznie sfi-
nalizowana afera miłosna, lecz na razie nie umiem ich uchwycić72.

To mroczne „ja” Tadeusza jest istotą tych „głębszych związków”. Przyjaciel 
Pomiana nie umiał ich „na razie uchwycić”, ponieważ nie znał kluczowego dla 
historii faktu – że to główny bohater zabił Praderę skoncentrowaną myślą, a co za 
tym idzie, ma nieprzeciętne zdolności psychofizyczne. W perspektywie całej po-
wieści najbardziej konsekwentną i logiczną teorią jest ta, iż to Kuternóżka wpłynął 
na przyjęcie przez ektoplazmę medium takiego, a nie innego kształtu. Rozważania 
przyjaciół, biorące pod uwagę czyjeś siły psychiczne jako przyczynę tragedii, były 
więc słuszne. Błędna była identyfikacja osoby posiadającej takie możliwości.

67 Ibidem, s. 185-186.
68 Ibidem, s. 161, 187.
69 S. Grabiński, Cień Bafometa, w: idem, Utwory…, s. 270.
70 Amelia, czując się winną „zdrady” męża, mogłaby tym sposobem sama sobie wymierzyć karę.
71 S. Grabiński, Cień Bafometa, w: idem, Utwory…, s. 268.
72 Ibidem.
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Dzięki sformułowanym wnioskom można zakończyć rozdział pracy mający 
na celu wyjaśnienie najbardziej problematycznych scen. Teraz, kiedy odarte zo-
stały one z otoczki dwuznaczności, należy je przyłożyć do całości powieści, by 
dzięki nim rozjaśnił obraz ogólny. I odwrotnie, jeśli w scenach tych pozosta-
ły jeszcze jakieś wątpliwości, to przy tłumaczeniu całości prawem „sprzężenia 
zwrotnego” powinny zostać one rozwiane.

*   *   *
 „Całościowe” wyjaśnienie Cienia Bafometa

Mając już koncepcje wyjaśniające najbardziej dyskusyjne sceny powieści, 
można pokusić się o „zrelacjonowanie” całej fabuły. historia rozpoczyna się  
w momencie, kiedy Pomian, liczący się z ewentualnością śmierci w pojedynku  
z Praderą, pisze listy pożegnalne do swoich najbliższych. Kiedy szedł na miejsce 
konfrontacji, ujrzał po drodze człowieka mającego na sobie białą, pikową kami-
zelkę. Jak się później okazało, był to Szantyr, który zamordował ministra wsku-
tek wyemitowanej przez głównego bohatera nienawistnej myśli dzień wcześniej. 
Kiedy Pomian spotyka się ze swoimi sekundantami, dochodzi do niego informa-
cja, że ideowy antagonista został zamordowany.

Śledztwo w sprawie morderstwa trwa. Nie ma żadnych poszlak, nikt nie ma naj-
mniejszego nawet pomysłu na rozwiązanie sprawy. Sam Pomian tłumaczy sobie, 
że to los wyręczył go w zadaniu, którego się podjął. Pewnego dnia, powodowa-
ny niejasnym nakazem, wchodzi do mieszkania nieboszczyka. Tam po raz pierw-
szy na schodach spotyka Kuternóżkę - była to pierwsza chwila, w której zło się 
upersonifikowało. Okoliczności jego projekcji zostały wybrane nieprzypadkowo. 
Tadeusz, odwiedzając miejsce morderstwa swojego niedawnego przeciwnika, za-
chował się niczym przestępca powracający na miejsce zabójstwa73. Podświadomie 
przyznał się do zbrodni, z tą właśnie chwilą stał się jej pełnoprawnym wykonawcą. 
Wtedy właśnie zło czające się w jego duszy przybrało formę karykatury swojego 
„nosiciela”, którą Pomian ujrzał w lustrze, o czym było w poprzednim rozdziale. 

Przy tej okazji wypada wyjaśnić też fakt, dla którego Kuternóżka jest podob-
ny do Tadeusza fizycznie, zaś podobieństwo Pomiana do prałata Dezyderego jest  
w sferze mentalnej. Wspomniane już zostało, że okoliczności walki biegunów psy-
che głównego bohatera mają miejsce w średniowiecznej scenerii. Jest to nieprzy-
padkowe umieszczenie akcji, gdyż Grabiński był zafascynowany kulturą średnio-
wieczną74, w której ważne miejsce zajmowała gnostyczna teoria o pochodzeniu zła. 
Wedle tej koncepcji wywodzi się ono z materii, natomiast istnienie dobra możliwe 
jest tylko za pomocą pierwiastka duchowego75. Dlatego właśnie cechy charaktery-

73 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 341.
74 Ibidem, s. 284.
75 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1970, s. 139-140.
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styczne dla Pomiana zostały rozdzielone wśród jego osobowości w taki, a nie inny 
sposób. Zło przejęło cechy ciała, natomiast dobro cechy duchowości.

Uformowany już „brud jaźni” zaczął akcentować swoją obecność poprzez 
przesuwanie mebli oraz próbę przejęcia kontroli nad świadomością Tadeusza 
dzięki obrazowi siostry Weroniki. Pomian, przerażony wydarzeniami mającymi 
miejsce w jego pracowni, wyrusza w podróż, w której czasie rozpętuje się wal-
ka między jego jaźniami. Wtedy to „jasna psyche” Pomiana, tym razem jednak 
pod postacią ks. Dezyderego, trzeci raz staje vis a vis Pawła Kuternóżki, który 
wydaje się prałatowi znajomy. Mroczna osobowość głównego bohatera w końcu 
przejmuje całkowitą kontrolę. Jej hegemonię przerywa dopiero tajemnicza po-
stać księdza Alojzego, dzięki czemu zło, mimo że potężniejsze niż kiedykolwiek, 
wycofuje się do najgłębszych pokładów psychiki Tadeusza, by stamtąd dyspono-
wać swoją świeżo zdobytą siłą. 

Pomian w końcu powraca do miasta. W czasie rozmów z kelnerem i żebracz-
ką dowiaduje się, że jego wspomnienia z walki jaźni w ogóle nie pokrywają się 
z rzeczywistością. Jedynym elementem wspólnym jest prałat Prawiński, którego 
postać „zapożyczona” została przez „dobro” bohatera. Ksiądz jednak stanowił 
jedynie „model”, z którego inspirację czerpała „jasna” część jaźni, osobiście nie 
brał on udziału w podświadomej walce Tadeusza – świadczy o tym zupełna obo-
jętność, z jaką przeszedł obok głównego bohatera76.

W końcu przychodzi do niego liścik od Amelii. Spotyka się z nią coraz czę-
ściej, mimo różnicy poglądów i upodobań seksualnych. Z czasem ich wspólne 
schadzki zmieniają się w coraz wyraźniejszą walkę o dominację jednej ze stron, 
w której porażkę ponosi wdowa po Praderze. Zwalnia swoją służącą, na której 
wyładowywała swoje dewiacje seksualne, a z Tadeuszem zaczyna prowadzić 
rozmowy o metafizyce i życiu duchowym. Wtedy do akcji wkracza ukryty do 
tej pory Kuternóżka. Poprzez niewinne przesuwanie mebli i powodowanie róż-
nych odgłosów doprowadza Pomiana do zorganizowania seansu spirytystycz-
nego. Wtedy to, przy niemałej publiczności, zabija Amelię ukryty za twarzą 
Pradery. 

Po tych wydarzeniach Tadeusz odwiedza swojego przyjaciela, Wrześmiana. 
Niektóre fragmenty tego rozdziału powinno czytać się jednak niejako w oderwa-
niu od „właściwej” fabuły. Wspomniane zostało, że Grabiński wyznawał zasadę, 
iż treść determinuje formę. Przykuwa więc uwagę fakt, że jest to jedyny rozdział 
napisany w pierwszej osobie, co sugeruje, że autor chce w tym miejscu powie-
dzieć coś od siebie. Zdarza się nawet nazywanie tej części powieści autobiogra-
ficzną77. O ile jednak faktów z życia autora tutaj nie znajdziemy, o tyle wyraźnie 
widoczne jest rozliczenie się z ówczesną krytyką78. Nazywa bowiem tam kryty-

76 S. Grabiński, Cień Bafometa, w: Utwory…, t. 2, s. 223.
77 T. Terlecki, Stefan Grabiński. Pierwszy fantastyk polski, „Droga” 1932, nr 9, s. 823.
78 J. E. Płomieński, Cień Bafometa, w: idem, Szukanie współczesności, Warszawa 1934,  

s. 11-12.
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ków „zdawkowymi i trywialnymi poławiaczami szczególików zewnętrznych”, 
którzy rozmyślnie przemilczają to, co tchnie „poezją głębi i piękna”79. Słowa te 
odnoszą się recenzentów twórczości Wrześmiana, jednak można je odnieść do 
Grabińskiego - w końcu przyjaciel Tadeusza to bohater Dziedziny, będącej „naj-
właśniejszą” autorowi nowelą80.

Po spotkaniu z przyjacielem Pomian wyrusza na spacer, podczas którego do-
chodzi do przytułku, gdzie z okna ujrzał znajomą twarz. Kiedy wszedł do budyn-
ku, by dowiedzieć się, kim jest tajemnicza postać, rozpoznał w niej mężczyznę 
w białej kamizelce, którego spotkał na początku powieści. Po krótkiej rozmowie 
okazało się, że osobą tą jest Szantyr – zabójca ministra - którego czyn został 
sprokurowany przez podświadomą myśl Pomiana. Tadeusz wprawił go w stan 
hipnozy, a następnie kazał mu zapomnieć o wszystkim, co uczynił i stawić się na 
dworcu za pięć tygodni ze wszystkimi rzeczami, jakie posiadał.

Po wyznaczonym czasie główny bohater wręczył mordercy bilet do Buda-
pesztu, gdzie zająć się miał nim kuzyn Pomiana. Tym sposobem Tadeusz urato-
wał przed więzieniem człowieka, który mimo iż zabił, był niewinny. Następnie 
udał się na grób ukochanej Amelii. Tam spotkał księdza, który wydał mu się 
znajomy. Szczególną uwagę Tadeusza przykuły oczy „słodkie, błękitne, prze-
słonięte nalotem mistycznej zadumy”81. Rozpoznał w nim księdza Alojzego,  
w czasie transu Tadeusza nieustannie trwającego przy boku prałata Prawińskie-
go. W czasie krótkiej rozmowy okazało się, że duchowny nie nazywa się Alojzy 
Korytowski, ale Jan Sowiński. Tadeusz drążył dalej. Zapytał księdza, czy w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy nie przeżył czegoś dziwnego, na co ten odpowiedział, że 
istotnie, pewnej nocy śniło mu się, iż brał „udział w jakiejś ponurej procesji”82. 
Stało się jasne, że i on uczestniczył w wewnętrznej walce głównego bohatera,  
w czasie jego snu.

Sen zatem pojęty jest tu jako stan, w którym jaźń osobowa, wyzwolona z pęt świata 
materialnego przekracza jego granice, aby na chwil parę zanurzyć się w jakiejś 
innej, transcendentalnej rzeczywistości83.

„Jaźń osobowa” Jana przekroczyła więc do podświadomości Tadeusza, przy-
bierając tam postać Alojzego. Dzięki temu ksiądz Sowiński nie tylko uratował 
dobro tkwiące w Pomianie, ale też definitywnie zniszczył zło, nadal tkwiące  
w głównym bohaterze. Ten skruchą wyznał duchownemu swoją winę i błagał na 
kolanach, by ten odpuścił mu grzechy. Duszpasterz położył rękę na jego głowie, 
udzielił rozgrzeszenia, a kiedy skruszony grzesznik podniósł swoje oblicze, sługa 
Boży zniknął. Jego misja została skończona, zło wyplenione. 

79 S. Grabiński, Cień Bafometa, w: idem, Utwory…, t. 2, s. 262.
80 K. Irzykowski, Magik niesamowitości, w: idem, Lżejszy kaliber, Warszawa 1938, s. 38.
81 S. Grabiński, Cień Bafometa, w: idem, Utwory…, t. 2, s. 288.
82 Ibidem, s. 290.
83 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, s. 255.
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Dlaczego jednak ksiądz znalazł się w transie Pomiana? Może to był zwykły 
przypadek, a może siła wiary, która kazała mu wyszukać owieczkę zatraconą  
w grzechu? Można tylko gdybać. Niedopowiedzenie jest wszakże znakiem fir-
mowym autora:

akcję opowiadania, rozwijającą się wzdłuż nieugiętych i logicznych linii, zamy-
ka pisarz najczęściej znakiem zapytania, niedopowiedzeniem myśli do końca.  
W tym odracjonalizowaniu pomysłu kryje się przecież największa wartość jego 
pisarstwa84.

Znaczenie tytułu

Skoro wyjaśniona została fabuła powieści, konieczne jest zastanowienie się 
nad znaczeniem jej tytułu. I jak na Grabińskiego przystało, również w tej kwe-
stii pozostawił on margines niejednoznaczności. W pierwszej kolejności uwagę 
oczywiście przyciąga wielkanocna procesja odbywająca się w psyche Tadeusza, 
podczas której z wzniesiona ręka prałata Dezyderego rzuciła na ziemię cień Ba-
fometa. Wtedy miałoby się do czynienia z tytułem odsyłającym czytelnika do 
punktu kulminacyjnego powieści, miałby mu sugerować, iż właśnie w tym mo-
mencie stało się coś, nad czym trzeba się głębiej zastanowić.

Drugą możliwością jest interpretacja czerpiąca z wizji Leviego. Wspomniane 
już zostało, że Bafomet w koncepcji dziewiętnastowiecznego historyka magii 
symbolizuje dualizm wszelkiej rzeczy. Cień natomiast jest czymś niematerial-
nym oraz jednocześnie symbolem zła. Tak więc z opozycji dobro-zło oraz ma-
teria-duch należałoby wybrać drugie elementy z podanych antytez. Interpretacja 
taka odsyłałaby do nienawistnej myśli, zagnieżdżonej w umyśle Pomiana, która 
stała się motorem napędowym całej akcji poprzez zabójstwo ministra Pradery.

Jest jednak trzecie rozwiązanie, chyba najbardziej godne uwagi, również  
z tego względu, że niejako łączy w sobie dwa wymienione. Otóż tytułowym Ba-
fometem miałby być sam główny bohater. Jednak nie jako demon, czy też diabeł, 
ale właśnie jako ucieleśnienie symbolu Leviego. Nie trzeba chyba wykazywać 
ponad to, co zostało napisane, że z powieści uderza czytelnika dualizm. Pomian 
poprzez swój pogląd na świat reprezentuje istnienie ducha i materii, natomiast 
jego psyche jest jednostką składową Prawińskiego i Kuternóżki, czyli personi-
fikacji dobra i zła. Można nawet się doszukać w głównym bohaterze również 
pierwiastka żeńskiego, wszak osobowość jego w ogromnym stopniu ukształto-
wana została przez matkę, była „dziełem” kobiety. Tadeusz reprezentuje więc to, 
co Bafomet Alphonse’a-Louisa Constanta. Natomiast cień jest utrwalonym już  
w kulturze symbolem „negatywnego sobowtóra”85. W przypadku przyjęcia takie-
go wyjaśnienia punkt kulminacyjny powieści wskazywałby na moment uzyska-
nia przewagi przez cień (mroczną połowę) Bafometa (głównego bohatera).

84 Idem, Stefan Grabiński i jego dziwna…, s. 18.
85 Słownik symboli, oprac. W. Kopaliński, Warszawa 1990, s. 46.



191CIEŃ BAFOMETA JAKO SUMMA INSPIRACJI  TWÓRCZYCh STEFANA GRABIŃSKIEGO

*   *   *

Cień Bafometa jest historią będącą swoistym manifestem ideowym autora. 
Znajdzie się w niej wszystkie realizacje twórcze  najważniejszych koncepcji, 
które odcisnęły piętno na sposobie postrzegania świata przez Grabińskiego. Wy-
raźnie biją z niej przekonania o prymacie myśli przed materią, pluralistycznej 
koncepcji świata, zainteresowania autora psychiką ludzką, widać w niej nawet 
odblaski Demona ruchu, gdzie autor zamknął swoją fascynację dynamiczną teo-
rią bytu.

Książka ta jest punktem, w którym przecinają się wszystkie kręgi zaintereso-
wań „polskiego Poego”. Są nimi: metafizyka, parapsychologia i spirytyzm, psy-
chopatologia, psychiatria i problemy życia podświadomego, mistyka, satanizm 
i kult piękna [sceny opisujące siostrę Weronikę] oraz topos odwiecznej walki 
między dobrem a złem86.

Co więcej, Cień Bafometa można wykorzystać do egzemplifikacji konkret-
nych postaw autora wobec świata. Można dowiedzieć się, jakie formy przyjmo-
wało jego zainteresowanie fenomenologią snu, jak podchodził do sfery podświa-
domości człowieka oraz jak bardzo poważnie traktował metafizykę,  której to 
obrona stała się fundamentem całego konfliktu między Pomianem a Praderą, bez 
którego nie mogłaby się obyć fabuła.

Z wymienionych względów powieść nie powinna ulec zapomnieniu,  co im-
plikowane jest nawet przez entuzjastów twórczości rodzimego fantasty87. Su-
gestie te są pokłosiem złego stosunku do sprawy. Powieści fantastyczne nawet 
przez badaczy są postrzegane przez pryzmat „krytycznoliteracki”, na margines 
zaś odsuwany jest „bezinteresownie poznawczy charakter właściwy postępowa-
niu naukowemu88”. Zamiast wartościować utwory fantastyczne, warto podejść 
do nich nie jako do dzieł, które trzeba poddać ocenie, ale jako do „teoretyczno-
literackiego laboratorium, w którym uzyskać można wyniki istotne dla literatury 
w ogóle”89. 

Z Cienia Bafometa uzyskane zostały wyniki istotne dla literatury stworzo-
nej przez pióro jednego pisarza. Powieść ta daje podstawy do refleksji nad mo-
tywem „kobiet-modliszek” w jego twórczości oraz tworzy nowe perspektywy  
w badaniu podejścia Grabińskiego do fenomenu mediumizmu. Ponadto tak samo, 
jak zinterpretowanymi motywami z nowel można wyjaśnić zdarzenia opisane 
w powieści, tak samo prawem „sprzężenia zwrotnego” możliwa jest sytuacja 
odwrotna. Można przyłożyć Cień Bafometa do Świadka Materny, aby ukazać 

86 Tematy te są przedmiotem analizy w poszczególnych rozdziałach Twórczości literackiej Ste-
fana Grabińskiego (1887-1936).

87 M. Wróbel, http://www.esensja.pl/magazyn/2003/08/iso/13_33.html, 10. 03. 2010.
88 A. Stoff, Czy i jak interpretować utwory fantastyczne?, w: Polska literatura fantastyczna…, 

s. 9. 
89 Idem, s. 10.



192 MIChAŁ BUDAK

motyw myśli popychającej do zbrodni inne osoby. Motyw jednocześnie świę-
tej i lubieżniej siostry Weroniki wykorzystać do analizy wydarzeń opisanych w 
Projekcjach; problem mediumizmu zestawić zaś ze spirytystycznymi elemen-
tami przedstawionymi w Muzeum dusz czyścowych. Ponadto w tej, jaki innych 
jego powieściach można odnaleźć wątki biograficzne pisarza, jak we fragmencie,  
w którym narrator wspomina matkę Pomiana90. Jest to chyba obiecujący począ-
tek, dający motywację do tego, by z zakurzonych powieści Grabińskiego spró-
bować wysnuć wnioski istotne dla całego gatunku fantastyki, a z tego być może 
nawet dla całej „literatury w ogóle”.

MIChAŁ BUDAK

Cień Bafometa jako summa inspiracji twórczych stefana Grabińskiego.

(streszczenie)

Autor pracy przedstawia interpretację Cienia Bafometa Stefana Grabińskiego w kontekście 
najważniejszych dla jego twórczości inspiracji. Po ukazaniu, w jaki sposób Grabiński przekuwa 
swój pogląd na świat w literaturę, wykorzystuje otrzymane wnioski do wyjaśnienia najbardziej 
problematycznych fragmentów analizowanego utworu. Dzięki takiemu podejściu Cień Bafometa 
ukazany został jako dzieło łączące w sobie wszystkie najważniejsze inspiracje Grabińskiego. Na 
koniec autor pracy przedstawił możliwe konsekwencje i kontynuacje tych rozważań, z których 
najważniejsze to wykorzystanie powieści Grabińskiego do badania nie tylko twórczości pisarza, 
ale też całego gatunku fantastyki. 

Cień Bafometa (Baphomet’s shadow) as a fine collection 
of stefan Grabiński’s artistic inspirations

(Summary)

The author of the work presents the interpretation of Stefan Grabiński’s Baphomet’s Shadow in 
the context of the writer’s most important inspirations. After showing the manner in which Grabiń-
ski translates his view of the world into literature, the paper uses the conclusions to explain the most 
problematic fragments of the novel analyzed here. Due to such arrangement, Baphomet’s Shadow 
is depicted as a work comprising all of the most significant Grabiński’s inspirations. At the end the 
paper presents the possible consequences and extensions of these issues, of which the most vital 
is the question of utilizing Grabiński’s novel to analyze not only his works but the whole genre of 
fantastic fiction.

90 S. Grabiński, Cień Bafometa, w: idem, Utwory…, t. 2, s. 171-172.
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DOMY ZŁE. MOTYW UPIORNEGO MIEJSCA 
 W OPOWIADANIACh STEFANA GRABIŃSKIEGO

Rozważania niniejsze poświęcone są specyficznemu sposobowi kształtowa-
nia przestrzeni w opowiadaniach Stefana Grabińskiego: zarówno jako tła dla ak-
cji, ale też i jako ważnego składnika wytwarzanego przez tekst efektu grozy. Jej 
odpowiednia konstrukcja może ewokować poczucie lęku i zagrożenia, jest też, 
podobnie jak irracjonalne zdarzenia, narzędziem dla tworzenia atmosfery i kli-
matu opowieści. Może też jednak pełnić sama w sobie istotne funkcje znaczenio-
twórcze. Tytułowe „domy złe” to takie właśnie elementy świata przedstawionego 
utworów Stefana Grabińskiego, które odgrywają szczególną rolę w kształtowa-
niu nastroju grozy.

Jest rzeczą powszechnie znaną, że w literaturze grozy, nawiązującej bardziej 
lub mniej pośrednio do nurtu powieści gotyckiej, przestrzeń jest ważnym tłem 
dla wydarzeń. W pierwszych powieściach gotyckich, jak Zamem Otranto Oscara 
Walpole’a, Mnich Matthew Lewisa czy Tajemnica zamku Udolpho Anny Redc-
liffe, a także w licznych utworach zaliczanych do późniejszego czarnego roman-
tyzmu (jak choćby teksty Goerge’a Byrona, Mary Shelley, Edgara Allana Poego), 
przestrzenią, w której działy się różne groźne dla bohaterów, niewytłumaczalne 
i irracjonalne zdarzenia były średniowieczne (właśnie „gotyckie”) zamczyska 
i opactwa. Gotyk zresztą kojarzył się oświeconym Brytyjczykom końca XVIII 
wieku ze średniowiecznym barbarzyństwem i dzikością, z epoką powszechnej 
ciemnoty i zabobonu, toteż gotycka przestrzeń stanowiła oczywiste symboliczne 
tło dla irracjonalnych, anty-oświeceniowych powieści grozy1. 

Jak zauważa Agnieszka Izdebska, przestrzeń w utworach gotyckich i post-
gotyckich nie tylko jest tłem dla akcji, ale sama staje się ich tematem. Wnętrza 
gotyckie „ewokowały strach, tajemnicę, zagrożenie, uczucie zamknięcia i uwię-
zienia”2, same zamczyska stawały się jakby postaciami powieści gotyckiej, tak iż 
czytelnik nabierał przeświadczenia, że te ponure miejsca w jakiś sposób przycią-
gają zło, a nie są tylko przypadkową areną zdarzeń.

1 Maria Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008, s. 102.
2 Agnieszka Izdebska, Gotyckie labirynty, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucień-

stwo, redakcja Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, Jarosław Płuciennik, Kraków 2002, s. 33.
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Oczywiście z czasem, w literaturze postgotyckiej, a potem w niezliczonych 
filmowych realizacjach,  te budzące grozę przestrzenie przestały być już tylko 
zamkami i opactwami (te bowiem  nabrały dla późniejszych czytelników innego 
znaczenia – raczej jako skarbu kultury narodowej, pomnika wielkiej przeszłości, 
a nie świadka ponurych średniowiecznych obyczajów). Przestrzeń grozy stała 
się bliższa potencjalnemu czytelnikowi (jak domy, mieszkania, kamienice, bun-
kry itp.). Zachowała jednak podobne cechy: pozostała mroczna, niepokojąca,  
o niejasnej, czasem nawet zmieniającej się konstrukcji, nie dająca bezpiecznego 
schronienia, pełna przerażających odgłosów i sprzętów. Widać to bardzo wyraź-
nie choćby w słynnych i bardzo popularnych filmach grozy: w hiszpańskim Rec 
(reż. Jaume Balaguero i Paco Plaza, 2008) i w Dziecku Rosemary (reż. Roman 
Polański, 1968) jest to stara kamienica, w Lśnieniu Stanleya Kubricka (1980) 
według powieści Stephena Kinga jest to pusty hotel, w japońskim Dark Water 
(reż. hideo Nakata, 2002) jest to blok mieszkalny, a właściwie jedno mieszkanie, 
czy wreszcie w Blair Witch Project (reż. Daniel Myrick, Eduardo Sanchez, USA 
2002) groźną przestrzenią staje się las, z którego nie ma ucieczki. 

Związek literatury grozy ze specyficzną kreacją przestrzeni, budzącą odczucie 
niepokoju, zagrożenia jest więc rzeczą zupełnie oczywistą. Jednak poszczególne 
realizacje tego motywu czasem różnią się od innych i mogą być interesującym 
materiałem do analizy i interpretacji. W twórczości Grabińskiego z tak rozu-
mianą groźną przestrzenią spotykamy się stale, jednak wydaje się, że pełni ona  
u niego rolę nieco inną niż w klasycznych dziełach tego rodzaju. Szkic niniejszy 
omawia tylko trzy opowiadania, ale można je potraktować jako symptomatyczne 
dla całej twórczości. 

Strych, czyli przestrzeń libido

Przestrzenią groźną w opowiadaniu Strych ze zbioru Namiętności (Warszawa 
1930) jest właśnie tytułowy strych. Co prawda na pierwszy rzut oka opowiadanie 
wydaje się jedynie obyczajowym obrazkiem z lat międzywojennych, dość szokują-
cym, bo traktującym o życiu uczuciowo-seksualnym nastolatków. Jednak w tekście 
można odnaleźć sugestie, które każą czytać go w kontekście literatury grozy.

Opowiadanie przedstawia schadzkę czternastoletniej Wisi i niewiele od niej 
starszego Grzesia, jaka ma miejsce w pewne sierpniowe popołudnie na strychu 
wielkiej kamienicy, w której mieszkają. Czas akcji jest tu niezwykle krótki, le-
dwie kilka godzin, a zdarzenia prezentowane przez narratora zamykają się po-
między oczekiwaniem Wisi na spotkanie, a jego zakończeniem. Z retrospekcji 
narratora dowiadujemy się ponadto o tym jak wyglądała historia coraz bardziej 
intensywnych relacji pomiędzy dwojgiem młodych ludzi. 

Na początku oboje spotykają się na otwartym ganku w kamienicy i rozma-
wiają. Z czasem trwania uczucia Grześ pragnie już czegoś więcej niż tylko roz-
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mowy, a Wisia z obawą przystaje na jego propozycje. Aby uniknąć zdemasko-
wania przez świat dorosłych (rodziców) Grześ ukrywa się ze swoją kochanką  
w miejscu, do którego nikt z lokatorów nie chodzi. Tam, w tak nazwanej „czar-
nej szyi” tworzonej przez „długi ciemny korytarz” całują się po raz pierwszy, 
potem chodzą tam stale. Jak pisze narrator, „codziennie spotykali się na kilka 
chwil w czarnej szyi”. 

… były to [dla Wisi] momenty dziwne i tajemnicze. Nieokreślony strach przed 
miejscem i poczucie czegoś niedozwolonego zlewały się z czarem dziewczęcych 
pragnień3.

Obawa Wisi nie dotyczy zatem tylko możliwości przyłapania przez matkę, 
jest związana także w jakiś sposób z miejscem, które budzi jej lęk, osłabiany 
jednak przez podniecenie i ciekawość. Nie zmienia to faktu, że korytarz ten 
„zawsze przejmuje ją lękiem, ilekroć spojrzy w jego ponurą mroczną głąb”  
(s. 256).

Wraz z eskalacją pragnień pojawia się potrzeba innego miejsca: „wkrótce 
uznali korytarz za niewygodny i mało bezpieczny” (s. 256). Grześ dostaje się za 
kończące sień drzwi, „pocięte w dziwaczne zygzaki, pokryte bezlikiem rysun-
ków kredą i węglem”, które okazują się prowadzić donikąd, jako że po pożarze 
tej części kamienicy nie odbudowano. W tej nowej przestrzeni „ciasnej, zwężo-
nej”, jak pisze narrator: „nauczyli się oceniać rozkosz cielesnej wzajemności”  
(s. 257). Przestrzeń, stająca się tłem dla ich pierwszych doświadczeń erotycznych 
jest ponadto „absolutną ciemnią”.

Jednak po pewnym czasie Grześ znajduje nowe miejsce i komunikuje Wisi:

 – Będziemy swobodniejsi. Wymyśliłem też nową zabawę, o której ci się nawet 
nieśniło. Lecz tutaj by tego nie można. Tam – co innego. 
Przycisnęła usta do jego ust: 
– Coś jeszcze rozkoszniejszego? 
– Tak. Wyczytałem w jednej z książek ojca. Już wiem jak bawią się starsi (s. 257).

To właśnie na to spotkanie czeka bohaterka w pierwszej scenie opowiadania. 
Niedzielna schadzka na strychu, podczas której ma zdarzyć się oczekiwane 

przez kochanków spełnienie, poprzedzona jest wieloma groźnymi znakami, które 
jednak zauważa tylko Wisia. Niepokój związany z przeczuwaną inicjacją seksu-
alną przejawia się u niej koszmarnym snem: „ciągle śnił jej się długi czarny ko-
rytarz, z którego gardzieli wysuwały się ku niej czyjeś chude ręce usiłujące wcią-
gnąć ją w głąb” (s. 257). Także Wisia stwierdza, że drzwi wiodące na strych są 
„złe, niedobre”, choć te jej uwagi wydają się nieco dziecinne. Pozornie bowiem 
wszystko idzie po myśli kochanków – bezpiecznie docierają na strych, tam po raz 

3 S. Grabiński, Strych, w: Demony perwersji. Opowieści niezwykłe, wybór i opracowanie  
K. Bortnik, K.M. Choule, Przemyśl 2011, s. 256. Kolejne cytaty z tego utworu podaje się z nume-
rem stronicy w nawiasie. 
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pierwszy uprawiają seks, Wisia traci dziewictwo, a uczucie pomiędzy dwojgiem 
dotychczasowych dzieci wchodzi w nową fazę. 

Na marginesie – narrator jakoś dziwnie tkliwie opowiada o tej miłości dzieci, 
prawie zupełnie wycofując się za dialogi – poza nimi prawie się nie ujawnia. Te-
mat właściwie jest skandaliczny, nie tylko zresztą w roku 1930 fizyczna miłość 
wczesnych nastolatków objęta była społecznym tabu. U Grabińskiego nie ma 
żadnej niezdrowej ekscytacji, nie ma tu też ujęcia w jakikolwiek sposób dydak-
tycznego. Po prostu jest miłość fizyczna jako próg dorosłości – i dobór właśnie 
takich bohaterów, przekraczających ów próg może być uznany za kluczowy dla 
interpretacji opowiadania. 

Bezpośrednio po spełnieniu pierwszego w życiu aktu seksualnego sielankowy 
nastrój romansu nastolatków znika. W tym momencie z dołu kamienicy słychać 
wołanie matki Wisi, oboje więc zrywają się i biegną na dół. Grześ otwiera ciężką 
klapę drzwi pomagając zejść Wisi i opuszcza je potem w pośpiechu, nie wiedząc, 
że tym samym zabija swa kochankę – jej głowa zostaje nabita na haki sterczące 
z poziomych drzwi.

Niepokojąca przestrzeń i irracjonalne przeczucia Wisi z nią związane (bo nie 
z oczekiwanym aktem erotycznym) to główne nośniki nastroju grozy, jaki w tym 
opowiadaniu możemy spotkać (jej śmierć da się  przecież racjonalnie wyjaśnić, 
choć jest przypadkowa). Jednak jej obawy, sny i powoli wprowadzane przez nar-
ratora antropomorfizacje strychu pozwalają nam myśleć o nim jako o przestrzeni 
żywej i groźnej. Zresztą tytuł opowiadania kieruje naszą uwagę na trzeciego, 
obok dzieci, aktanta – właśnie strych, który okazuje się tutaj realnym wcieleniem 
sumienia Wisi. 

Znamienne jest, że opowiadanie rozwija się na dwóch planach: z jednej strony 
mamy do czynienia z rozwojem fabuły (od pierwszego zainteresowania do pełnego 
zespolenia kochanków), z drugiej konsekwentnie rozwija się tu kompozycja prze-
strzenna – na zasadzie gradacji – od jasnego i dostępnego ganku, przez półmroczny 
z rzadka uczęszczany korytarz, ciemną odizolowaną przestrzeń za drzwiami aż po 
kompletnie osobny strych, odcięty od reszty domu klapą. Nawet takie elementy 
przestrzenne jak drzwi są tutaj poddane stopniowaniu: drzwi kończące sień „przy-
mykały się tylko luźnie na skobel i odstawały od listwy” (s. 256), zaś klapa do stry-
chu jest bardzo ciężka i trudno ją podnieść. Wyraźnie zatem widać, że przestrzeń 
jest tu coraz bardziej zamknięta, odizolowana, ciemna i niepokojąca.

Taka kompozycja sprawia, że punkt kulminacyjny w opowiadaniu jest niejako 
podwójny: jest nim zarówno zdarzenie kończące wątek rozwoju miłości Wisi  
i Grzesia jak i w pełni objawiająca się zamknięta mroczna przestrzeń. Fabuła pro-
wadzi zatem ku inicjacji seksualnej, zaś kompozycja przestrzenna ku strychowi, 
obu zaś towarzyszy wyraźny wzrost napięcia.

Strych może wydawać się kolejnym wariantem przeklętego domu czy wręcz 
ponurego gotyckiego zamczyska, jakie było upiornym tłem dla wydarzeń w kla-
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sycznych powieściach grozy. Zresztą motyw żyjącego domu, który np. zabija 
swoich mieszkańców jest wciąż eksploatowany w kulturze popularnej. Jednak 
w opowiadaniu tym narrator w żaden sposób nie stwierdza wprost niesamowi-
tości strychu. Owszem, opisuje go jako miejsce ciemne i pełne pająków, jed-
nak wszelkie złe przeczucia z nim związane są właściwie dziełem bohaterki. 
To Wisia mówi: „Co za szkaradne drzwi. Jakieś takie drapieżne, pełne gwoździ  
i haków!” (s. 260). Ona też wcześniej śni o zagrażającym jej korytarzu wiodącym 
do strychu. Zatem przestrzeń nie jest ukazywana przez narratora jako rzeczywi-
ście groźna w ramach świata przedstawionego, ale staje się symbolem zagro-
żenia dla bohaterów naruszających nakaz obyczajowy. Jest zatem strych jakby 
odzwierciedleniem sfery „super-ego”.

Być może z tym wiąże się fakt, że tym niebezpiecznym, przynoszącym zgubę 
bohaterce, miejscem, uczynił Grabiński strych, a więc przestrzeń w planie werty-
kalnym umieszczoną najwyżej („super”), a nie piwnicę, która jest dość powszech-
nie stosowanym narzędziem do tworzenia nastroju grozy. Ów wertykalizm jest  
w opowiadaniu mocno podkreślany: tłem dla rozwoju uczucia kochanków są 
coraz wyżej położone rejony domu, kilkakrotnie mówi się tu o wspinaniu się 
po schodach, wreszcie ostateczna najwyższa przestrzeń strychu jest dodatkowo 
oddzielona od reszty domu starymi drzwiami poziomymi, które w symboliczny 
sposób oddzielają dwie przestrzenie sąsiadujące ze sobą w pionie. 

Znamienne, że w finale narrator przedstawia sytuację, w której Wisię wołają 
równocześnie matka – reprezentująca surowe normy społeczne, a więc i zakaz 
seksu oraz Grześ – będący dla Wisi wcieleniem libidalnego ideału (jego dziew-
czyna pragnęła), a zarazem Innym dążącym do jej posiadania (zresztą skutecz-
nie). W gruncie rzeczy Wisia jest pomiędzy pragnieniem czyli libido, a jego dwo-
ma wcieleniami – matką i kochankiem, które jednak nie spełniają jej oczekiwań. 
Ta sytuacja „pomiędzy” wydaje się symbolicznie oddana przez miejsce śmierci 
Wisi. Zostaje ona uwięziona właśnie pomiędzy strychem a schodami, na przejściu,  
w poziomych drzwiach. Można by więc powiedzieć, że symboliczną przyczyną 
jej śmierci nie jest wybór między Grzesiem a matką, ale między pragnieniem 
a niemożliwością jego spełnienia. Dopiero kiedy staje się seksualną partnerką 
Grzesia jej popęd znajduje swój obiekt, który jednak nie jest tym, czego nie-
świadomie pragnęła (podobnie jak wcześniej jej libido zostało zawiedzione przez 
matkę – co jest traumatyczną historią każdego człowieka według teorii Zygmunta 
Freuda).

Trzeba tu zauważyć, że istnieją trzy możliwości interpretacji tej śmierci: albo 
jest za nią odpowiedzialny ślepy przypadek, a całe opowiadanie opowiada po 
prostu tragiczną historię z życia wziętą, albo – jeśli jest to opowiadanie czysto 
fantastyczne – za śmierć odpowiada żywy zły dom (na co nie mamy tutaj jednak 
żadnego potwierdzenia), albo odpowiedzialna za śmierć bohaterki jest jej psychi-
ka (niejako prowokująca rzeczywistość). 
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Wyraźnie widoczna konsekwencja w konstrukcji świata, bohaterów i prze-
strzeni pozwala czytać to opowiadanie w kontekście psychoanalitycznym, jed-
nak nie po to by odnajdywać kompleksowe źródła wyobraźni Grabińskiego. Nie 
można twierdzić, że autor kierował się psychoanalizą jako przesłanką do budowy 
świata przedstawionego. To raczej pewne obrazy, zwłaszcza „atrakcyjne” w ra-
mach kultury popularnej odzwierciedlają bezwiednie głęboko skrywane treści 
psychiczne.

Lęk odczuwany przez Wisię to z jednej strony obawa przed inicjacją seksualną 
oraz przed konsekwencjami, jaka niesie ona za sobą, libidalny związek z matką 
przestanie tu istnieć, zostanie zastąpiony przez związek z mężczyzną. Z drugiej 
strony lęk ten dotyczy obawy przed ujawnieniem popędu, spełnieniem pożąda-
nia. Lęk Wisi objawia się we śnie – i potem zostaje spełniony w rzeczywistości. 

Jeśli strych jest przejawem nadludzkiej, metafizycznej siły, której obecność 
w prezentowanym świecie zakłada narrator, to wtedy lęk Wisi jest lękiem przed 
realnie „złym” strychem, który okazuje się rzeczywiście potężny zabijając ją. 
Narrator w żadnym miejscu jednak nie przyznaje, iż strych rzeczywiście jest 
samodzielnym bytem zdolnym wyrządzić komuś krzywdę. Ale można też treść 
utworu tłumaczyć jako przejaw nieświadomości, znajdującej się „na zewną-
trz”4 – to co najbardziej ukryte dla Wisi (choć nieuświadamiane) staje się realne  
w planie rzeczywistym – rzeczywistość niejako przypadkowo spełnia jej lęk. Jej 
obawa jest tak mocna, że ona sama prowokuje nieświadomie sytuację, w której 
lęk ów znajduje swe potwierdzenie.

Dziedzina, czyli przestrzeń zdziczałej wyobraźni

Wrześmian – bohater tego opowiadania – jest poetą o niezwykłym, przerasta-
jącym ramy zwykłego pojmowania talencie, który w pewnym momencie swego 
życia zapragnął poświęcić się twórczości wykraczającej poza literaturę. Posta-
nawia użyć swej wyobraźni do stworzenia czegoś fizycznego, realnego, co nie 
będzie tylko słowem. Projekt ten realizuje w zupełnej izolacji od świata – zamyka 
się w małym domku na peryferiach i tam całymi dniami oddaje się snuciu wy-
obrażeń. Z czasem, jego niezwykły talent sprawia, że:

Idee, nie zrzutowywane jak przedtem na papier, nabierały mocy i soków, pęczniały 
nie wypowiedzianą treścią. Czasem zdawało mu się, że myśli nie abstrakcjami, lecz 
czymś materialnym, niemal zagęszczonym, że wystarczyło ręką sięgnąć, by ująć, 
uchwycić5.

4 Tak interpretuje podobne sytuacje pojawiające się w literaturze (E. A. Poe) i filmie (A. hitch-
cock) Slavoj Žižek, por. tegoż: Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 
2003, s. 114-118.

5 S. Grabiński, Dziedzina, w: tegoż, Nowele, Kraków 1980, s. 283. Pierwodruk w 1920. Kolejne 
cytaty oznaczone numerami stronic w nawiasach.
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Jego działanie przypomina medytację, w czasie której godzinami wpatruje 
się przez okno w pusty dom po drugiej stronie ulicy. Jak pisze narrator, „willa 
ta była dlań plastycznym symbolem nastroju, którym tchnęła jego twórczość” 
(s. 285). Willa wydaje się ożywać po zmroku, choć jak stwierdza narrator, są to 
„efekty wywoływane we fantastycznej ustroni przez światło księżyca”. Zatem 
nocami:

Wrześmian patrzył i żył życiem domu. Budziły się myśli wyraźne, harmonijnie ze-
strojone ze scenerią naprzeciw, rodziły patetyczne tragedie, silne jak śmierć, groźne 
jak przeznaczenie – to znów jakieś pomysły niejasne, przyćmione jakby patyną 
księżycowego posrebrza (s.  285).

Zatem sąsiedni budynek jest zarazem tłem i pożywką dla twórczej fantazji, 
która zaludnia go swoimi wytworami. Te sny na jawie przynoszą jednak efekt 
nieoczekiwany. Pewnego dnia w oknie pustego domu naprzeciw pojawia się 
„blada twarz mężczyzny”, patrząca na Wrześmiana groźnie, co budzi jego nie-
określony lęk. Od tej pory co noc w oknie naprzeciw widzi on coraz to nowe twa-
rze nieznajomych postaci, które patrzą na niego z gniewem, grożąc mu. Wreszcie 
po wielu takich nocach postaci wypełniają wszystkie okna i na koniec wzywają 
go do siebie gestem. 

Narrator stwierdza, że Wrześmian idzie do willi „jak zahipnotyzowany”  
(s. 288), wewnątrz napotyka tłum postaci, które okazują się bytami powołany-
mi przez jego wyobraźnię, domagającymi się od niego życia, pragnącymi jego 
krwi. One same bowiem nie są do końca żywe – są „bezkrwiste, wiotkie, flu-
idyczne”, jednak nawet w takiej formie dopadają pisarza „wyciągają ku niemu 
tysiące głodnych ust, tysiące bladych ssawek” (s. 289), wreszcie zabijają go, gdy 
na jego „zbielałe wargi wypełznął znużony uśmiech spełnień”(s. 289). Wydawać 
się może, że ten wampiryczny motyw powinien być zakończeniem opowiadania  
o kreacyjnej mocy sztuki – mielibyśmy tu obraz spełnienia pragnień artysty, któ-
ry rzeczywiście powołuje byty do istnienia, a dla ostatecznego ich wcielenia musi 
oddać im życie, symbolizowane tu przez krew. Tak zresztą bywa postrzegane to 
opowiadanie. Artur hutnikiewicz pisał o nim, że jest to „symbol żywej wiary  
w nieograniczoną potencję siły duchowej, w jej absolutną suwerenność”6.

 Jednak finał opowiadania zdaje się sugerować coś innego. Oto bowiem  
w tym samym czasie, kiedy kona Wrześmian, w fabule pojawia się nowy, pozor-
nie zupełnie nie związany z akcją, wątek. Otóż w „kadzi u węgła domu” pojawia 
się jakiś ruch, z zapleśniałej wody:

[…] wychylił się niekształtny kikut ręki; jakiś niby tułów, niby kadłub – wynu-
rzył się z toni ociekający wodą, okryty pleśnią i trupieszą stęchlizny twór – niby 
człowiek, niby zwierz, niby roślina. Potworek błysnął ku niebu zdumioną twarzą, 
roztworzył w nieokreślonym głupowato-zagadkowym uśmiechu gąbczaste wargi, 

6 Artur hutnikiewicz, Twórczość Stefana Grabińskiego, Toruń 1959, s. 134.
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wydobył z kadzi pokręcone jak krzak koralu nogi i otrząsnąwszy się z wody, zaczął 
iść krokiem chwiejnym, rozkołysanym… (s. 289).

Stwór ten pełni zupełnie inną rolę niż postaci w oknie. One są bowiem naj-
pierw źródłem lęku bohatera (także i czytelnika), ale też ich obecność okazuje 
się ściśle związana z protagonistą, można uznać ich za symboliczne przedstawie-
nie jego lęku (przed niespodziewanymi efektami własnej sztuki). Jednak potwór 
pojawia się już po śmierci Wrześmiana, a więc nie jest emanacją jego lęku, jest 
ukazany jako obiektywny byt świata przedstawionego.

Czym jest ten potwór? Znamienne że pojawia się on w chwili śmierci 
Wrześmiana – jest więc być może jego kolejnym wcieleniem, być może nim 
samym pozbawionym ludzkiej postaci, a więc wcieleniem tej części osobo-
wości, która jest poza typowym porządkiem ludzkim? Czy jest to jego nie-
świadomość? Czy jest to prawdziwy on, bez narzuconego przez rozum i myśl 
ludzkiego kształtu? 

Nie wiemy też co dzieje się ze stworzonymi przez pisarza postaciami po wy-
piciu jego krwi. Czy zyskują prawdziwy byt, czy znikają? Odpowiedź na py-
tanie co dzieje się z nimi w planie rzeczywistości opowiadania nie jest możli-
wa – narrator nie ma zamiaru nas o nich już informować. Ale można też uznać, 
że opowiadanie to rządzi się logiką snu: jedna postać może zostać w marzeniu 
sennym zastąpiona przez inną, pełniącą dla podmiotu śniącego podobną funkcję 
symboliczną. A zatem w planie rzeczywistym opowiadania nic nie łączy widm 
i potworka, ale w planie symbolicznym są one być może tożsame. Narrator nie 
wyjaśnia precyzyjnie co dzieje się „obiektywnie” w świecie przedstawionym, ale 
tylko prezentuje połączone ze sobą obrazy. Bohater, krwiożercze wytwory jego 
wyobraźni, potworek – to ciąg różnych wcieleń tej samej osoby.

Wciąż mamy tu do czynienia z Wrześmianem – najpierw osobą realną, pisa-
rzem genialnym, lecz brutalnie krytykowanym, o jasno sprecyzowanej roli spo-
łecznej. Potem pojawiają się jego sny na jawie przybierające postać realną – ale 
to też tylko emanacje jego osoby (przecież sam je wymyślił), choć tym razem już 
wyzwolone z więzów społecznych, własne i niedzielone z nikim oprócz siebie, 
jednak i one zostają potem w planie opowiadania zastąpione przez potwora, któ-
rego narodziny możliwe są po śmierci Wrześmiana. Jest to zatem jakaś dziwna 
dialektyka: najpierw człowiek, potem jego wytwory przynoszące zagładę „ja”, 
wreszcie uwolnione „coś” – „id”, wcielone w byt, nie-ludzkie, nie-zwierzęce, 
nie-roślinne. Coś, co istnieje przed porządkiem „ja”, przed momentem, w którym 
„ja” w ogóle można powiedzieć. 

Bardzo to przypomina propozycję Jacques’a Lacana, gdzie „ja” przynależy 
do porządku Wielkiego Innego, języka, który zawsze jest obcy i narzucony przez 
innych. Takie „ja” jest zawsze sztuczne, zapośredniczone w języku, dalekie od 
tego, co realne w nas. Język zaciera doświadczenie realności, odsuwa nas od sa-
mych siebie, nawet jeśli o sobie mówimy. 



201DOMY ZŁE. MOTYW UPIORNEGO MIEJSCA  W OPOWIADANIACh

W opowiadaniu Wrześmian rezygnuje z języka (porzuca pisanie słów dla gry 
czystej wyobraźni), by ujawnić to, co jest istotą twórczości, jej powodem – i to 
coś jest nie-ludzkie. To bezmyślne, bez-rozumowe jądro osoby, która nie umie  
i nie musi mówić „ja”, która nie myśli, a tylko istnieje.

Interesującym aspektem tego opowiadania jest także funkcja przestrzeni  
w nim opisanej. Otóż groźne istoty powstałe w wyniku pracy wyobraźni pisarza 
nie pojawiają się w jego bezpośrednim otoczeniu, potrzebują osobnej przestrze-
ni, sąsiedniego pustego domu, jako swego rodzaju katalizatora. Zostają zatem 
oderwane od wyobraźni Wrześmiana, ale i Wrześmian jest od nich oderwany, bo, 
aby je spotkać, musi wyjść ze swego mieszkania i wejść do tej innej, pośredni-
czącej przestrzeni. Dopiero tam produkty własnej wyobraźni może ujrzeć jako 
obce, a tym samym niebezpieczne. Postaci te pełnią rolę sobowtóra – a zatem są 
identyczne, jednak przez to, że przecież jednak nie są nim - stają się dla niego 
potworne, skandaliczne, niesamowite. 

Dom ten, który realnie istnieje, stoi przecież przy ulicy, na której Wrześmian 
mieszka, pełni jednocześnie funkcję przedmiotowego odpowiednika wnętrza bo-
hatera. Co znamienne, rodzący się po jego śmierci potwór wyłania się z kadzi, 
stojącej u węgła domu, a zatem przy węzłowym punkcie fundamentu. Zatem dom 
jest realny, a zarazem symboliczny - rzeczywisty, obiektywny, percypowany byt 
pojawia się w pierwszej kolejności, następnie uzyskuje funkcję symboliczną, jed-
nak symbol ten staje się potem podstawą dla nowej realności, pozostającej poza 
racjonalnym pojmowaniem, ale tym bardziej prawdziwej.

Zez, czyli nadmiar przestrzeni

W opowiadaniu Zez (pierwodruk w tomie Na wzgórzu róż, 1918) pierwszo-
osobowy narrator wspomina historię specyficznej relacji, jaka łączyła go z nieja-
kim Józefem Brzechwą – osobą będącą dokładnym przeciwieństwem bohatera.  
W kilku przykładowych epizodach pokazana jest ta kontrastowa różnica osobowo-
ści, a jednocześnie narrator zaznacza dziwne między nimi oboma podobieństwo. 

Różnica między obiema postaciami wydaje się początkowo absolutna: na 
przykład jeśli bohater prezentuje postawę w skrócie dającą się nazwać ideali-
styczną, tak Brzechwa jest ukazywany jako brutalny pragmatyk, który wyśmiewa 
wszelkie wzniosłe działania bohatera. Brzechwa bardzo dobrze zna narratora, 
przewiduje wszystkie jego ruchy i zachowania, zaś narrator  prezentuje go tylko 
w scenach, w których zachowuje się on dokładnie przeciwnie wobec bohatera. 
(Ten dziwny związek dwóch zupełnie różnych osób nieco przypomina grotesko-
wą sytuację z Tancerza mecenasa Kraykowskiego Witolda Gombrowicza). 

Napięcie między postaciami jest jednak dziwnie niewspółmierne, bohater nie-
nawidzi swego adwersarza, który pojawia się zresztą zawsze tam, gdzie znajduje 
się bohater, daje też tej nienawiści i pogardzie jasny wyraz, zaś Brzechwa nie 
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jest w stanie odpowiedzieć podobnie zdecydowaną emocją i wybacza narratorowi 
wszystkie przejawy agresji i niechęci. Punktem kulminacyjnym ich wspólnych lo-
sów staje się pojedynek, w którym Brzechwa bierze udział jako strona, zaś bohater 
jest sekundantem jego adwersarza. Niechęć bohatera wobec Brzechwy zyskuje tu-
taj swój graniczny wyraz, jako że bohater sam sprowokował pojedynek, obrażając 
Brzechwę, ten jednak wyzwał inną osobę, niejako w zastępstwie bohatera.

W pojedynku Brzechwa ginie, lecz umierając ostatnim, zezowatym spojrze-
niem patrzy na narratora. Od tego momentu w osobowości bohatera zachodzi 
dziwna zmiana – odczuwa odtąd, że Brzechwa wcielił się w niego. Konstatuje, że 
zaczyna głosić poglądy znienawidzonego przeciwnika i przyjmować jego posta-
wę wobec świata. Usiłuje zatem dokonać rozdzielania w sobie tych dwóch osób, 
co udaje mu się z coraz lepszym skutkiem, jednak nie bez trudu. Narrator dość 
szeroko opisuje ten proces, któremu towarzyszy pewna zaskakująca okoliczność. 
Otóż kiedy udaje mu się zdusić w sobie Brzechwę, wtedy zaczyna słyszeć we 
własnym mieszkaniu dziwny odgłos zza ściany. Z czasem dźwięk ten niepokoi go 
coraz mocniej, tym bardziej, kiedy okazuje się, że ściana, zza której on dochodzi, 
jest właściwie ścianą zewnętrzną domu, w którym mieszka. Zatem nie może być 
to odgłos innego lokatora, bo za tą ścianą nie ma przecież nic.

Po dokładniejszej obserwacji bohater spostrzega, że mur ten jest o wiele grub-
szy niż by się zdawało, właściwie może w nim kryć się jakieś pomieszczenie; 
brak jednak w nim okien czy drzwi. Na koniec bohater postanawia rozbić ścianę 
i stwierdzić, co się za nią kryje. W pewien jesienny wieczór zamyka drzwi miesz-
kania, zapuszcza story, zapala lampę i zabiera się do pracy. W tym czasie odgłos 
bardzo się nasila i jasnym jest, że odpowiada za niego jakaś rozumna istota. Bo-
hater rozbija więc mur i znajduje za nim pomieszczenie.

Wpadłem do wnętrza i w tymże momencie zaległa grobowa cisza. Uderzyła mię 
duszna woń zgnilizny zamkniętej przestrzeni. Zrazu nie widziałem nic, rażony śle-
potą ciemności. […] tam, w rogu pustego pokoju, wciśnięta między dwie ściany 
przykucnęła jakaś ludzka postać i wlepiła we mnie kose, zielonkawe spojrzenie. 
Pociągnięty magnetyczną siłą wzroku, podszedłem… Postać wyprostowała się, 
urosła (s. 51). 

Postacią tą jest Brzechwa, który potem wchodzi w bohatera, rozpływa się 
w nim, a narrator na koniec słyszy wydobywający się ze swych własnych ust 
śmiech Brzechwy. 

Mamy tu oczywiście do czynienia z interesującym przykładem motywu so-
bowtóra, który znajduje się coraz bliżej bohatera, by wreszcie go pochłonąć. So-
bowtóra, który jawnie reprezentuje to, czego nie chce o sobie pomyśleć bohater, 
czyli jego „oryginał”. Pomysł ten na wiele sposobów był realizowany w powie-
ści gotyckiej, w utworach czarnego romantyzmu (najlepszym jego przejawem 
są chyba Diable eliksiry E.T.A. hoffmanna), a i dziś należy do kanonicznych 
motywów literatury i filmu grozy. Zwykło się uważać sobowtóra pojawiającego 
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się we śnie lub twórczości artystycznej za projekcję tych elementów osobowości, 
które niezgodne są z idealnym wizerunkiem „Ja” wytworzonym przez podmiot. 
Jest to zatem specyficzny składnik strefy cienia, jednoznacznie postrzegany przez 
doświadczającą go osobę jako irracjonalny, groźny i negatywny.

Podobnie dzieje się z Brzechwą-sobowtórem. Za życia, kiedy jego fizyczna 
obecność była dowodem na to, że jest samodzielną, inną niż narrator osobą, był 
właściwie niegroźny– nie mógł mu nic zrobić, nie mógł przeniknąć do jego psy-
chiki, a cały wysiłek narratora był skierowany na to, by się od Brzechwy odróżnić 
(zwłaszcza we własnych oczach). Kiedy jednak Brzechwa umarł, narrator stracił 
podstawowy negatywny wizerunek osoby, potrzebny mu dla kształtowania swej 
tożsamości. Wyzwolony z racjonalnych ograniczeń obraz Brzechwy zaczyna to-
warzyszyć narratorowi wszędzie i nie daje się już odróżnić od jego wizerunku 
samego siebie. W tym momencie może zdarzyć się wszystko najgorsze. Lęk bo-
hatera nie znajduje żadnego antidotum, żadnego oparcia w porządku naocznej 
rzeczywistości. Nie może już sobie powiedzieć: „Brzechwa to nie ja, ponieważ 
go widzę jako inną osobę”. Narrator – a z nim i my – przeczuwa, że to co niemoż-
liwe może się właśnie zdarzyć. Przekonanie narratora, że zwycięstwo Brzechwy 
jest nieuchronne, związane jest z pojawieniem się w finale opowiadania tej do-
datkowej groźnej przestrzeni wewnątrz muru.

Tajemnicze szmery za nienaturalnie grubą ścianą pojawiają się wtedy, gdy 
akcja w świecie rzeczywistym, polegająca na konflikcie dwóch osób właściwie 
się kończy. W tradycyjnej powieści pojedynek protagonisty i antagonisty był-
by punktem kulminacyjnym konfliktu, tutaj natomiast po pojedynku zmienia się 
temat opowiadania. Zatem czytelnik przeczuwa, że zdarzy się jeszcze coś, coś 
ważniejszego niż tylko finał sporu między dwiema osobami. To „coś” zapowiada 
i realizuje właśnie owa dodatkowa przestrzeń w mieszkaniu narratora.

Mamy tu do czynienia z czymś jakby nadmiarem przestrzeni. Przestrzeń  
w jakiej żyje bohater okazuje się „większa” niż wcześniej sądził, niejako pącz-
kuje, rozrasta się wbrew zdrowemu rozsądkowi i racjonalnym obserwacjom. 
Przypomina to zabieg, często stosowany w powieści gotyckiej, polegający na 
„asymetrii” pomiędzy sferą racjonalną a rzeczywiście doświadczaną przez posta-
ci – jak stwierdza Manuel Aguirre „przestrzeń zamku gotyckiego jest większa od 
wewnątrz niż zewnątrz”, nie podlega tradycyjnym osądom, rozrasta się zależnie 
od perspektywy, świadcząc o destabilizacji „oswojonej” rzeczywistości7. Tym sa-
mym rzeczywistość staje się „nie-samowita”, („unheimlich” w rozumieniu Zyg-
munta Freuda).

Finałowy sens opowiadania jest silnie związany z kreacją przestrzenną. Praw-
dziwym punktem kulminacyjnym Zezu jest rozbicie ściany oddzielającej pokój 

7 Manuel Aguirre, Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej, w: Wo-
kół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, redakcja Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, 
Jarosław Płuciennik, Kraków 2002, s. 23.
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narratora od pomieszczenia obok. Wygląd tych przestrzeni wydaje się symbolicz-
ny: mieszkanie narratora jest jasne, oświetlone lampą, pokój w ścianie jest ciem-
ny, pozbawiony okien i – co najważniejsze – ukryty. Dość łatwo można zinterpre-
tować taką kreację jako przedstawienie dwóch sfer: racjonalnej rzeczywistości, 
w której żyje narrator, oświetlanej lampą rozumu i ukrytej przed świadomością 
sfery psychicznej, będącej poza sferą „Ja” narratora. Lęk przed tym, że jest kimś 
innym, niż mu się wydaje jest tu symbolizowany przez ową ukrytą przestrzeń. 
Obie te sfery tworzą osobowość narratora, żadna z nich nie jest „obca”, co sym-
bolizuje wcześniej sygnalizowane zamknięcie przez bohatera drzwi do mieszka-
nia (czyli do obu pokojów).

Taka konstrukcja przestrzeni, która z oswojonej, domowej, staje się niesa-
mowita, jest typowa dla poetyki gotyckiej, a także dla poetyki snu (Grabiński 
korzystał z tego pomysłu nie raz; podobny przykład przestrzeni „swojej” i „ob-
cej” zarazem można znaleźć np. w Szarym pokoju). Przestrzeń ulega rozszerze-
niu, ściana staje się innym, ukrytym pokojem. Pojawienie się w nim Brzechwy 
można uznać za emanację psychotycznej osobowości narratora – obawa przed 
podobieństwem do znienawidzonego Brzechwy, oparta na wcześniejszych obser-
wacjach jego osoby, połączona z wyrzutem sumienia dotyczącym okoliczności 
jego śmierci powodują „materializację” osoby Brzechwy. Jednak dzieje się to  
z wykorzystaniem ślepego pokoju jako przestrzeni pośredniczącej, nabierającej 
znaczenia dopiero z czasem. Na początku opowiadania nie ma bowiem mowy  
o tym miejscu, pojawia się ono w świadomości bohatera/narratora dopiero wraz 
z rosnącą obawą przed tożsamością z sobowtórem.

Dzieje się tu podobnie jak w Strychu czy Dziedzinie: najpierw przestrzeń jest 
częścią świata rzeczywistego, z czasem staje się symbolem psychiki bohatera, 
jednak odrywającym się od jego umysłu i funkcjonującym niezależnie od jego 
woli czy świadomości, wreszcie staje się ów symbol polem objawienia się real-
ności psychicznej, nienazwanej, ale tym prawdziwszej (będącej najgłębiej skry-
wanym jądrem osobowości, poza rozumem, a zatem poza tak zwaną rzeczywi-
stością.)

Zakończenie

Do czego w ogóle służyła fantastyka grozy Grabińskiemu? Z perspektywy 
psychoanalitycznej możemy ustalić funkcje, jaką pełni ona dla osobowości auto-
ra, możemy zrozumieć określić sens fantazmatów, jakie snuje na kartach swych 
opowiadań i powieści. Te ustalenia dokonują się niejako ponad głową autora, 
a ich efekty mogą być bardzo pouczającą lekcją antropologii czy psychologii. 
Nie można jednak pominąć w rozważaniach faktu, że Grabiński świadomie  
i z własnej woli korzystał z konwencji grozy, nie zajmującej przecież poczesne-
go miejsca w hierarchii literatury wysokiej. Jednocześnie w wielu jego tekstach 
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pojawia się motyw artysty, pisarza, sztuki, filozofii, religii – nie jako tylko pu-
sty znak, element tła świata przedstawionego, ale z reguły motyw ten wiąże się  
z zasadniczym tematem, ideą utworu. O roli i funkcji artysty na podstawie opo-
wiadań Grabińskiego można napisać zupełnie osobny tekst. Tutaj, na zasadzie 
zapowiedzi dalszych badań i swoistego autokomentarza warto przytoczyć frag-
ment z Cienia Bafometa, który częściowo rozwija motyw genialnego pisarza, 
znany z Dziedziny.

W Cieniu narrator przedstawia teorię sztuki, jaką stworzył bohater – Pomian 
(w którym można odczytać symboliczne przedstawienie samego Grabińskiego). 
Tak pisze o niej:

Więc podjął walkę w imię ducha i jego nieśmiertelności, w imię ideałów, które wią-
żą tę i tamtą stronę – zapragnął z całej siły i mocy serdecznej wywołać w ludziach 
wielkie ocknienie, chociażby przyszło im ujrzeć przebłyski Prawdy w zeszklonych 
trwogą oczach obłąkańców lub pochylonym nad czeluścią otchłani odczytywać 
straszliwe jej runy wśród dreszczów grozy…”8 

Jeśli uznamy ten fragment za autotematyczny, okaże się, że autor podaje tu 
dwie możliwe strategie rozumienia jego utworów: albo są to opisy szaleństwa 
(często prezentowane przez samych obłąkanych bohaterów), w których jest miej-
sce dla irracjonalnych tworów ponieważ są one symptomem szaleństwa, albo jest 
to świat realnej grozy, która poprzez nie-rozrywkowe przerażenie ma popychać 
czytelnika do prawdy.

W tekstach krytycznych na temat Grabińskiego często reprezentowane jest 
zdanie, że pisarz ukazuje właśnie szaleństwo, postrzegając je jako pewną predys-
pozycję duchową, która pomaga spojrzeć na rzeczy jakimi są, na ich istotę; z tym 
że zawsze ten, który tego dokonuje uchodzi za szaleńca i źle kończy9. Takie uję-
cie obłędu, jako niezrozumiałego dla normalnych ludzi wglądu w rzeczy wyższe 
ma zresztą bardzo długą tradycję.

Jednak wydaje mi się, że warto spojrzeć na utwory Grabińskiego jak na symbo-
liczne przedstawienia życia psychicznego, które nie jest domeną jedynie chorych 
i szaleńców, ale każdego człowieka. Idę tu za propozycją Krystyny Kłosińskiej, 
która przy omawianiu Kochanki Szamoty zakłada, że możliwa jest lektura dzieł 
Grabińskiego, jako utworów przedstawiających nie obłąkanych dewiantów, w któ-
rych niesamowite i budzące grozę zdarzenia „mogą w pewnych okolicznościach 
stać się doświadczeniami każdego żyjącego indywiduum”10. Według psychoanali-
zy bowiem praca umysłu na jawie i podczas snu czy podczas pisania literatury jest 
w gruncie rzeczy podobna: polega na tworzeniu fantazmatów – oderwanych od 

8 S. Grabiński, Cień Bafometa, w: S. Grabiński, Utwory wybrane, Kraków 1980, s. 154.
9 Marta Strzelec, Od metafizyki do obłędu, czyli jak rodzi się lęk – próba zestawienia twór-

czości Stefana Grabińskiego i Stephena Kinga, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura  
i Kultura Popularna”, Nr 14 (2008), s. 65.

10 Krystyna Kłosińska, Fantazmaty. Grabiński – Prus – Zapolska, Katowice 2004, s. 15.
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rzeczywistości wyobrażeń, które dają możliwość „zastępczej realizacji pragnień” 
(tamże, s. 16), rekompensują cierpienie związane z traumatycznym brakiem, okre-
ślającym naszą osobę. Trzeba zatem wszystkie te typowe dla bohaterów Grabiń-
skiego objawy szaleństwa, chorej wyobraźni „wyjąć spod jurysdykcji medycznej, 
zdjąć z (jego) kreatywności wyobraźniowej stygmat patologii” (tamże, s. 16).

Fantazmat jest jednym z kluczowych pojęć opisujących naszą rzeczywistość 
psychiczną. Jak pisze Maria Janion w Projekcie krytyki fantazmatycznej: 

Fantazmatami żywiła się ludzkość od zarania, ale pełne uświadomienie ich natury 
zawdzięczamy romantykom oraz Freudowi. To dzięki nim odsłoniła się podwój-
ność naszej rzeczywistości, w której przebywamy jednocześnie – jakby w miesz-
kaniu o dwóch pokojach z otwartymi drzwiami. Swobodne poruszanie się w tych 
obydwu rzeczywistościach – ludzi i duchów, jawy i snu, zwyczajności i marzenia 
– jest warunkiem równowagi naszego istnienia11.

Wydaje się, że w utworach Grabińskiego mamy do czynienia z przedstawie-
niem właśnie takiej struktury osobowości ludzkiej, łączącej dwie sfery: jawy  
i snu, będące dwoma emanacjami tego samego ukrytego jądra naszej natury. Spe-
cyficznie ukształtowana przestrzeń w jego opowiadaniach jest narzędziem do 
symbolicznego pokazania ich dziwnej, bo przecież nieuświadamianej, ale realnej 
współobecności.

ANDRZEJ JUSZCZYK

Evil houses. A motif of spooky places in the stefan Grabiński’s short novels

(Summary)

The following essay is dedicated to a particular way of creation of the space and places by 
Grabiński in his novels. These spaces can be both analysed as an action scenes and as an important 
part of the story building up the overall horror atmosphere.

An aptly built space can evoke the impression of fear and danger. Together with other an  irratio-
nal incidents to happen in the storis, space co-creates a particular atmosphere in the novels by Stefan 
Grabiński. It must not, however, be forgotten that this space can as well be fully meaningful by itself.

The evil houses play a particular horror-bearing role in the Grabiński’s literary creations. It is 
said that such literary figures represent a hidden core of the human nature, as if they were two ema-
nations of the personality’s structure combining both the waking life and the sphere of  dreaming. 
Space so originally thought by Grabiński is a means to their symbolic re presentations as weird, 
unconscious yet always active reality.

Translated by Michał Gierat

11 Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów, Warszawa 
1991, s. 5.



ELIZA KRZyńSKA-NAWROCKA (Tarnów)

PRZESTRZENIE PRZEMIENIONE
(O KREACJI ŚWIATA W PROZIE 

STEFANA GRABIŃSKIEGO) 

1.
(Wejście)

Literatura w każdej swej postaci jest opowieścią o przestrzeni. Literatura jest 
opowieścią o byciu wobec przestrzeni, o zanurzeniu w niej. Literaturą jest prze-
strzenią1, w której niezmiennie toczy się opowieść... historia Odyseusza to kata-
log przedziwnych krain, do których trafia bohater, szukając tej jedynej przestrze-
ni. Dzieje Edypa to historia przeklętego człowieka, który wkraczając w przeklęte 
przestrzenie dopełnia swego losu... Dzieje człowieka związane są z przestrzenią. 
Nawet niebyt przestrzeni określany jest w opozycji do jej istnienia. Różne są 
odmiany owej przestrzeni i istnieją różne sposoby ich opisywania; jednak, co 
istotne, uwarunkowanie miejsc, obrazowane metaforami przestrzennymi jest wy-
razem ludzkiej imaginacji i dociekań epistemologicznych.

1 Przestrzeń rozpatrywana jako zagadnienie literackie, jako składnik świata przedstawionego 
jest pojęciem złożonym i należy rozpatrywać ją w ramach układu innych elementów świata wykre-
owanego przez twórcę literackiego. Przestrzeń w dziele literackim jest ,,jednym z podstawowych 
elementów strukturalnych elementów dzieła literackiego”. Słownik terminów literackich, pod red. 
J. Sławińskiego, wyd. 4, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002, s. 449. Oczywistym schematem jest 
taki, w którym przestrzeń pełni rolę służebną wobec postaci i wydarzeń, które w fabule opowieści 
się znajdują. Stanowi tło dla akcji utworu. Układem o wiele bardziej interesującym i skompliko-
wanym jest taki, w którym przestrzeń jest równorzędnym składnikiem świata przedstawionego. 
Jurij Łotman pisał: ,,Przestrzeń artystyczna nie jest jakimś obojętnym miejscem dla bohaterów  
i epizodów fabularnych. Jej związek z postaciami i formowanym przez tekst artystyczny ogólnym 
modelem świata przekonuje, że język przestrzeni artystycznej nie jest nieznaczący, lecz stanowi 
jeden z komponentów ogólnego języka, jakim przemawia przekaz artystyczny” – zob. Zagadnie-
nia przestrzeni artystycznej w prozie artystycznej w prozie Gogola, J. Łotman, Semiotyka kultury, 
wybór i opr. E. Janus, M. R. Mayenowa, Warszawa 1975, s. 251. Na temat przestrzeni literackiej 
zob. też m.in.: Przestrzeń i literatura, Studia pod red. M. Głowińskiego, A. Okopień-Sławińskiej, 
Tom poświęcony VIII kongresowi slawistów, Wrocław 1978. Istotny jest artykuł M. Bachtina, 
Czas i przestrzeń w powieści, przeł. J. Faryno, w: Wokół problemów realizmu, Warszawa 1977.  
O przestrzeni pisał: R. Ingarden, O dziele literackim, przeł. M. Turowicz, wyd. 2, Warszawa 1988.  
(w szczególności par. 34 i 35); M. Butor, Przestrzeń powieści, w: Powieść jako poszukiwanie. 
Wybór esejów, tłum. J. Guze, Warszawa 1971; G. Bachelard, Ziemia, spoczynek i marzenia,  
w: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przeł. h. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1995.
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Literatura jest wejściem w swoistą przestrzeń fikcji, zmyślenia, w której pi-
szący za pomocą słowa ,,rzeczywistość” próbuje ogarnąć i podporządkować 
sobie opisywaną przestrzeń. Konstruowanie fikcyjnych światów jest próbą uję-
cia rzeczywistości, nieraz odległej i nieznanej lub niezwykle bliskiej, jest próbą 
określenia poprzez metafory przestrzenne porządku świata. Tematem niniejszego 
szkicu jest zasygnalizowanie, próba opisu, nazwania przestrzennych wyobra-
żeń świata pojawiających się w twórczości Stefana Grabińskiego. Mowa będzie  
o swoistych konstrukcjach przestrzennych, które nazwać należy przestrzeniami 
przemienionymi.

Pisząc o problematyce przestrzeni w prozie autora Wyspy Itongo wspomnieć 
trzeba o przestrzeniach, które określić należy mianem przemienionych. Synoni-
micznie można niekiedy ową przemienność zastąpić mianem deformacji. Sądzę 
jednak, że deformacja jest już pewnym rodzajem przemiany, rodzajem nacecho-
wanym negatywnie, a nie wszystkie formy przestrzeni opisane przez Grabińskie-
go zasługują na miano zdeformowanych. Mówić należy o pewnym przesunięciu 
znaczenia opisywanych miejsc, zmianie relacji zachodzących pomiędzy elemen-
tami przestrzeni. Cechą przestrzeni u autora Demona ruchu jest jej zmienność, 
transformacja, wpisujące się w wariabilistyczne widzenie świata. Wynikiem 
owych drobnych przesunięć jest przemienienie przestrzeni, która staje się, jest 
w wyobraźni literackiej Grabińskiego nie tylko opisywaną przestrzenią, jest zna-
kiem czegoś większego, niemożliwego do wyrażenia w słowie miejsca, wpisują-
cego przestrzenne wyobrażenia w problematykę ontologiczną.  

Konstytutywną cechą przestrzeni przemienionych2 jest niebezpieczeństwo, 
które konotują i  na które wystawiony jest każdy, kto w nich przebywa, stąd 
też można określić je także mianem przeklętych. To niebezpieczeństwo przy-
pisane jest obszarom, w które wchodzi człowiek. Może mieć ono różne źródła. 
Związane jest zazwyczaj z przeszłym wydarzeniem, które rozgrywała się w 
danym obszarze; bywa aktywowane w teraźniejszości w wyniku naruszenia 
integralności przestrzeni – wejścia w nią człowieka lub w wyniku sił wyższych  
(w świecie Grabińskiego jest to zrządzenie losu, splot wydarzeń etc.). Prze-
strzenie przemienić mogą się w przestrzenie przeklęte, czy mówiąc dokładniej, 
mogą ulec metamorfozie, która reaktywuje wpisane w przestrzeń zagrożenie 
dla bytu ludzkiego. Przestrzenie w twórczości Grabińskiego to przestrzenie za-
grożenia: nie tylko dalekie, ale przede wszystkim bliskie człowiekowi: obszar 
domu, mieszkania, opuszczonych chat, które można określić mianem ,,teryto-
rium śmierci’’ potencjalnej lub spełnionej oraz terytoria,  które u Grabińskie-
go są obszarem pustki, uwięzienia, szaleństwa. Dla pisarza żadne miejsce nie 

2 Oczywiście zagadnienie przeklętych przestrzeni przemienionych należałoby rozwinąć, roz-
patrując je w kategoriach miejsc i nie-miejsc (jest to tematem części rozważań dysertacji autorki, 
zatytułowanej Ciemne terytoria. Modernistyczna koncepcja człowieka i świata w prozie Stefana 
Grabińskiego, w których omówiona została szerzej problematyka przestrzeni granicznych, kwestię 
przestrzeni ludzkiego ciała, iluzoryczności przestrzeni).
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może stanowić schronienia, żadne nie gwarantuje wytchnienia. Życie okazuje 
się nieustannym pasmem udręk i pragnień osiągnięcia krainy szczęścia.

Pytaniem zasadniczym jest, jak czytać przeklęte przestrzenie przemienione 
Grabińskiego? Mówić można o kilku, niewykluczających się, wręcz przeciwnie 
– uzupełniających się – sposobach ich omówienia. W niniejszym artykule mowa 
jest o dwóch wariantach interpretacji wyobrażeń przestrzennych. Po pierwsze 
można je, a nawet trzeba, traktować jako przestrzenie mityczne. W aspekcie jako-
ści mitycznej przestrzeni literackiej przedmiotem zainteresowania są mity, któ-
rych wersje stworzył Grabiński, które reinterpretuje na poziomie opisu w swoich 
utworach. Po drugie, mówiąc o przestrzeniach, należy zwrócić uwagę na rela-
cje pomiędzy przestrzenią a postaciami w niej przebywającymi; szczególnie na 
osmotyczny charakter zmian zachodzących w bohaterach oraz w miejscach pod 
wpływem ich wzajemnych kontaktów.

Wejście w przestrzenie przemienione, przebywanie w ich obrębie oraz ostateczne  
z nich wyjście, słowem, problem konstrukcji przestrzennych w twórczości Grabiń-
skiego wiąże się z analizą zastosowanych przez pisarza konstrukcji przestrzennych; 
oznacza wkroczenie w przestrzeń mitu, symboli, obrazów, tworzących jednolity po-
rządek semantyczny i estetyczny, którego centrum stanowi problematyka istnienia.

Przeklęte przestrzenie przemienione, utkane z metafor przestrzennych, pełne 
są zakamarków i tajemnic, do których prowadzą lekko rozchylające się drzwi.

2.
(Przestrzeń mitu)

Proza Grabińskiego odczytywana może być jako opowieść mityczna, twór-
czość ,,rozpięta na micie”3 drogi i powrotu Odyseusza, próba interpretacji świata 
i jego niezwykłości, próba poznania go przez pryzmat przestrzeni mitycznych, 
próba nazwania świata. Mity realizują się w rozmaitych transpozycjach i peł-
nią funkcję jednego z najważniejszych wyznaczników świata kreowanego przez 
Grabińskiego. Każda przestrzeń i postać jest u niego na swój sposób wyrazem  
i nosicielem przestrzeni mitu. 

Określenie przestrzeni kreowanych przez Grabińskiego jako  mitycznych nie-
sie ze sobą  potrzebę wprowadzenia pewnych wyjaśnień. Mit opisuje przestrzeń 
sacrum, która ulega metamorfozom, jednak nie traci swojej istoty, pozostaje sferą 
świętą, umożliwiającą kontakt człowieka z transcendencją4. U Grabińskiego mó-

3 Określenie zaczerpnięte z rozważań Michała Głowińskiego o labiryncie, w których porusza 
zagadnienie powieści rozpiętych na micie labiryntu. Por. Michał Głowiński, Mity przebrane, Kra-
ków 1990, s. 150-160.

4 Interesującym rozwinięciem myśli o micie i  funkcji komunikacyjnej są rozważania zatytu-
łowane Plutarch i mit, w których Pietro Citati rozważa sakralność mitu. Por. P. Citati, Plutarch 
i mit, przeł. J. Ugniewska, w: P. Citati, Światło nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, przeł.  
J. Ugniewska, Warszawa 2003, s. 62- 67.
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wić należy o specyficznym charakterze sakralnym przestrzeni, bowiem oprócz 
klasztorów czy ich ruin, rzadko pojawia się w jego utworach przestrzeń sakralna 
w powszechnym rozumieniu; szereg jest jednak miejsc, które uświęcane zostają 
wiarą w szczególność danego obszaru, wyłączenie go z ludzkiego porządku. Sze-
reg jest miejsc, które ewokują kontakt z rzeczywistością innego rzędu, z siłami, 
które jako transcendencję można pojmować. 

Z pojęciem mityczności miejsc wiąże się kwestia uniwersalności mitu 
jako jednej z cech istotowych przestrzeni mitu. Terytoria, które przedstawia 
w swych utworach Grabiński, to miejsca powszechnie znane, które od daw-
na wywołują pewne niezmienne uczucia. W twórczości Grabińskiego można 
wyróżnić ,,archetypiczne uniwersalia przestrzenne”5, które kształtują świat 
przedstawiony utworów. Spośród powracających obrazów autor Demona ru-
chu szczególnym zainteresowaniem darzy przestrzeń drogi, domu, również 
otchłani i labiryntu.

Grabiński reinterpretuje mity przestrzenne, tworzy ich warianty, wersje do 
mitu przynależące6, bazując na wyjściowym modelu przestrzeni, zanurzonym  
w realnym świecie, który służy mu do egzemplifikacji różnorodności rzeczywi-
stości, która może w nierzeczywistość się przemienić.

Grabiński kreuje odrębny świat literacki7 twórczo naśladując mity. Przestrze-
nie mityczne zostają w jego utworach oryginalnie8 przetworzone w celu ukazania 
niesamowitości świata, jego zmienności i wielości.

5 Na temat uniwersalnych konstrukcji z. obJ. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne 
rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura, Studia, op. cit., s. 12. 

6 C. Lévi-Strauss pisząc o wariantywności mitu słusznie zauważa: ,,Nie istnieje «prawdziwa» 
wersja, której wszystkie inne byłyby kopiami lub zniekształconymi echami. Wszystkie wersje na-
leżą do mitu”. C. Lévi-Strauss, Struktura mitów, op. cit., s. 255. Grabiński wykorzystuje nie tylko 
mity przestrzenne, które w tym szkicu mnie interesują – na marginesie należałoby wspomnieć o tak 
frapujących mitach i obecnych mocno w twórczości autora Demona ruchu, micie Androgyne czy 
Narcyza, domagających się osobnych  rozważań.

7 N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie, ,,Pamiętnik Literacki” 1969, R. 60, z. 2,  
s. 294. Frye pisze: „To, co się dzieje w micie, dzieje się tylko w opowieściach i należy do 
odrębnego, zamkniętego świata literatury. (...) Mit może zatem pociągać pisarza w taki sam 
sposób, w jaki pociąga go bajka ludowa – daje mu gotowe ramy, pokryte patyną wieku,  
i dzięki temu pozwala skoncentrować całą energię na opracowaniu szczegółów jego kon-
cepcji”.

8 A. hutnikiewicz, Stefan Grabiński czyli jak się pisze,,dreszczowce”, w: Prozaicy dwudziesto-
lecia międzywojennego. Sylwetki, pod red. B. Faraona, wyd. 2, Warszawa 1974, s. 223. Grabiński 
traktując oryginalność jako podstawę trwałych walorów każdego dzieła, rozróżnia oprócz oryginal-
ności polegającej na reinterpretacji mitów, oryginalność przejawiającą się nową, dotąd niespotyka-
ną interpretacją zjawisk tzw. ,,rzeczywistości eksperymentalnej życia” oraz oryginalność najbliż-
szą ideałowi pomysłowości – oryginalność absolutną, do której zaliczał ,,pomysły bezwzględnie 
świeże i fikcje dziewiczo nowe i niespodziewane” – jak pisał w swojej pracy teoretycznoliterackiej 
– twórców fantastycznych. S. Grabiński, Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej, ,,Pa-
miętnik Literacki” 1925/26, R.22/23. Cyt. za: A. hutnikiewicz, Stefan Grabiński czyli jak się pisze 
,,dreszczowce”, op. cit., s. 223.
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Można powiedzieć, że autor Wyspy Itongo poprzez konstrukcje przestrzenne 
wpisuje się w ,,młodopolskie wołanie o mit”9. Mit w jego twórczości, podobnie 
jak w literaturze Młodej Polski, czy w szerszym pojęciu, w modernizmie10:

(...) występuje jako kompleks obrazowo-semantyczny (obraz, symbol, motyw, fa-
buła) o silnym zabarwieniu emocjonalnym i wyraźnym nacechowaniu estetycz-
nym, który w intencjach artysty-mitotwórcy ma odsłaniać rzeczywistość „absolut-
ną”, tj. niedostępną poznaniu rozumowemu i nie dającą się wyjaśnić według reguł 
poznania obowiązujących w ramach oficjalnej kultury11.

Przestrzenie, które stworzył Grabiński są przestrzeniami, z których się ucieka 
lub do których się dąży. Określając miejsca opisywane przez autora Salaman-
dry, można pokusić się o stwierdzenie, że przestrzenią, która interesuje pisarza  
w stopniu najwyższym, jest utopia, której obraz rozwija i buduje na nowo  
w swoich utworach. Utopia Grabińskiego to Itaka Odysa, ale i ojczyzna, której 
poszukuje Eneasz. To utopia, która przeraża12. Bohaterowie jego opowieści pró-
bują powrócić w miejsce bezpieczne niczym mężny zdobywca Troi zagubiony  
w przestrzeni. W czasie swej wędrówki spotykają najróżniejsze potwory, prze-
mierzają najdziwniejsze krainy.

Grabiński transponuje mit Odysa i nadaje mu rys szczególny: moment roz-
poznania powracającego bohatera jest brzemienny dla niego samego, obcowanie 
z tajemnicą tożsame jest z odejściem ze świata realnego: w jego porządku czło-
wiek umiera, znika, zmienia swoją postać – przechodząc w odmienny, transcen-
dentny porządek. Mit króla Itaki powracającego do swego domu reinterpretowa-
ny jest w utworach Grabińskiego na różnych poziomach, od narracji po metafo-

9 Wyrażenie Wojciecha Gutowskiego, por. W. Gutowski, Nagie dusze i maski (O młodopolskich 
mitach miłości), Kraków 1992, s. 7.

10 Pojęcie modernizmu we współczesnym rozumieniu (na temat modernizmu zob. m.in. R. 
Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, wyd. 2, Wrocław 2002., Odkrywanie 
modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998, idem, Literatura nowoczesna: 
cztery dyskursy, „Teksty Drugie” 2002, nr 4; W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. 
(Rekonesans), „Teksty Drugie” 2002, nr 4; W. Bolecki, Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp 
do modernizmu w prozie polskiej XX wieku, „Teksty Drugie” 2003, nr 4) jest bardziej przystające do 
twórczości Grabińskiego niż pojęcie Młodej Polski,  nie tylko ze względu na tzw. ramy czasowe,  
o których wspomina Maria Podraza-Kwiatkowska: Do epoki Młodej Polski należy jedynie jego 
pierwszy, niezbyt udany zbiór opowiadań, pt. Z wyjątków. W pomrokach wiary (1909). Dalszą twór-
czość rozwinie Grabiński w dwudziestoleciu międzywojennym” – M. Podraza-Kwiatkowska, Litera-
tura Młodej Polski, Warszawa 1992, s. 263. Modernistyczna problematyka podmiotowości, kryzysu 
tożsamości, rozpadu świata znajduje się w centrum twórczości autora Willi nad morzem.

11 W. Gutowski, Nagie dusze i maski, op. cit.,  s. 8.
12 Konstrukcje przestrzeni utopijnych w twórczości Grabińskiego ze względu na czyhające  

w nich zagrożenie można określić mianem antyutopii. Sądzę jednak, że jest to nadużycie, gdyż 
mówiąc o przestrzeni utopii, należy pamiętać o etymologii słowa, które oznacza miejsce szczęśliwe 
oraz miejsce nieistniejące, oba rodzaje obszarów wymienione w źródłosłowie niebezpieczeństwa 
nie wykluczają, zwracając uwagę na drugie znaczenie słowa utopia, można pokusić się o stwier-
dzenie, że budzi niepewność i niepokój. Na temat utopii, ale przede wszystkim o młodopolskich 
antyutopiach pisze Maria Podraza-Kwiatkowska, omawiając prozę lat 1907─1914. Por. M. Podra-
za-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, wyd. 3, Warszawa 1997, s. 254-258.
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rykę stosowaną w opisach konstrukcji przestrzennych. Najpełniejszym, a przede 
wszystkim najdokładniejszym naśladowaniem mitu Odysa jest powieść Wyspa 
Itongo, która opowiada losy wybrańca zaświatów.

Mity, które reinterpretuje autor Klasztoru i morze można określić, korzystając 
z dosyć schematycznego rozróżnienia mitów młodopolskich, przede wszystkim 
jako ,,mity egzystencjalne”13. Mity służą pisarzowi do wyrażenia, próby wypo-
wiedzenia kondycji istnienia, opisu zmieniającej się, pulsującej rzeczywistości. 
Przedstawione w jego przestrzenie są to obszary stworzone lub zaadaptowane 
przez samego autora, przestrzenie mu bliskie i w nim budzące niepokój. Prze-
strzenie, które przerażają i przyciągają, przestrzenie tak znane i tak tajemnicze. 
Typowe rozróżnienie na obszary cudze ─ swoje, nieznane ─ znane w utworach 
Grabińskiego ulega zresztą zatarciu: znane może okazać się czymś obcym, a nie-
znane przynosi nieoczekiwane.

Z przestrzenią mitu wiąże się także kwestia czasowości14. Mit jest opowieścią, 
która toczy się zawsze i nigdy, wszędzie i nigdzie, dystans epicki mitu impliku-
je dawne czasy15. Przestrzenie stworzone przez Grabińskiego również odwołują 
się do przeszłości, zazwyczaj przyczyną ich przemienienia w miejsca przeklęte 
jest brzemienne w skutkach zdarzenie (zazwyczaj morderstwo), którego kontury 
są już mocno zatarte. Jednak zwracając uwagę na system czasowy określający 
mit, warto zwrócić uwagę, że przestrzenie przemienione są stałymi konstruk-
cjami przestrzennymi, o ustalonej strukturze16, które powołać do życia można 
zawsze. Podobnie jak niebezpieczeństwo i przemienienia przestrzeni, które  
w swojej potencjalności mogą w każdym czasie się zrealizować. Przestrzenie bu-
dowane przez Grabińskiego są rozpięte między czasem przeszłym a przyszłym, 
w teraźniejszości opisywane, przynależą do czasu mitycznego17. Trwają i prze-
mieniają się, aby trwać na nowo.

Miejsca opisywane przez autora Księgi ognia to przestrzenie mityczne,  
w których wykorzystane zostają symbole, które można nazwać za Marią Pod-

13 Wojciech Gutowski, autor zróżnicowania mitów młodopolskich obok mitów egzystencjal-
nych wyróżnia jeszcze krąg mitów religijnych oraz narodowych (społecznych). Por. W. Gutowski, 
Nagie dusze i maski,  op. cit., s. 9-10. O ile o mitach religijnych można by jeszcze powiedzieć, to 
o mitach narodowych u Grabińskiego nie może być mowy. Autor Demona ruchu  skupia się na 
indywidualnych przeżyciach i trwaniu w przestrzeniach mitycznych. 

14 Problematyka czasu w utworach Grabińskiego to kwestia domagająca się osobnych rozwa-
żań, tu jedynie sygnalizuje się czasowość jako element świata przedstawionego trwale związanego 
z przestrzenią.

15 Claude Lévi-Strauss podkreśla: ,,Mit odnosi się zawsze do zdarzeń minionych: «przed stwo-
rzeniem świata» lub «w pierwszych wiekach», a  w każdym wypadku «dawno temu»” – C. Lévi-
-Strauss, Struktura mitów, przeł. W. Kwiatkowski,  ,,Pamiętnik Literacki”  1968, R. 59, z. 4, s. 246.

16 Lévi-Strauss strukturę tę przedstawia następująco: „(...) te wydarzenia, traktowane jako dzie-
jące się w pewnym okresie czasu, tworzą również stałą strukturę. Odnosi się ona równocześnie do 
przeszłości, teraźniejszości” – ibidem. 

17 Oczywiście temat czasu w utworach Grabińskiego jest niezwykle interesującym zagadnie-
niem, które należy zbadać głębiej.
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razą-Kwiatkowską ,,symbolami architektonicznymi”18, chociaż osobiście sądzę, 
że odpowiedniejszym określeniem będą ,,symbole przestrzenne”. Symbole te są 
elementami konstytutywnymi przedstawianych przestrzeni. Ich semantyka bywa 
przez Grabińskiego zmieniana, w celu ukazania różnorodności widzenia, pojmo-
wania świata, który w swej istocie nie jest jednoznaczny. Jednocześnie zabieg 
ten, stanowiąc twórczą próbę odtwarzania rzeczywistości wyrażoną w słowie jest 
tworzeniem wersji mitu19 przestrzeni.

Miejsca, które konstruuje w języku ,,polski Poe”, są elementami przestrzeni 
znanymi i obcymi człowiekowi; są wyrazem wyobrażeń przestrzennych danych 
naszej kulturze. Oczywiście Grabiński z zasobu kulturowych imaginacji prze-
strzeni wybiera odpowiadające mu znaczenia pewnych miejsc i sensy naddane 
danych przestrzeni twórczo naśladuje. Korzysta z tematów przestrzennych, war-
tościuje opisywane obszary, co można zauważyć w sposobie wykorzystywania 
metafor przestrzennych: dom jako symbol miejsca bezpiecznego, dobrze znane-
go człowiekowi jest u niego nacechowany negatywnie, z kolei labirynt ulic jest 
w swej naturze miejscem ukojenia bohatera. 

Transpozycję przestrzeni mitycznych dokonaną przez Grabińskiego na po-
ziom fabularny i narracyjny powieści traktować należy jako naśladowanie rze-
czywistości, rozumiane w myśl Arystotelesa ,,nie jako wierne jej kopiowanie, 
lecz jej swobodny stosunek do rzeczywistości artysty, który może po swojemu ją 
przedstawić”20. 

W konstrukcjach pejzaży, które tworzy Grabiński21 imitatio uprawdopodobnia 
i uprawomocnia nastroje, jakie opisywane przestrzenie ewokują. Można za Marią 
Podraza- Kwiatkowską,  stwierdzić:

Zasadniczym celem jest emocjonalne nacechowanie krajobrazu; taka więc 
jego konstrukcja, która eksponuje elementy sugerujące odpowiedni na-
strój22.

Naśladowanie pejzaży rzeczywistych w konstrukcji przestrzeni zwiększa od-
czuwanie niesamowitości owych miejsc, ich nastroju. O przestrzeni nie decydu-
ją jej elementy, ale relacje pomiędzy jej podmiotami zachodzące. Przestrzenie 
przemienione są wieloznaczne semantycznie: samotny dom może być postrze-
gany jako odludna oaza fikcji czy teren tajemnicy i zagrożenia; może być wi-

18 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbol architektoniczny. Zejście w głąb. Martwa natura,  
w: M. Podraza- Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, op. cit.,  s. 167-184.

19 Zdaniem Lévi-Straussa mówić można jedynie o wersjach mitów: „Nie istnieje «prawdziwa» 
wersja, której wszystkie inne byłyby kopiami lub zniekształconymi echami. Wszystkie echa należą 
do mitu” – C. Lévi-Strauss, op. cit.,  s. 255. 

20 Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, s. 315.
21 Grabiński wpisuje się w niemimetyczność konstrukcji młodopolskiego pejzażu, o której pi-

sze Maria Podraza-Kwiatkowska omawiając związki postaci z pejzażami. Por. M. Podraza-Kwiat-
kowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, op. cit., s. 107.

22 Ibidem.
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dziany także jako pusty dom i ocena ta nie musi być nacechowana negatywnie 
– odczytywany może być jako miejsce spokoju, ucieczki od świata. Ale nawet  
w tym znaczeniu nie będzie to miejsce neutralne, takiego bowiem w prozie au-
tora Demona ruchu nie ma. Obszary, które interesują pisarza, są przestrzeniami 
intensywnie emocjonalno-nastrojowymi, w których uczuciami dominującymi są 
poczucie braku, niepokoju, zagrożenia, pragnienia. Przestrzenie te przybierają 
różne formy. Są to miejsca, które bohaterowie próbują odnaleźć lub w które przy-
padkowo wkraczają, zawsze usiłują je poznać, także przez nazwanie ich; nieraz 
pragną znaleźć wejście, jednocześnie uwalniając się z przestrzeni realnej, która 
ich więzi. Pragnienie odnalezienia utopii powoduje nieraz, że bohater sam ową 
przestrzeń konotuje – myślą lub myślą skonkretyzowaną – własną twórczością. 
Grabiński transponuje symbol genezyjski, traktując go nie jako symbol autote-
matyczny23 odnoszący się do stwarzania artystycznego, lecz jako symbol aktu 
stwarzania z niebytu; wkraczania w rzeczywistość ludzką przestrzeni innej, nie-
znanej. Bohaterowie z opowieści Grabińskiego swoją myślą kreują przestrzeń 
i to jedna możliwość realizacji symbolu genezyjskiego. Druga wersja, będąca 
reinterpretacją tego obszaru symbolu genezyjskiego, który obejmuje zagadnienie 
powstawania świata z niebytu, zakłada, że przestrzeń sama wydobywa się nico-
ści, absorbując myśli człowieka. Przestrzeń opisywana przez Grabińskiego, to-
,,przestrzeń ogarniająca i przestrzeń ogarniana, panująca nad człowiekiem i jemu 
podporządkowana”24.

3.
(Przestrzenie ludzkie, przestrzenie nie-ludzkie)

Grabiński obrazuje przestrzeń w dwojaki sposób: z zewnątrz oraz immanent-
nie, szczególnie opisywanie przestrzeni z zewnątrz ewokuje wielorakie jej wa-
rianty. Zawsze jednak  sposób jej rozpoznania wiążę się z człowiekiem, wobec 
którego i przez niego kreowana  jest rzeczywistość. Percepcja świata opiera się  
w dużej mierze na znajomości i nieznajomości obszarów, które człowiek penetruje.

Kluczową formą przestrzeni jest miejsce nieznane głównemu bohaterowi pro-
zy Grabińskiego, miejsce bliskie topograficznie: zazwyczaj jest to dom po drugiej 
stronie ulicy, dom naprzeciwko. Nieznane miejsce jest paradoksalnie bohaterowi 
znane. Powodów owej znajomości może być kilka. Po pierwsze owa przestrzeń 
jest mu znana, gdyż sam tworzy jej wnętrze. Po drugie już kiedyś był w tym miej-
scu, ale w innej rzeczywistości, np. w śnie. Zajmę się pierwszym przypadkiem: 
przestrzenią przemienioną z zewnątrz przez człowieka. Modelowym przykładem 
jest relacja pomiędzy miejscem a głównym bohaterem noweli Dziedzina. Wrze-

23 O symbolu genezyjskim jako symbolu autotematycznym, dotyczącego kreacji artystycznej 
pisze Maria Podraza- Kwiatkowska, podkreślając analogiczność tego symbolu do kreacji artystycz-
nej. Ibidem, s. 154.

24 M. Głowiński, Przestrzenne tematy i wariacje, w: Przestrzeń i literatura, op. cit.,  s. 79.
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śmian, uważany za poetę wyczerpanego przedwcześnie, poszukując ,,bezwzględ-
nej, absolutnej fikcyjności” (I, 281)25 odnajduje naprzeciw okien swojego domu 
,,oazę fikcji” (I, 284) ─ samotną willę. W przypadku stwarzania, modelowania 
rzeczywistości przestrzennej dochodzi do współoddziaływania przestrzeni stwa-
rzanej i tworzącego ją bohatera. Myśli bohatera stają się w sposób namacalny 
płodne w obrazy idei, marzeń:

Tak nieznacznie wytworzyło się nieuchwytne jakieś środowisko, jakaś tajemnicza 
oaza, do której nikt nie miał przystępu oprócz Wrześmiana – króla niewidzialnego 
ostrowu. Owo milieu nasiąkłe jaźnią marzyciela, przepojone nim po brzegi, przed-
stawiało się nie wtajemniczonym jako zwykłe miejsce w przestrzeni, ludzie mogli 
dostrzegać tylko jego stronę zewnętrzną, jego istnienie fizyczne – drgającego we-
wnątrz rozczynu myśli, subtelnego związku, jaki łączył je z osobą Wrześmiana, 
przeczuć nie zdołali... (I, 283).

Warto zwrócić uwagę jak wygląda owa przestrzeń.
 

Dom marzeń

Miejsce projekcji myśli, jak już wspomniano, jest ściśle związane z osobą, 
która ową przestrzeń przemienia. Bohater, wchodząc w dialog z przestrzenią, 
tworzy ją od nowa lub powołuje do życia ukryte elementy tej przestrzeni, budzi 
coś ze snu. Opowieść o Wrześmianie to opowieść o granicach przestrzennych  
i o ich nieustannym zacieraniu się. historia Wrześmiana26 to opis nieustających 
przemian rzeczywistości realnej, a rzeczywistości umysłu głównego bohatera, 
którego projekcje realizują się w przestrzeni opuszczonego domu. Aby do zatarcia 
tych granic mogło dojść muszą zaistnieć pewne okoliczności przestrzenne: 

25 Cytując fragmenty utworów Grabińskiego, stosuje się następujące określenia źródeł: w na-
wiasie umieszcza się skrót nazwy źródła i zawsze po przecinku numer strony. Podstawą przyta-
czanych fragmentów są przede wszystkim utwory zebrane i wybrane przez Artura hutnikiewicza,  
które w odróżnieniu od pierwodruków mają aktualną grafię, rzetelnie opracowaną. Wybór ten skła-
da się z trzech tomów. Por.: S. Grabiński, Utwory wybrane, wybór, wstęp i komentarz A. hutnikie-
wicz, Kraków 1980. Przy cytowaniu tekstów według  zbioru hutnikiewicza stosuje się następujący 
skrót, oznaczający kolejne tomy: I – Nowele; II – oznacza fragmenty z wydanych w jednym tomie 
powieści Salamandra i Cień Bafometa, III – Wyspa Itongo. Poza tym wydaniem korzystam w tym 
artykule także z wydania nowel z posłowiem Stanisława Lema:  S. Grabiński, Niesamowite opo-
wieści, dz. cyt., M – fragmenty z tejże książki opatrując skrótem NO. S. Grabiński, Demon ruchu, 
posłowiem opatrzył K. Varga, kolażami ilustrował P. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1999. – DR,  
S. Grabiński, J. huskowski, Tragedia na wieży. Opowieści nadzwyczajne, Kraków 2011 –  TnW.

26 Grabiński historię Wrześmiana opisuje dwukrotnie: w opowiadaniu Dziedzina (w tomie Sza-
lony pątnik, Kraków 1920) oraz w powieści Cień Bafometa  pisanej, jak podaje sam autor w okresie 
od 31 X 1923 do 9 VIII 1924. To podwójne opisanie dziejów samotnika daje możliwość zobaczenia 
szczególnej przestrzeni z perspektywy Wrześmiana, który o domie naprzeciwko mówi: ,,Opuszczo-
na willa, którą zapełniłem tworami swej myśli...” (II, 217) oraz z punktu widzenia obiektywnego 
obserwatora, jakim w Cieniu Bafometa jest Pomian, określający ten sam dom mianem ,,samotnej 
willi” (por. S. Grabiński, Cień Bafometa, op. cit., s. 270, 273), nie dostrzegając niezwykłości owej 
przestrzeni i czyhającego w niej niebezpieczeństwa, które widzi Wrześmian.
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miejsce, w którym dochodzi do rozmycia granic, a ściślej mówiąc te granice 
zostają przekroczone przez postać, bowiem dla pozostałych granice te pozostają 
nietknięte, a nawet dla nich nigdy nie istniały, jest miejscem opuszczonym, 
znajdującym się na obrzeżach miasta, ,,w ustronnej, wychodzącej na pola i ugory 
podmiejskiej ulicy” (I, 283). To usytuowanie przestrzenne warunkuje samotność 
zamieszkującego w tym miejscu bohatera:

Wrześmian usunął się zupełnie z widoku ludzi i zamieszkał samotnie u wylotu 
miasta (...). Tu zamknięty w swych dwóch pokoikach, odcięty od towarzystwa, 
spędzał miesiące i lata na lekturze i kontemplacji. Z wolna ograniczał się do coraz 
to ciaśniejszych kręgów życia rzeczywistego (...). Poza tym cały tkwił w sobie,  
w swych marzeniach i w tęsknocie za ich spełnieniem  (I, 283)27.

Wyalienowanie z życia konotuje stwarzanie nowej przestrzeni, zaadaptowa-
nie przestrzeni już istniejącej do potrzeb umysłu bohatera. Adaptacja ma charak-
ter ciągły, przemiany początkowo są nieznaczne, lecz na końcu wzrastają, aby 
osiągnąć apogeum, które równoznaczne bywa ze śmiercią człowieka. Charakte-
rystyczne w tym wariancie przestrzeni jest to, że transpozycja przestrzenna myśli 
ma miejsce po drugiej stronie, na tamtym brzegu – miejscem ekspozycji umysło-
wych tworów jest opuszczony dom:

Całość sprawiała wrażenie ponurej samotni, opuszczonej od dłuższego czasu przez 
ludzi, izolowanej od sąsiednich budynków. Willa zamykała ulicę; poza nią nie było 
już ani jednego domu; kładły się tylko szerokimi pasmami łęgi, płożyły pola, ugory, 
z dala czerniały zimą, rdzewiały jesienią bukowe lasy... (I,  284).

Samotna willa staje się ekwiwalentem myśli bohatera, jest niczym lustro – odbi-
ja je, jednocześnie projektuje przestrzeń nieznaną. Umysł bohatera przenika w inną 
rzeczywistość, określaną mianem ,,chaosu niebytu” (I, 288). Ta swoista osmoza, 
zapoczątkowana myślą bohatera, finalizuje się w jego tragicznej śmierci. Śmierć 
jako moment graniczny, punkt zerowy28 stanowi równocześnie moment zespolenia 
się ze swoją myślą, z przestrzenią przez nią ewokowaną. Co ciekawe efektem tego 
zespolenia nie jest ukojenie, ale przerażenie. Jak gdyby poza przestrzenią przemie-
nioną przez ludzki umysł znajdowała się jeszcze inna przestrzeń, ta druga strona, 

27 Motyw twórcy, który ucieknie od świata w celu znalezienia spokoju pojawia się m.in.  
w noweli Cień, której tematyka koncentruje się wprawdzie nie na temacie zdolności kreacyjnych 
bohatera, lecz sposobu zaistnienia nierzeczywistości w rzeczywistości; niemniej jednak pojawia się 
w tym utworze obraz opuszczonego domu na uboczu, jako ostoi spokoju – bohater wyznaje: „Czu-
jąc, że spokój absolutny jest tu [bohater zajęty jest pisaniem rozprawy O symbolach w przyrodzie 
– E.K.N.] niezbędnym warunkiem, porzuciłem gwar stolicy i przeniosłem się na cichą, kilka mil 
odległą prowincję. Spragniony odosobnienia, w obawie, by codzienność stosunków z ludźmi nie 
wtargnęła niszcząco w zacisze mych rozmyślań, wynająłem do wyłącznej dyspozycji mały, zielony 
domek na końcu miasteczka, otoczony gęstym żywopłotem krzaków bzu, ligustru i czeremchy” 
(TnW, 13).

28 O śmierci jako punkcie zerowym trupa pisze Louis-Vincent Thomas rozważając problem 
przechodzenia ,,od ciała- żywego do ciała-trupa”. Por. L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropo-
logii, przeł. K. Kocjan, Łódź 1991, s. 9-15.
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której człowiek nie jest w stanie uchwycić. Wyobrażenia człowieka okazują się 
namiastką owej przestrzeni, fantomy myśli jedynie maskami. Przestrzeń przemie-
niona, jak w lustrze, odbija tylko kształty, nie ukazując ich prawdziwego oblicza. 
Dotarcie do prawdy, do istoty oznacza śmierć. Śmierć ta może mieć znamiona 
wampiryzmu29, przestrzeń wysysa swoje istnienie z człowieka. Poprzez myśl, sło-
wo konotujące twory, nawiązana zostaje więź pomiędzy tworzącym a stwarzanym. 
Połączenie to ma charakter procesualny, twory przyoblekają się w kształty kosztem 
człowieka, aby w finalnym etapie wchłonąć bohatera.

Przejście na drugą stronę nie musi być uwarunkowane terytorialnym rozdzie-
leniem wnętrz, jak ma to miejsce w opowiadaniu o Wrześmianie. Może mieć 
miejsce także w jednej przestrzeni, gdzie bohater żyje, przebywa ciągle. W obu 
przypadkach samotne postaci, otoczone nową rzeczywistością dotąd im nieznaną, 
zwracają się ku nieznanej przestrzeni i giną, jak na przykład w noweli Spojrzenie:

Odonicz odważył się na to spojrzenie. Ruchem nagłym jak myśl, jak błyskawica 
oglądnął się i spojrzał. I wtedy z ust jego wyszedł nieludzki krzyk grozy i strachu 
bez granic; konwulsyjnie chwycił się ręką za serce i jak piorunem rażony zwalił się 
bez życia na posadzkę pokoju (I,473).

Bohater, wstępując w przestrzeń zdeformowaną przez własne myśli, nie panu-
je nad nią; to ona przejmuje władzę nad człowiekiem. Przemienianie przestrze-
ni umysłem może przejawiać się także w przestrzennym układzie przedmiotów 
w danym pomieszczeniu. Elementy ulegają przemieszczeniu – znikają się lub 
pojawiają w przestrzeni w wyniku myśli człowieka: ,,(...) fenomeny szły rów-
nolegle z chwilowym zainteresowaniem, jakie odczuwał dla tych przedmiotów 
przed momentem ich zniknięcia względnie wynurzenia się: prawi z reguły myślał 
o nich przedtem nader intensywnie” (I, 470).

Przedmioty, szczególnie osobiste, mogą także zmieniać swoją postać, na 
przykład przycisk z porfiru, leżący od lat na biurku Odonicza przeobraża się  
w ,,kawałek suchej, wąskoporowej gąbki” (I, 469). Przemiana spowodowana 
została stanem i kierunkiem myśli bohatera: „(...) od paru godzin przebywasz 
niemal wyłącznie w świecie stułbi, ukwiałów, gąbek i tym podobnych 
jamochłonów. A właśnie życie gąbki szczególnie cię interesowało” (I, 470).

Ta niepozorna metamorfoza skłania Odonicza do rozważań epistemologicz-
nych. Myśli bohatera skupiają się na odwiecznym pytaniu ludzkości, czy istnieje 
inna przestrzeń i czy możliwe jest jej poznanie. Odonicz zadaje pytanie niepo-
kojące: czy istnieje bezwzględna nicość, pustka bez granic i czy jest coś oprócz 
niej? Czy może być coś gorszego od owej otchłani? Odpowiedzi nie otrzymuje...

29 U Grabińskiego mówić można o szczególnej odmianie wampiryzmu, o wampiryzmie meta-
fizycznym, który wiąże się z osmotycznym charakterem relacji pomiędzy człowiekiem, jego myślą  
a przestrzenią. Niezwykle trafnie opisane zostaje to zjawisko w rozmowie Wrześmiana z Pomia-
nem, podczas której Pomian stwierdza, że ,,wyższa rzeczywistość” (II, 271), o której rozprawia 
jego rozmówca, „to wampiry oszalałej myśli!” (II, 271).
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,,straszliwa rzeczywistość innego rzędu” (I,  473)

Dom, który jest na ogół symbolem oznaczającym obszar bezpieczeństwa, 
szczęścia, u Grabińskiego przemienia się w przestrzeń nacechowaną nega-
tywnie. Przestrzeń zamknięta domu ewokuje niebezpieczne dla znajdujących 
się w niej postaci. Dom nie oznacza w opowieściach niesamowitych miejsca 
bezpiecznego, własnego. Typowe rozróżnienie na swoje – cudze, znane i nie-
znane ulega zatarciu – teren znany może okazać się obcym. Obszar nieznany 
pozostaje miejscem zagrożenia, jednak nieoczekiwanie może się okazać, że jest 
on bohaterowi znany. Rozpoznanie owo może wynikać, jak już wspominałam 
wcześniej, z faktu, że bohater był już w danym miejscu, ale znajdując się w od-
miennym stanie, na przykład w śnie lub podczas halucynacji. Wrażenie déjà vu, 
jakiego doznają bohaterowie może nie być poprzedzone żadnymi widzeniami 
w innym wymiarze danego miejsca. Postaci może być dana pamięć o danej 
przestrzeni, która ujawnia się pod  wpływem owej przestrzeni. To ona stanowi 
katalizator odpominania.

Zdarza się, że osoba odczuwa z miejscem pewien związek nastrojów, odczuć. 
Niewidzialna więź, jaką odczuwa bohater z otaczającą go przestrzenią, budzi  
w człowieku swoisty niepokój ontologiczny:

Czy świat otaczający mnie w ogóle istnieje? A jeśli rzeczywiście istnieje, czy nie 
jest wytworem kształtującej go myśli? A może wszystko jest tylko fikcją głęboko 
zamyślonej jaźni. Tam gdzieś, w zaświatach, ktoś ciągle, ktoś od prawieków myśli 
─ a świat cały, a wraz z nim biedny ludzki narodek jest produktem tej wieczystej 
zadumy! (I,  471)30.

Podstawowym problemem opisu przestrzeni jest dylemat Odonicza, którym 
targają wątpliwości: „(...) albo jest tam coś poza mną ,,innego”, coś zasadniczo 
różnego od rzeczywistości, którą znam jako człowiek – albo też nie ma nic – zu-
pełna pustka” (I, 473).

Zupełna pustka u Grabińskiego jest jednak ontologicznie nie-pustką lub jest 
pustką niejako połowicznie. Bowiem w pustce znajduje się bohater prozy Gra-
bińskiego, w  otchłani jest nieustannie zanurzony. Wstępując w przestrzeń prze-
mienioną wchodzi w otchłań. Ta przestrzeń zdaje się mu być właściwą i z niej 
wyłaniają się inne przestrzenie. Z niej też przemieniają się przestrzenie, w które 
wchodzi człowiek. Pustka jest zatem przestrzenią kreacyjną, stanowiącą pierw-
szy wariant mitu genezyjskiego. O mocy twórczej otchłani jako przestrzeni po-
zaludzkiej rzeczywistości należy pamiętać, omawiając jej wpływ na przestrzeń 
immanentną człowieka. 

30 Niepewność istnienia jakiejkolwiek innej przestrzeni może być, jak słusznie zauważa Ma-
ria Podraza-Kwiatkowska ,,wynikiem subiektywnego idealizmu, według którego wszystko, poza 
własną świadomością jest niepewne, być może nie istniejące”. Cyt. za: M. Podraza-Kwiatkowska, 
Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 45.
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Pustka

Bohater w opowieściach Grabińskiego jest postacią osamotnioną. Przestrze-
nie, w których się znajduje, w które wchodzi, są miejscami pustymi lub takimi się 
zdają. Pustka ta wynika przede wszystkim z faktu, że są one miejscami odludnymi. 
Postać na ową samotnię może być skazana, ale przeważnie jest to jego świadomy 
wybór, jak w przypadku  Wrześmiana31, który usuwa się z widoku ludzi32. Pojęcie 
pustki wiąże się z pojęciem nicości. Nicość stanowi przestrzeń nieznaną – jak  
w przypadku Dziwnej stacji, może budzić strach:

Po prostu usuwają się z widowni świata, rozwiewają w  przestrzeni bezpowrotnie. 
I nie można tego nawet nazwać śmiercią, gdyż ta jest przejściem do nowej for-
my bytowania. Jest to coś gorszego od śmierci – to kompletny zanik, to przejście  
w bezwzględną nicość (I, 162).

Nicość oznacza tu przestrzeń, której człowiek nie jest w stanie sobie wy-
obrazić. Ta niemożność konotuje przerażenie: wiara w siłę myśli jest u Grabiń-
skiego jedyną ostoją nadziei33, a i ona zawodzi. Nicość to przestrzeń nieznana 
i niedostępna ludzkim zmysłom34.. Pustka  w twórczości Grabińskiego bywa 
otchłanią35, w którą bohater osamotniony wstępuje, co istotne, bywa ona obsza-
rem niekoniecznie negującym istnienie. Zachowanie bohaterów niesamowitych 
opowieści świadczy raczej o niemożności zobaczenia innej formy rzeczywisto-
ści i jej tworów. Dopuszczają oni (nieraz są niemal pewni) możliwość istnienia 
innej przestrzeni i jej mieszkańców. Lokatorami mogą być duchy przeszłości, 
skumulowane siły natury lub ludzkie, które ujawniają się w przestrzeni czło-
wieka. 

Problem innej przestrzeni wiąże się z granicami poznania. Otchłań jest miej-
scem niepoznawalnego, bezmiarem chaosu – przestrzenią nieludzką i przed 
człowiekiem zamkniętą. Niedostępność obszaru pustki nie oznacza jej oddale-
nia od obszarów ludzkich. Pustkę może bohater odnaleźć tuż za ścianą i nie jest 

31 Samotność z wyboru jest także udziałem bohatera noweli Cień. 
32 Owa rezygnacja z życia, zazwyczaj w celach wyższych, jest wtedy całkowicie akceptowana. 

Aprobatywność takich wyborów tłumaczy, nawiasem mówiąc, dlaczego postacie zakonnic i ich 
wybory są pozytywnie nacechowane – ich decyzje są równoznaczne z zrzeczeniem się życia do-
czesnego w imię świętości. 

33 Sfera myśli i nadzieja przez nią ewokowana są ambiwalentne. Myśl nieraz prowadzi do sza-
leństwa, a nadzieja okazuje się śmiercią. 

34 Zdaniem Rudolfa Otto nicość, to: „coś całkowicie i istotnie innego i przeciwstawiającego się 
wszystkiemu, co jest lub może być pomyślane” – R. Otto, Świętość, tł. B. Kupis, Warszawa 1968, 
s. 58.

35 Pustka, otchłań zdaniem Marii Podrazy-Kwiatkowskiej: ,,(...) oznacza sferę transcendentną 
wobec ludzkiego poznania, rodzaj «próżni» czy «nicości» mistyków, coś zatem, co jest zaprzecze-
niem istnienia i bytu, zaprzeczeniem tego, co «naturalne i światowe». W języku epoki jest to przede 
wszystkim «otchłań», czasem zastępują ją bliskoznaczniki, wyraźniej podkreślające przestrzenny 
charakter tego pojęcia – wyobrażenia: bezdeń, bezmiar, bezkres itp. Także – przepaść” – M. Podra-
za-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi, op. cit.,  s. 46.
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to tylko kolokwializm. W noweli Zez, której zasadniczym tematem jest kwe-
stia przemian człowieka w drugiego człowieka, problem sobowtóra, w pustej 
przestrzeni za ścianą pokoju, w którym mieszka główny bohater, zaistniało coś 
tajemniczego: „(...) szemrało coś tylko za ścianą po lewej, za ścianą, która zamy-
kała dom i sąsiadowała z pustką. (...) jakiś pokój ślepy, zamurowany, bez drzwi  
i okien, bez wyjścia. I stamtąd szedł ów szczególny szmer” (I,  48).

Bohater próbuje wsłuchiwać się w głosy pustki, słyszy jedynie wtedy, gdy 
wyzwala się ze swojego duchowego sobowtóra, który zresztą nie żyje: „(...) coś 
niespokojnego tłukło się wśród zamkniętej przestrzeni, wałęsało po kątach, tułało 
wzdłuż ściany jakby w wściekłej bezsilności” (I, 48-49).

Opis ruchu w bezprzestrzeni związany jest z jej ograniczeniem, potęguje wra-
żenie niesamowitości: „(...) coś rzucało się za ścianą jakby od posadzki po powa-
łę, drapało w rozpaczy po murach, tarzało w konwulsjach boleści bez wyjścia...” 
(I, 50).

Pustka opisywana jest również jako miejsce, którym bohater zostaje zafa-
scynowany. Mówić należy wtedy o ,,próżni”, pustce, którą można objąć myślą 
ludzką: to miejsca opuszczone, odludne, pozostawione sobie i czasowi, któ-
re swoim ukształtowaniem przyciąga człowieka. Grabiński dzięki metaforom, 
barwnemu słyszeniu buduje obraz przestrzeni opustoszałej, ale nacechowanej 
pozytywnie. 

Przestrzeń była pusta. –  tak rozpoczynają się Engramy Szatery –  Jak daleko okiem 
sięgnąć, snuły się tylko wstęgi torów i wysterczały z nawierzchni słupy telegrafu. 
Gdy na chwilę ścichał wiatr, odzywało się na drutach stłumione mruczenie prą-
du, gdy wracał znów zasilony świeżą rzeszą podmuchów, głuchła gawęda depesz  
a skarżył się żałośnie przestwór... (I, 123).

W pustkę wpisana jest możliwość ruchu, w swojej budowie zawie-
ra ona potencję pędu, którego zapowiedź stanowią powiewy wiatru. Pust-
ka stanowi ekwiwalent ludzkiego pragnienia ruchu, nieogarniętego ni-
czym otchłań. Jest wizualizacją marzenia o wejściu w obszar nieznanego 
i niedostępnego, o przejściu z obszaru rzeczywistości w inną przestrzeń, 
która miejscem szczęśliwym może się okazać, ale nie musi. Jest obra-
zem fascynacji bezmiarem. Zaistnienie pustki, podobnie jak innych kre-
owanych w omawianej prozie przestrzeni, związane jest z bytem ludz-
kim, wobec którego i przez niego opisywany jest świat. Postacie36 stwo-
rzone przez Grabińskiego, przemieszczają się w przestrzeni, znajdują się  
w ciągłym ruchu; poruszają się w terenie, który okazuje się dla nich nie-

36 Jedno zastrzeżenie, omawiając postacie z utworów Grabińskiego nie analizuję wszelkich 
przejawów ich istnienia – jest to temat zbyt obszerny i nie do końca związany z badaną przeze 
mnie kwestią deformacji, zmian przestrzeni. Należy zwrócić uwagę na wzajemne relacje postaci 
z miejscami, w których się poruszają, opisać bohaterów przez pryzmat przestrzeni, w jakich się 
znajdują.
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bezpiecznym, zdradzieckim. Przestrzenie przypisywane bohaterom to obszar 
zniewolenia i zagrożenia jak również tajemnicy i nadziei na jej poznanie. 

Człowiek zanurzony jest w przestrzeni, nie może się od niej uwolnić; w wielu 
wypadkach bohaterów opowieści autora Księgi ognia należałoby określić mia-
nem „opętanych przestrzenią”. Opętanie to ma źródło w hierarchii kreowania 
świata: przestrzeń jest rzeczywistością nadrzędną wobec postaci. Miejsca opisa-
ne są z niezwykłą dokładnością, bowiem każdy element przestrzeni wpływa na 
osoby w danym miejscu przebywające. 

Podrzędność bohaterów ma wymiar egzystencjalny ─ fascynacja prze-
strzenią przeradza się w obsesję. Opętanie rozwija się w dwóch kierunkach: 
przestrzeń wchłania postać, absorbuje jej myśli –  bohater się z nią zespala. 
Alternatywą jest przemienianie przestrzeni myślą ludzką – w tym przypadku 
także trzeba mówić o opętaniu, zniewoleniu przez miejsce, bowiem bohater 
absorbuje całe swoje ciało i duszę myślą o przestrzeni. Oba rodzaje relacji 
pomiędzy przestrzenią a człowiekiem, co należy podkreślić, oznaczają się 
nierozerwalnością. Łączność ta wynika z zasadniczej cechy przestrzeni stwo-
rzonej przez Grabińskiego – jest to przestrzeń ludzka. Określenie to nale-
ży rozumieć nie jako obszaru znanego, bezpiecznego, bo takich miejsc brak  
w utworach autora Demona ruchu. Trzeba je rozumieć po pierwsze w kon-
tekście ich genezy: jako miejsca stworzone przez człowieka: domy, wille, po-
ciągi, stacje kolejowe, miasta. Po drugie, przymiotnik ,,ludzka” oznacza, że 
obszary opisywane zamieszkałe są przez ludzi lub przez nich są opuszczone 
(kiedyś były zaludnione)37. 

Warto przyjrzeć się w jaki sposób ta osmotyczna relacja człowieka, który 
deformowany jest przez przestrzeń i przestrzeni, która może być przemieniana 
przez przebywającego w niej mieszkańca jest konkretnie realizowana.

Straszne mieszkanie

Grabiński upodobał sobie przestrzenie opuszczone, opustoszałe lub za takie 
uchodzące. W przestrzeniach tych wyłaniają się – jako ich fragment postaci przy-
należące do owych miejsc.

Bohaterowie opowiadań niesamowitych (nie tylko Grabińskiego, ale ogólnie 
okresu modernizmu) zaadaptowali dla własnych potrzeb przestrzeń mieszkania  
i synonimiczne z mieszkaniem czynności: zajmowanie, wynajmowanie, zamiesz-
kiwanie, uporządkowanie, umeblowanie (na nowo) mieszkania.

37 Biorąc pod uwagę owe opuszczenie przestrzeni, oksymoron ,,nie-ludzka przestrzeń” należa-
łoby sytuować niezwykle blisko owego ludzkiego charakteru przestrzeni. 
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Miejsca zamieszkiwane przez bohaterów prozy Grabińskiego stają się 
przestrzeniami ich śmierci, mogą się przemienić w grób38. Mieszkania bywają 
przepojone uczuciami, myślami i nastrojami zajmujących je ludzi. W bohaterach 
ciąży przypuszczenie, że mają wpływ na swoje otoczenie. Brak jednak pewności 
–  bohater Szarego pokoju wspomina: 

(...) począłem w pierwszej chwili dopatrywać się przyczyny w samym sobie. (...) 
Może to ja sam przywlokłem z sobą przykry ton, z którego immanentności nie 
zdając sobie jasno sprawy, usiłuję zrzucić go na otoczenie i przypatrując mu się 
jako czemuś poza mną, w ten nieszczery sposób staram się zamaskować własną 
słabość?  (I, 223)

W przypadku omawianego opowiadania dochodzi do nałożenia na przestrzeń 
mieszkania (w tym konkretnym przykładzie dwóch różnych mieszkań) przestrze-
ni (jaźni) dwóch zamieszkujących je po sobie mężczyzn. W owym podwojeniu 
wpływ na przestrzeń ma pierwotny mieszkaniec wynajmowanego pokoju, który 
z miejscem się zjednoczył, w nim się zatracił (i to dosłownie, gdyż popełnił w 
nim samobójstwo). Owo zespolenie może przybiera różne natężenie od niepo-
kojących symptomów, ledwo wyczuwalnych, poprzez coraz mocniejsze aż do 
materializacji owej jedności nastroju przestrzeni:

(...) podobieństwo nastrojowe obu mieszkań tak dziwnie schodzące się  z tożsa-
mością przedostatniego lokatora dawało dużo do myślenia. (...) Z biegiem czasu 
nabrałem przekonania, iż dusza, że się tak wyrażę, obu pokoi nasiąkła jaźnią Łań-
cuta (I,  224).

Obecność poprzedniego lokatora ogranicza przestrzeń, w której może 
mieszkać opowiadający historię szarego pokoju. Dawny mieszkaniec przestrzeni 
wpływa na zachowanie aktualnego lokatora, swoje myśli buduje wokół tego 
ostatniego. 

38 Motyw mieszkania-grobu dosłownie zrealizowany został przez Karla hansa Strobla w opo-
wiadaniu Grobowiec na Père-Lachaise. Opisując w formie pamiętnika dzieje młodego mężczyzny, 
który padł ofiarą złożonej do grobu wampirzycy, pisze o nowym locum: ,,Dzisiaj zająłem mieszka-
nie, w którym muszę pozostać przez cały rok. (...) Zamarły świat fascynujących znaków, na zawsze 
oddzielonych od powszedniego zgiełku. Najbardziej szlachetny materiał na grobowiec” – K. h. 
Strobl, Grobowiec na Père-Lachaise, przeł. W. Grzelak, w: K. h. Strobl, Kościana ręka, wybór, 
przekład i wstęp M. Zybura, przeł. W. Grzelak, Jelenia Góra 1991, s. 100.  Motyw mieszkania-
-grobu wpisuje się w tradycyjną symbolikę domu, która wiąże ze sobą te zdawałoby się biegunowe 
przestrzenie. Dorothei Forstner stwierdza, że: „Prastarą jest myśl, która w grobie dostrzega ostatnie 
miejsce zamieszkania człowieka” – cyt. za: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, op. cit., 
s. 368; z kolei Lurker podaje: ,,Z prastarymi przedstawieniami grobu jako domu wiąże się we 
wczesnej starożytności zwyczaj zaopatrywania grobowców w drzwi i umieszczania na grobow-
cu napisu: domus aeterna” – cyt. za: M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, op. cit., 
s. 43. Grób jako dom wieczności jest przestrzenią nacechowaną ambiwalentnie, ale jest również 
wyobrażeniem dosyć powszechnym, wiążącym się z resztą z tradycją umieszczania na grobach 
napisu D.O.M. – Deo Optimo Maximo. Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, wyd. 
2, Warszawa 1987, s. 116.
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(...) sądzę, że wyrażenie takie jak ,,zostawić gdzieś cząstkę swej duszy” nie tylko 
przenośnie brać należy. Nasze codzienne współżycie z danym miejscem, dłuższe 
przebywanie w pewnym środowisku, choćby ono należało tylko do świata orga-
nicznego, bez współbytności ludzi, co więcej, ograniczało się do sfery tak zwanych 
przedmiotów martwych – musi po jakimś czasie wywołać wzajemny wpływ i obo-
pólne oddziaływanie. Powoli wytwarza się rodzaj nieuchwytnej symbiozy, której 
ślady niejednokrotnie utrwalają się na dłuższą metę i po zerwaniu bezpośredniej 
styczności. Jakaś energia pozostaje po nas i czepia się miejsc i rzeczy, do których 
przywykła (I, 224).

Zdarzenia minione są brzemienne dla teraźniejszości, w przestrzeni tu i teraz 
objawiają się i zmieniają przestrzeń, o tym przeświadczeniu mowa jest w Engra-
mach Szatery:

(...) z czasem nabrał Szatera przekonania, że nic na świecie nie ginie, że żadne, 
choćby najbłahsze zdarzenie nie przepada i nie rozwiewa się bez śladu. Przeciwnie 
–  wszystko utrwala się i rejestruje (I, 128).

Grabiński przyrównuje rzeczywiste zdarzenia z przeszłości do metafizycz-
nych fotografii, które przenikają w przestrzeń realną, aby ją przemienić. Nawią-
zuje w tej kwestii zarówno do buddyjskich wierzeń o zaświatach, jak również 
do wiedzy o wcieleniach? W cytowanym opowiadaniu pojawia się określenie 
,,engramów” zdarzeń, które zostają wytłumaczone następująco:

Owe engramy, ślady faktów i zajść minionych, trwają w stanie utajonym po kli-
szach zaświatów jak podobizny świata fizycznego wywołane przez światło na szkle 
lub papierze powleczonych emulsją. Trwają – więc istnieją „in potentia” – czyhają 
na sposobność... by znów powrócić w sferę widzialności i powtórzyć się echem.  
(I, 128)

Ich stan uśpienia i utajenia może przerwać splot podobnych elementów, 
spraw, które w przeszłości je wywołały, sprawia, że przeszłość aktywizuje się. 
Przede wszystkim jednak przeszłość wydobywają myśli, uczucia, wspomnienia 
człowieka.

Człowiek może tęsknotą swoją ściągnąć przeszłość z „nieba na ziemię”, myśli jego 
krążąc uporczywie koło zdarzeń minionych, ułatwiają im powrót w sferę rzeczywi-
stości: przywołują echo (I, 128). 

Woluntaryzm, który wyznaje Grabiński, jest naczelną postawą bohatera, 
nieraz nieświadomą, wobec przestrzeni, miejsc, w których przebywa.

Przestrzenie są ekwiwalentem myśli człowieka, który w dąży do poznania 
otaczających go obszarów. Nieraz bohater otaczającą go przestrzeń odbiera jako 
przestrzeń obezwładniającą i osadzającą.
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Przestrzenie więzienia

Problem uwięzienia w przestrzeni zajmuje w twórczości Grabińskiego miejsce 
szczególne. Bez względu, czy opisywane przestrzenie są otwarte czy zamknięte, 
czy są one immanentne człowiekowi czy wobec niego zewnętrzne, wszystkie  
w większym lub mniejszym stopni są więzieniem.

a. Więzienie – rzeczywistość

Przestrzeń, która otacza bohaterów opowieści jest przestrzenią uwięzienia: 
więzi ich wszystko: przestrzeń zamknięta (ze swej natury pierwotnie ogranicza-
jąca wolność) w równym stopniu, co otwarta. Kwestia uwięzienia podkreślana 
jest przede wszystkim opisem przestrzeni granicznych: okien, drzwi, progów, 
luster. 

Mieszkanie może być miejscem schronienia, lecz u Grabińskiego często jest to 
przestrzeń, która niebezpieczeństwo ewokuje. Więzieniem zwielokrotnionym oka-
zuje się mieszkanie profesora, tytułowego bohatera Problematu Czelawy, który:

(...) przed paru miesiącami wprowadził się (...) wraz z żoną, do domu, w którym 
mieszkam już od roku. Zajął cały mezonin, mieszkanie wspaniałe, urządzone z wy-
jątkowym przepychem i zbytkiem (I, 234).

Mieszkanie to jest nie tylko pełne zbytków, ale i więźniów. Pierwszym, lecz 
nie najważniejszym więźniem jest żona profesora, Wanda Czelawa ,,piękna 
i młoda” (I, 235). Drugim uwięzionym jest Stachur, brat Czelawy, którego jest 
sobowtórem39. Więź, która ich łączy czyni więźniem również profesora. Miesz-
kanie w ciągu dnia jest więzieniem dla Stachura, który zamknięty jest w swojej 
przestrzeni, którą jest gabinet jego brata. Nocą role się zmieniają: także Czelawa 
jest zniewolony przez przestrzeń, nie tylko mieszkalną, ale także oniryczną. Cze-
lawa pogrążony w śnie, będąc w stanie kataleptycznym, tkwi w mieszkaniu, gdy 
jego sobowtór udaje się w przestrzeń miasta.

Obszar uwięzienia może zostać przedstawiony tak realistycznie i można od-
czytywać go dosłownie lub może stanowić metaforę niezdolności epistemolo-
gicznej.

39 O sobowtórowych konstrukcjach bohaterów u Grabińskiego, z racji ogromu tematu, mogę 
jedynie wspomnieć mimochodem. Co też czynię, pragnąc podkreślić, że sobowtórowość u tego 
pisarza osiąga różne stopnie od cieni, poprzez sobowtóry oniryczne, wizyjne do sobowtórów upo-
staciowanych w przestrzeni realnej. Z punktu badanych przeze mnie przestrzeni istotne jest, że  
w wyniku wykształcania się sobowtórów na drodze rozdwojenia, zwielokrotniania przestrzeni im-
manentnych człowiekowi dochodzi do rozmycia się granic bytu. Przestrzeń traci autonomiczność 
na rzecz innej przestrzeni, a to jest już zjawisko u Grabińskiego niezwykle częste.
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b. Niewola

Niewola postaci związana jest z niemożnością poznania otaczających ich 
rzeczywistości. Niczym zamknięci w jaskini, widzą cienie, jedynie ślady bytów 
idealnych: mogą pojawiać się momentalnie przedmioty, jak chociażby porowa-
ta gąbka zamiast przycisku do papieru z opowiadania Spojrzenie. Platońskie 
korzenie więzienia okazują się niezwykle mocne; nic nie jest w stanie wyzwo-
lić bohaterów Grabińskiego: nawet śmierć czy szaleństwo nie są gwarantem 
poznania.

Unaocznieniem pragnienia wolności jest u autora Szalonego pątnika specyficznie 
zmodyfikowany symbol skrzydeł, wznoszenia się – tak charakterystyczny dla Młodej 
Polski40, utożsamiany z gestem wyzwolenia. W omawianej twórczości symbol ten 
zostaje przetransponowany z układu wertykalnego na horyzontalny; symbolika lotu 
u autora Szalonego pątnika nie oznacza ruchu wzwyż. Lot u Grabińskiego związany 
jest przede wszystkim z jazdą pociągu i ten zastępuje niejako symbol skrzydeł i lotu, 
jest znakiem zdobywania wolności w przestrzeni, uwolnienia się z niej.

Lot zostaje opisany  w układzie horyzontalnym przestrzeni: jego wertykalność 
została sprowadzona do poziomu. Przemieszczanie się w przestrzeni pociągiem, 
określane jako szalona jazda, pokonywanie przestrzeni41, zdobywanie przestrzeni 
jest w twórczości Grabińskiego synonimem lotu. Na przykład ,,piekielny” pociąg 
z Dziwnej stacji, którego szybkość porównywana została do myśli: ,,(...) z pasją 
szaleńca przefruwał pomiędzy pierzejami (...)” (I, 157); w noweli Sygnały mowa 
jest o ,,pozornym wzwodzie maszyny”: „(...) lokomotywa, a wraz z nią wagony 
uniosły się ponad zwały par i tak trwały przez pewien czas zawieszone w powie-
trzu” (I, 158).

Ruch wznoszący zostaje zastąpiony ruchem wzdłuż, nieprzerwanym prze-
mieszczaniem się, którego najpełniejszą realizacją jest zamierzenie opętany prze-
strzenią kolejową, tytułowego maszynisty Grota, dla którego ideałem była: ,,(...) 
szalona jazda w linii prostej, bez zboczeń, bez obiegów, jazda opętana, bez tchu, 
bez postojów, wichrowy pęd maszyny w błękitniejące mgłą oddale, skrzydlata 
gońba w nieskończoność” (I, 137).

Nieskończoność jako przestrzeń niewyobrażalna, jest przestrzenią ułudy, któ-
ra nie jest więzieniem. Dlatego bohaterowie, spętani miejscami, w których się 
znajdują, żyją, za wszelką cenę próbują nieskończoność osiągnąć. Niczym Ikar 
mkną nie w górę, lecz przed siebie, w szaleńczym pędzie. W opisie pociągu, znaj-
dującym się w noweli W przedziale, jako przestrzeni ruchu pojawia się metafora 
ptaka, jako symbolu wolności i braku ograniczeń przestrzennych:

40 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja, op. cit.,  s. 19. Na temat lotu zob. 
też: J. Poradecki, „Aż tu moje skrzydło sięga”. Studium o dziejach motywu lotu poety w poezji 
polskiej, Łódź 1988.

41 Por. S. Grabiński,  Maszynista Grot, op. cit., s. 133-134, 136-137.
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Uskrzydlony pędem parowozu ptak wylatywał swobodnie z więzów codzienno-
ści, przemykał chyżo wzdłuż wyciągniętej ściany wozów i uderzywszy po drodze 
radosną lotką o szyby okien, wyprzedzał maszynę. hej, tam w szerokie, sine dale, 
odległy, mgłami skryty świat!... (DR, 22) 

Symbol skrzydeł i lotu, wyrażający wolność, symbol zbliżenia się do boskości 
jest w twórczości Grabińskiego nieobecny. Motyw lotu pojawia się, lecz jest to to-
pos odwrócony, nie jest to lot ku wyzwoleniu, szczęściu, lecz ku złu. Lot bohatera 
na sabat. Bohater spętany przestrzenią nie jest w stanie wyzwolić się. Nie zna-
czy to, że nie podejmuje prób. Bohaterowie permanentnie próbują wyzwolić się, 
przejść w inną dziedzinę, jak Wrześmian, poznać drugą stronę jak Odonicz, ale  
w opowieściach Grabińskiego zdobywanie wolności kończy się fiaskiem. Wol-
ność jest iluzoryczna, okupiona cierpieniem, z piętnem klątwy wiedzie ku śmier-
ci. Każdy, kto dane mu będzie zobaczenie drugiej rzeczywistości, niczym Tejre-
zjasz zostaje ukarany – niekoniecznie jest to utrata wzroku, może to być strata 
ukochanej, śmierć przyjaciela.

Próby wyzwolenia się z więziennej przestrzeni przybierają różne formy; na 
przykład może to być sen czy twórczość. Ostatecznym wyjściem, próbą wyjścia 
jest śmierć42. Nie daje ona jednak pewności osiągnięcia krainy szczęśliwości. 

Przestrzenie ruin

Terytorium często opisywanym przez Grabińskiego są ruiny. Ruiny są prze-
strzeniami, które umożliwiają przejście w inną rzeczywistość. Jak pisze Oswald 
Spengler – twórca koncepcji ,,metafizycznej” ruin: ,,To, co zniszczone, każe na-
szemu oku wewnętrznemu” przekraczać granice czasu i przestrzeni”43.

Bohaterowie, którzy wejdą w obszar ruin, ulegają metamorfozie – zmiana do-
tyczy ich nastroju, zachowania. Siła ewokacyjna ruin przemienia przestrzeń czło-
wieka. Owej mocy przemieniania należałoby szukać w swoistym charakterze. 
Ruiny są miejscem przesyconym historią. W przypadku przestrzeni tworzonych 
przez autora Księgi ognia nie chodzi o historię narodu czy państwa, o prawdy 
historyczne, lecz o historię rozumianą jako przeszłość danego miejsca. W tym 
ujęciu każda przestrzeń, którą opisuje Grabiński należy do terenu ruin. Zarów-
no szary pokój, jak i willa nad morzem czy cały szereg domów nawiedzonych  
i opuszczonych. Nawet przestrzenie kolejowe wpisują się w obszar ruin.

42 Przeświadczenie o śmierci jako zapewniającej szczęście wyzwolicielce z przestrzeni realnej 
panowało w Młodej Polsce. Przeświadczenie o śmierci, jako momencie poznania było powszech-
ne – Zofia Nałkowska pisała: ,,(...) mniej jeszcze lubię takich, co z maską tragiczną na twarzy,  
w płaszczu proroków, biją oszalałymi dłońmi w bramę kamienną wiedzy, za którą kryje się tajem-
nica.  – Po co krzyczą i złorzeczą – czyż zapomnieli, że – ach – o tyle łatwiej dostać się tam przez 
kruchą bramę śmierci?” – Z. Nałkowska, Książę. Powieść, Warszawa 1907, s. 15.

43 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschich-
te. Band 1: Gestalt und Wirklichkeit, München 1923, s. 328. Cyt. za: G. Królikiewicz, Terytorium 
ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993, s. 12.
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Przegląd ruin warto rozpocząć od ruin starego klasztoru Trapistek, średnio-
wiecznego opactwa, do którego przybywa czterdziestodwuletni architekt Tade-
usz Śnieżko, bohater Projekcji. Atmosfera opuszczonych przestrzeni klasztoru 
ma wpływ na odwiedzającego: „Tak powoli zżywałem się z rozwalinami, do-
znając w ich otoczeniu wrażeń dziwnych, dotychczas mi nie znanych, pełnych 
ukrytego czaru i tajemniczości” (I, 544).

Jego wędrówka po korytarzach ruin określona zostaje mianem błądzenia, za-
puszczania się (por. I, 544). Przebywanie w ruinach powoduje projekcje w innej 
przestrzeni, w której istnieje bohater. Elementy zwiedzanej przestrzeni pojawiają 
się w obrębie pokoju, w którym mieszka Śnieżko. Przenikanie przestrzeni ma 
charakter procesualny, więź bohatera zacieśniana przez częste odwiedziny z ob-
szarem ruin w ruinę przemienia ludzką przestrzeń. Ruiny zanurzone w przeszło-
ści często kreują teraźniejszość. Ruiny są zatem miejscem mitycznym, w którym 
czas miniony trwa nieustannie i powtarza się na nowo. „Każda ruina ma swoje 
tajemnicze dzieje, w każdej pokutować muszą potępieńcze dusze...” (I, 545).

Ruina to przestrzeń opuszczona, posługując się sformułowaniem Georga 
Simmela, to ,,siedziba życia, z której życie się wycofało”44, w rozpadzie, który 
jest cechą konstytutywną ruiny jest to przestrzeń zaburzenia harmonii45. Ruina, 
to przestrzeń, która w obszar życia chce niejako powrócić. Siła ruin przyciąga 
życie: specjalne, wrażliwe jednostki, które wyczulone są na nastroje przestrze-
ni.

Ruina w przestrzeniach konstruowanych przez Grabińskiego pojawia się rów-
nież w charakterze schronienia, jak na przykład w powieści Salamandra:

Była to stara, półzawalona rudera z powybijanymi oknami i zapadniętym w głąb 
dachem. Ani jeden promyk światła nie przedostawał się z wnętrza. Dom stał głuchy 
i czarny pośród głuchej i czarnej nocy... (II, 108).

Ale jak to z miejscami bezpiecznymi u Grabińskiego bywa, tak i ruina nie 
zapewnia schronienia.

szaleńcza zagroda

Mówiąc o wolności i poszukiwaniu dróg dotarcia do niej, należy omówić prze-
strzeń niezwykle ważną ─ przestrzeń szaleństwa. Zróżnicowanie, gradacja tego 
rodzaju przestrzeni w twórczości Grabińskiego jest zauważalna: przede wszyst-

44 G. Simmel, Réfléxions suggérées par ľ aspekt des ruines, w: G. Simmel, Mélanges de philo-
sophie rélativise, Paris 1912, s. 123. Cyt. za: G. Królikiewicz, op. cit.,, Kraków 1993, s. 53.

45 „Właściwa ruinie dwoistość, jakby cielesno-duchowa, a w każdym razie oparta na dialektyce 
tego, co zewnętrzne i wewnętrzne, sprawia, iż pełni ona rolę obrazu analogicznego w stosunku 
do starości czy «zniszczenia» fizjologicznego człowieka, a także do innych przejawów zakłóce-
nia równowagi pierwiastków fizycznych i mentalnych –  na przykład obłędu” – G. Królikiewicz, 
Terytorium ruin, op. cit., s. 24. Autorka zwraca uwagę na dychotomiczność ruiny także i w innym 
kontekście – w genealogii ruiny.
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kim są to miejsca na odludziu, głównie opuszczone domy i mieszkania, w które 
przybywa  samotna osoba. Są to miejsca przeklęte, obszary zawierające w sobie 
potencję, zarodek przyszłych wydarzeń; przestrzenie oczekujące na spełnienie. 
Panteistyczna wizja świata wydaje się być Grabińskiemu myślą przewodnią, po-
rządkującą przestrzeń literacką opowieści, chociażby noweli Szalona zagroda. 
Opowieść przedstawia na zasadzie anamnezy wpływ miejsca na kształtowanie 
przestrzeni immanentnej przebywającego w nim człowieka.

Narrator opowiadający własne dzieje przedstawia myśl swego przyjaciela, któ-
ry „(...) utrzymywał, że w pewnych miejscach muszą się odbyć pewne rzeczy; 
innymi słowy, iż są pewne miejsca, których charakter, natura, dusza oczekuje 
spełnienia się wypadków, zdarzeń z nimi związanych” (NO, 292).

Przekonanie o wpływie miejsc na człowieka, determinizm przestrzenny kie-
ruje życiem głównego bohatera. Mężczyzna po śmierci żony Agnes nieustannie 
podróżuje wraz ze swoimi dziećmi, trafiając w różne miejsca. Tak opisuje jedną  
z wypraw poza miasto: „(...) po prawej stronie gościńca, nieco w głębi, na 
pustkowiu zwróciła mą uwagę dość dziwaczna na pierwszy rzut oka budowla 
samotnie wzniesiona pośród zaniedbanego sadu i zupełnie nie zamieszkana” 
(NO, 292).

Dom, który zobaczył bohater Szalonej zagrody dom, wpisuje się w katalog 
miejsc opuszczonych, znajdujących się na odludziu, które dla Grabińskiego są 
synonimem tajemnicy, innej przestrzeni. Dom ten jest symbolem obcości, wy-
alienowania – to obszar wykluczony z przestrzeni ludzkiej z ważnego powodu: 
ciąży na nim nieznana klątwa. Ludzie unikają takich miejsc, przechodząc w ich 
pobliżu żegnają się zabobonnie.

Przestrzeń domu i otaczającego go sadu wpływa na bohatera destrukcyjnie, 
nieświadomie ulega on miejscu, w którym przebywa: „I nie wiadomo jak, nie-
postrzeżenie dałem się wciągnąć w zaklęte koło, wpleść w mrowisko zbrodni  
i obłędu” (NO, 296).

Przestrzeń wokół domu jest niemniej niebezpieczna niż sam dom, sad ota-
czający budynek jest ekwiwalentem nastroju, który przestrzeń domu ewokuje. 
Grabiński, na uroki przyrody nieobojętny, tworzy wizję opuszczonego i złowro-
giego sadu, które nosi w sobie brzemię zbrodniczych czynów i zamiarów. Obszar 
usychających drzew i krzewów wpływa na bohatera. Przekształcenie przestrzeni 
człowieka nie następuje jednak nagle. Metamorfoza rozwija się od niechęci: „Po-
czątkowo była mi atmosfera zagrody i jej otoczenia tak wstrętną, że gdyby nie 
chęć wyświetlenia prawdy, byłbym ją chętnie opuścił” (NO, 296), poprzez życzli-
wą obojętność dla miejsca, w którym się przebywa i zespolenie z nim:

Z biegiem czasu przyzwyczaiłem się do środowiska, a nawet stało mi się niezbęd-
ne; spoufaliłem się. Miejsce zaczęło przetwarzać mnie na swój ton i uległem pra-
wu, które nazwałbym ,,psychiczną mimikry”, dostroiłem się do tła. Pozwoliłem się 
zbrutalizować (NO, 296).
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Przemienienie przestrzeni immanentnej człowieka może objawiać się zmianą 
jego charakteru: ojciec z Szalonej zagrody staje się złośliwy, zły, niczym demon 
wojny, pragnie jedynie zniszczenia. Znęca się nad dziećmi, bije je. Jego przemie-
nienie potęguje charakter przestrzeni, w której przebywa: „Tak mijały miesiące, 
a szał mój wzrastał tylko i przybierał coraz to wyuzdańsze formy. Razem ze mną 
jednak jakby i całe otoczenie postępowało w szaleństwie, jakby spodziewało się 
bliskiego rozwiązania” (NO, 296).

Bohater, którego umysł ulega odpomnieniu, relacjonuje straszliwe dzieje  
i drogę rozwiązania problemu zagrody. Czytelnik poznaje go w momencie, gdy 
wrócił z zakładu psychiatrycznego, ekspiacyjny charakter jego wypowiedzi od-
słania tajemnicę miejsca przeklętego.

Mimo strasznego czynu jakiego się dopuścił: udusił swojego synka, a córeczce 
roztrzaskał czaszkę, nie uważa się za psychopatę, nie wypiera się zbrodni, tłumaczy 
jej popełnienie w sposób następujący: „To, co zrobiłem, wynikało nie z jakiegoś 
zboczenia, lecz było konieczne, jak konieczne są przejawy żywiołów, jak śmierć  
i życie – wynikło ze środowiska z oczywistością niezachwianą” (NO, 291).

Każdy mógłby znaleźć się na miejscu bohatera; mógłby ulec przestrzeni, któ-
ra opętała bohatera. Człowiek staje bezradny wobec siły kreacyjnej przestrzeni

Miejscem szaleństwa, a raczej uwalniania szaleństwa bywa w twórczości 
Grabińskiego także pociąg, a w szczególności wagon kolejowy, w którym nor-
malne, racjonalne zachowanie nie ma racji bytu: obcy przy gorącej aprobacie 
podróżującej z mężem współpasażerki rzuca się na nią lubieżnie; maszynista nie 
chce zatrzymać pociągu, lecz mknie w nieustającym pędzie.

Wśród przestrzeni szalonych najrzadziej opisywanym miejscem jest zakład 
psychiatryczny, który z istoty swojej przypisany jest ludziom obłąkanym. Szpital 
dla psychicznie chorych jest miejscem ujawnienia się nadprzyrodzonych mocy, 
które poprzez szaleńców znajdują przejście w świat realny. W opowiadaniu Ge-
browie wolność ma zostać osiągnięta poprzez kult ognia.

Zakład psychiatryczny to miejsce, gdzie szaleństwo osiąga apogeum –  chorzy 
bywają także, a nawet przede wszystkim lekarze, na przykład doktor Janczewski 
z opowiadania Gebrowie:

Doktor stał się maniakiem na temat ognia. W ciszy samotnych godzin spędzonych 
w celi zakładu wypracował cały system tzw. przez siebie ,,filozofii ognia”, w której 
nawiązując do teorii heraklita i jego panta rhei, rozwinął zupełnie nowy, obłąkań-
czo szalony światopogląd (I, 338).

Przestrzeń oddziałuje nie tylko na jedną osobę; jej wpływ może mieć charak-
ter uniwersalny. Fanatykiem ognia zostaje przyjaciel bohatera, kierownik zakła-
du, doktor Ludzimirski, który po śmierci kolegi po fachu przejął jego zaintereso-
wania. Obłąkaniu ulega także lekarz z noweli Płomienne gody. Szaleństwo jest 
tu wątpliwe, bo nie wiadomo, czy celowo nie wyzyskuje on chorej kobiety, która, 
opętana ogniem, oddaje mu się przekonana, że jest on jej mężem.
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Zakład psychiatryczny to miejsce zamknięte, które rządzi się swoimi pra-
wami, jest jak gdyby wyłączone z miasta, szerszej perspektywy przestrzennej.  
W odróżnieniu od wcześniej omawianych przestrzeni, jest to jedyne miejsce nie-
pozbawione ludzi. Wspólnota osób, pojawia się jedynie w zakładzie dla umy-
słowo chorych  - szaleńcy tworzą jedną istotę – zdolną do przeniknięcia w inną 
rzeczywistość – oni są w niej zanurzeni.

Przestrzeń szaleństwa, to także ontologicznie przestrzeń ruchu. Bohatero-
wie przemieszczają się w przestrzeniach niesamowitych, które ulegają ciągłej 
przemianie. Przestrzenie u Grabińskiego zdają się być labiryntem, który budo-
wany jest ciągle, przybiera różne kształty, ale jego istota pozostaje ta sama. Jego 
wyznacznikiem jest inność. Ma ona swoje źródła przede wszystkim w sposobie 
kształtowania tych przestrzeni przez ludzki umysł. „(...) Wrześmian (...) posiadł 
z biegiem lat przekonanie, że wszelka choćby najzuchwalsza myśl, że wszel-
ka choćby najszaleńsza fikcja ziścić się może, że kiedyś doczeka się spełnień  
w przestrzeni i czasie” (I, 281).

Jednocześnie przestrzenie swoją innością oddziałują na człowieka w nich 
przebywającego i przemieniają go. Nieraz owa metamorfoza łączy się z zatar-
ciem immanentnej przestrzeni człowieka, nierzadko oznacza śmierć. Zawsze 
wiąże się z przemianą – bohatera bądź przestrzeni.

5.
(Wyjście)

Konstrukcje przestrzenne konotują całą rzeczywistość wykreowaną, ,,wcho-
dzące w obręb świata przedstawionego postacie, zdarzenia, sytuacje są w pe-
wien sposób umiejscowione”46. Warto dodać, że w utworach autora Księgi 
ognia wyobrażenia przestrzenne, podobnie jak w micie kreują bohaterów, ak-
cję, narrację.

Przedstawione w niniejszym szkicu terytoria wybrane z bogatego katalo-
gu przestrzeni przemienionych w prozie Stefana Grabińskiego są to przestrze-
nie epistemologiczne i poprzez pryzmat epistemologii należy je rozważać. Są 
one unaocznieniem przestrzeni o charakterze duchowym ,,obdarzonej określo-
nym kształtem ekspresja ludzkiego odczuwania”, którą ,,jako nasyconą sensem  
i przeżytą przestrzeń znamionuje pewna potencja symboliczna”47.

Wyobraźnia literacka Grabińskiego jest przestrzenna, kategorie terytorial-
ne są nadrzędnymi elementami organizacji kreowanego przez niego świata. 
Nie znaczy to jednak, że pisarz zatrzymuje się na wiernym oddaniu rzeczywi-
stości. Elementy rzeczywistości, twórczo przekształcane zawierają w swoich 
konstrukcjach próby poznania, nazwania innej rzeczywistości. Stanowią także 

46 Słownik  terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego,  op. cit., s. 449.
47 h. Meyer, Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej, przeł. 

Z. Zabicki, ,,Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 254.
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próbę opisu egzystencjalnej sytuacji człowieka – samotnego, opętanego prze-
strzenią bytu.  

Stwarzane w słowie przestrzenie przemienione są unaocznieniem nadrzędnej 
w omawianej twórczości problematyki istnienia i jako takie stanowić mogą punkt 
wyjścia do rozważań o ontologii literackiej Stefana Grabińskiego. 

 

ELIZA KRZYŃSKA-NAWROCKA

Spaces transformed  
(Creation of the world in prose on stefan Grabiński)

Summary

Space at the Stefan Grabinski writings has been the main subject of the following paper. Topic 
of „the transformed spaces” - as I call them - include a wide range of „spaces”: from treating space 
as a myth, through space obsession, to cursed spaces. Relationship between these kinds of spaces 
and a person, who is the subject of these illusionary spaces of dreams and fantasies, is an important 
issue at this literature.

Additional stress in the paper is put on one’s solitude; the multiplied reality uncovers its very 
(paradoxical) nature: people get alienated in space, and the same space imprisons and entraps them. 

Translated by Michał Gierat
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KRZySZTOF BORTNIK (Przemyśl)

POLSKIE ADAPTACJE FILMOWE OPOWIADAŃ  
STEFANA GRABIŃSKIEGO

Podejmując temat filmowych adaptacji opowiadań Stefana Grabińskiego, za-
znaczyć należy na wstępie, iż znaczna część jego spuścizny – mimo fabularnej 
atrakcyjności – stanowi materiał niezwykle trudny do zekranizowania. Chętnie 
bowiem uciekał się pisarz do gry z wyobraźnią czytelnika, kreując sytuacje nie-
jednoznaczne, bądź też sugerując wątpliwość względem wiarygodności narra-
tora. Tak jest w przypadku nowel: Kochanka Szamoty, W domu Sary, Szalona 
zagroda czy Projekcje, gdzie czytelnik sam musi ocenić, w jakim stopniu prze-
kazaną relację uznać można za odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości. 
Tymczasem, jak podkreślał znawca problematyki filmowej, Władysław Orłow-
ski, obraz utrwalony na taśmie automatycznie obiektywizuje się w oczach wi-
dzów1. Adaptator przyjąć więc musi z góry określoną interpretację zdarzeń, któ-
ra – nawet jeśli dopuszcza pewne niejednoznaczności – zostaje bezwzględnie 
narzucona odbiorcy. W opowiadaniach Na wzgórzu róż, Nocleg czy Lepianka  
w czystym polu, z procesu percepcyjnego bohaterów wyłączył autor zmysł wzro-
ku, skutkiem czego usiłują oni rozpoznać otoczenie w oparciu o słuch, dotyk 
bądź tylko węch. Sytuacja taka skazuje na domysły również czytelnika, który 
do czasu wyjaśnienia zagadki sam staje się kreatorem „niewidocznej” rzeczy-
wistości. Przestrzeń literacka – pisał Stanisław Furmanik – jest imaginatywna, 
elastyczna, giętka i zupełnie swobodna. Ponieważ wyobraźnia ludzka i pamięć 
są szybsze od światła, więc dzięki sugestii kilku słów i zdań od razu otrzymujemy 
zarys wielkiej przestrzeni, rozrzuconych w niej grup rzeczy i ludzi. [...] Film nie 
może dać obrazu doskonałego, zawsze to musi być coś, co się widzi przed sobą2. 
W jaki więc sposób zobrazować wspomniane motywy, skoro Nocleg i Lepian-
ka rozgrywają się w absolutnych ciemnościach, zaś Na wzgórzu róż opiera się  
o niedostępne technice filmowej wrażenia zapachowe?

Nawet gdyby ekranizator taki sposób znalazł, nie będzie to wystarczające dla 
oddania specyfiki nowel Grabińskiego. Przywoływany już Władysław Orłow-
ski, rozpatrując problem adaptacji dzieł literackich, zauważył, iż w przypadku 

1 W. Orłowski, Z książki na ekran, Łódź 1974, s. 65.
2 S. Furmanik, Ekranizacja powieści, „Dialog” 1969, nr 11, s. 113-114.
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utworów o wyższych ambicjach artystycznych fabuła spełnia co najwyżej funkcje 
portatywne, zaś główne walory tkwią w charakterystyce środowiska, w posta-
ciach bohaterów, ich życiu wewnętrznym, w treściach filozoficzno-moralnych,  
w klimacie dzieła, stylu, nastroju [...]. Rezygnacja z oddania na ekranie tych cech 
[...] i pozostanie w granicach przekazu fabuły czyni z widowiska jakby demon-
strację transportera [...] bez ukazania tego, co maszyna ma przenosić3. O ile ze 
stanowczością przytoczonego stwierdzenia można polemizować, o tyle nie ulega 
wątpliwości, iż wskazane przez badacza atrybuty w nie mniejszym od fabuły 
stopniu decydują o wartości dzieła literackiego, a niekiedy faktycznie zajmują 
wobec niej pozycję nadrzędną. Co więcej, w tych właśnie obszarach, z zasady 
nieprzekładalnych na „język obrazów”, kryją się najczęściej składniki, które de-
cydują o wyjątkowości pisarstwa danego autora.

W przypadku Grabińskiego cechą najbardziej chyba jego pisarstwo wyróżnia-
jącą jest warstwa językowa4. Obficie wprowadzał prozaik archaizmy, regionali-
zmy i neologizmy5, mnożył przymiotniki6, stosował specyficzną składnię7. Część 
badaczy zresztą postrzegała cechy te jako mankament, który kino mogłoby, a na-
wet powinno zniwelować. Znawca filmu grozy, Andrzej Kołodyński, był zdania, 

3 W. Orłowski, O ekranowej adaptacji epiki, „Dialog” 1969, nr 3, s. 118. 
4 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959,  

s. 424-425. 
5 Oślepiająca biel zamieci przybierała z wolna zabarwienie sinawe, perłowa śrzeżoga horyzon-

tu przechodziła w ponurą czerń. Śnieg paździerzył bez przerwy. [...] Piętrzyły się zwiewne kopice, 
stożyły setne czapy; gdzie mocniej nawiało, pęczniały przepastne zaspy na trzech chłopów z górą, 
wierszyły się śnieżne mrowiska [...]; gdzie wicher zawadził gryzącym jęzorem i wymiótł do czysta, 
przeglądała szczera, na grudź zmarzła ziemia. Powoli wiatr się ukoił i zwinąwszy zdrożone skrzydła 
nucił gdzieś w debrze. Krajobraz jął się ustalać i krzepnąć w podnocnym przymrozie (S. Grabiński, 
Czad, w: idem, Nowele, Kraków 1980, s. 561). Oparty o balustradę z lornetką przy oczach, obser-
wowałem morze. Zradlone przez bryzę podbiegało pod ocembrowanie zgrają chełstów, wzwodów 
i chlustów, slepało o podwal popluszczem bryzgów, wrzało szumawą pian. [...] Błogosławionym 
niech będzie czar nocy lipcowej nad morzem i pochwaloną tajemnica jego rozłogów. Szum fali 
wpełzającej zdradziecko na pochylnię strądu, ryk trytonów nadciągających z roztoczy pod przy-
łbicą pian, chichot miazgi wodnej odrzuconej od lica lądu po nieudałym ataku. Jakieś śpiewy – 
kwilenia – jakieś jęki – postęki – pohutwywania otchłani. Jakieś śmiechy – rechoty, zwoływania 
– przyzywy – szatańskie haśliska topieli (S. Grabiński, Porumbica, w: Maska śmierci. Opowieści 
niezwykłe, t. 2, oprac. K. Bortnik, K.M. Choule, Przemyśl 2010, s. 255, 258).

6 Kochał to sklepienie niskie, beczkowate, zawisłe nad jego głową ciężarem granitowego kolosa, 
przygniatające – te zbocza, żywcem opoce wydarte, z grubsza ociosane, rapate – tę ciszę ogromną, 
zamyśloną i te cieniem zmroczone, wieczyście posępne perspektywy. Taiło się w nich coś nieodgad-
nionego, jakaś moc tępa i uparta, jakaś potęga zrodzona z bezruchu i groźna bezwładem. [...] Wytwa-
rzały się partie niemal całkiem czarne, zaułki ciemne „choć oko wykol”, to znów strefy o oświetleniu 
wątpliwym, na rozdrożu świateł i cieni, pasy zagadkowe, niezdecydowane, pełne możliwości. Tylko 
tam, w głębi, w samym sercu tunelu niby lampka wieczysta gorzała zawsze i niezmiennie jasno oświe-
tlona strażnica – malutka, we wnękę skalną zapuszczona [...]. Chwile przejazdu pociągów były dlań 
chwilami największej katuszy. Nie cierpiał tych hałaśliwych, rozkłańcanych rzegotem kół, zasapanych 
ciężkim oddechem pary potworów. Psuły mu nastrój podziemia, mąciły lubą a stałą w drzemocie wie-
ków ciszę (S. Grabiński, Przypowieść o krecie tunelowym, „Polonia” 1926, nr 141, s. 12).

7 Znam czarów ogrody, miłości raje. Znam źródła przesłodkie, upojne ostoje, snów boskich 
przedziebną tkaninę. [...] Żar parny, spragniony dosytu, żądz szału. Znam ciała rozdrganą chuć 
młodą, tęsknoty pieszczotą na łożu ściszone (S. Grabiński, Podzwonne, w: Maska śmierci..., s. 219).



235POLSKIE ADAPTACJE FILMOWE OPOWIADAŃ STEFANA GRABIŃSKIEGO

iż Grabiński ulegał szkodliwej młodopolskiej manierze, która odbiła się nega-
tywnie na jego twórczości, prowadząc do „zaciemnienia” i „rozcieńczenia”  inte-
resujących pomysłów. Jako przykład wskazywał jedno z najwyżej ocenianych –  
i najczęściej ekranizowane8 – opowiadanie, Kochanka Szamoty9. Podobne wąt-
pliwości formułował Artur Jabłoński10, a nawet – wyłącznie wobec najwcześniej-
szych opowiadań pisarza – Artur hutnikiewicz11.  

Nie należy wszelako wspomnianych komponentów traktować wyłącznie 
jako ozdobników bądź dziwactw stylistycznych, mających na celu stworzenie 
powierzchownych pozorów oryginalności. Przywoływany uprzednio Artur hut-
nikiewicz zauważał, iż mankamentem tym obciążone są wyłącznie młodzień-
cze opowiadania Grabińskiego, z czasem jednak zarzucił pisarz ową negatywną 
manierę,  kontrowersyjne składniki stosując w tych partiach utworu, w których 
odegrać miały zaplanowaną rolę12. Również Marek Wydmuch w rozprawie pt. 
Gra ze strachem wykazywał, iż Grabiński konstruował opowiadania z wielką 
starannością, zaś mnożenie odpowiednio nacechowanych przymiotników stano-
wiło metodę twórczą, dzięki której uzyskiwał – w zależności od potrzeb – nastrój 
grozy, niepokoju, przygnębienia13. 

Za przykład niechaj posłuży fragment Czarnej Wólki, w którym nasycenie przy-
miotnikami w rodzaju: „przykry”, „brudny”, „schorzały”, „krwawy”, „spróchnia-
ły”, „plugawy” potęguje wrażenie posępności opisywanego krajobrazu:

Domy sprawiały nader przykre wrażenie. Graniaste ich kadłuby, powleczone po 
ścianach brudnoszarym wapnem, pokrywały dachy z czarnej, smołą napuszczo-
nej papy [...]; miejscami wyzierały łaty naprawek: plugawe, dziegciem napojone 
szmaty, kawały skór, pociętej blachy, starych, wyświechtanych ścierek. Barwa tych 
ponurych budynków [...] zlewała się z czernią gruntu w całość dziwnie żałobną. 

Nieznośny smród, przypominający połączoną woń siarki i asfaltu, uderzał w noz-
drza u samego wstępu. Płynął prawdopodobnie od jeziora, które rozlewało brudne 
schorzałe wody na krańcu południowym przysiółka. Ani jedno drzewko, ani jedna 
trawka nie rozweselały smutnej osiedli; bezpłodny grunt, przesiąkły czarnym, su-
chym pyłem, nie umiał wydać z siebie nic. Tylko nad samym jeziorem parę kar-
łowatych krzewów z rdzawoczerwonym owocem […] pochylało się w krwawym 
uśmiechu nad niedolą wód. Wyciągnąłem rękę po jeden z tych owoców i zerwałem; 
wtedy skruszył mi się w palcach na proch i popiół, niby purchawka wewnątrz pusty, 
spróchniały i trupieszą cuchnący [...]. Brzegi jeziora stromo spadające w dół jeżyły 

8 Obok ekranizacji polskiej, o której będzie jeszcze mowa, po Kochankę Szamoty sięgnęli rów-
nież filmowcy zagraniczni, Joseph Parda (Szamota’s Mistress, 1998) i holger Mandel (Szamotas 
Geliebte, 1999). 

9 A. Kołodyński, Seans z wampirem, Warszawa 1986, s. 44.
10 A. Jabłoński, Zmiany fabularne w adaptacji filmowej „Ślepego toru” Stefana Grabińskie-

go, w: Demony perwersji. Opowieści niezwykłe, oprac. K. Bortnik, K.M. Choule, Przemyśl 2011,  
s. 364-365.

11 A. hutnikiewicz, op. cit., s. 69-70, 429, 443. 
12 Ibidem, s. 424. 
13 M. Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 94-103.
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się ostrymi skałami, które połyskiwały pod światło grubą warstwą solnego szkliwa. 
Na skałach tych, szarych i jałowych, siedziały duże, czarne ptaki. [...] Martwota 
jeziora zdawała wpływać na ich ruchy powolne i ospałe; siedziały jak przykute do 
swych kamiennych cokołów [...]. Zacząłem obchodzić w koło potępione jezioro. 
Najlżejszy powiew wiatru nie marszczył jego powierzchni; drzemało bez ruchu  
w swej olbrzymiej, w kiry brzegów ujętej czasze, niby wielkie, czarne oko14.

Przytoczony fragment obrazuje również kolejną istotną cechę pisarstwa Gra-
bińskiego, a mianowicie wyczulenie na właściwości fonetyczne języka. Opisy, 
mające wywrzeć na czytelniku wrażenie nieprzyjemne, wzmacniał pisarz poprzez 
zastosowanie wyrazów zawierających spółgłoski szczelinowe i drżące, np. roz-
żagwił się krwawą pochodnią moru i zatraty dzień siódmy; grabarze w czarnych 
opończach zahaczali trupy żelaznym odziergiem; drapieżny wygląd ru dery, 
skażonej mnóstwem dziur i wyżłobień; pokrywały mury niby pryszczami 
zakrzepłej posoki, obryzgującej ściany15. 

Marek Wydmuch dostrzegł w twórczości Grabińskiego inną jeszcze nader 
istotną cechę. Bywało otóż, iż wyłącznie dobór wyrazów przesądzał o wywołaniu 
w czytelniku określonych uczuć, podczas gdy opisywana scena, gdyby ją z war-
stwy językowej wyizolować, np. przez wierne przeniesienie na ekran, okazałaby 
się pod tym względem neutralna16.

Na potwierdzenie tej tezy przywołać można opis morza z opowiadania Tajem-
nica hrabiego Maspery:

Rozszczepione pęki słonecznych grotów krwawiły na pianach posoką. Nad jej pur-
purą przewijały się srebrne podbrzusza mew. W bezkresach dali, w zasięgu spoj-
rzenia rozkołysane biodra fal, wzwody i rozchyliska, wydmuchy i żleby – białe 
wykwity szumów, kity na kołpakach, pióropusze na szyszakach trytonów – czasem 
siklawica modrozielonego wytrysku, czasem wydźwig lazurowej ściany i... pustka 
– bezbrzeżna pustka, ozłocona koralowym uśmiechem zachodu17.

Fragment ten skomponowany został w taki sposób, aby wzbudzać w czyta-
jącym skojarzenia seksualne, sfilmowany byłby wszak niczym więcej, jak tyl-
ko uchwyconym o zachodzie słońca obrazem wzburzonego morza z kołującymi 
ponad nim mewami. Jeszcze ubożej wypadłby na ekranie – nie mniej przecież 
nacechowany – opis z Ironii: 

Cicho pomykały szmaragdowe zmarszcze, miłośnie właniały się w siebie morskie 
zaciosy. Ze zwartego miąższu wód wyodrębniały się fale, podawały naprzód gibkie 
piersi i rzucały się sobie w objęcia tęskne, rozkochane, pieściwe18.

14 S. Grabiński, Czarna Wólka, w: Polska nowela fantastyczna, t. 5, red. S. Otceten, Warszawa 
1986, s. 76-77. 

15 Idem, Wezwanie, Szalona zagroda, w: Maska śmierci..., s. 206, 225.
16 M. Wydmuch, op. cit., s. 96.
17 S. Grabiński, Tajemnica hrabiego Maspery, w: Maska śmierci..., s. 187.
18 Idem, Ironia, „Wiek Nowy” 1922, nr 6423, s. 2.
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Tego rodzaju fragmentów nie sposób wiernie zekranizować19. Próba zaadap-
towania do potrzeb filmu opowiadań Grabińskiego wymaga zatem nie tylko wy-
czulenia realizatora na różnego rodzaju stylistyczne niuanse, ale przede wszyst-
kim stawia przed nim zadanie znalezienia dla owych wizualnego ekwiwalentu, 
który – przy pomocy całkowicie odmiennych środków – wywołałby w odbiorcy 
podobne odczucia. Potrzebę taką – co warto podkreślić – dostrzegał nawet usto-
sunkowany negatywnie do stylu Grabińskiego Andrzej Kołodyński: 

Wydawałoby się, że jego twórczość jest idealnym materiałem filmowym: dzi-
wactwa językowe odpadają, pozostaje czysta fabuła. [...] Okazuje się jednak, że 
usunięcie ich niszczy jakoś klimat emocjonalny. [...] Filmowiec staje więc przed 
koniecznością znalezienia w obrazie czegoś, co byłoby odpowiednikiem ekstrawa-
gancji stylistycznych i bardzo szybko przekonuje się, że proste z pozoru, kameralne 
nowelki wymagają skomplikowanej techniki filmowej, aby na ekranie można było 
zilustrować całą ich cudowność20.

Jest to wszelako wyzwanie poważne, z którym niekiedy nie radzili sobie 
nawet wytrawni filmowcy. Zdaniem Piotra Kletowskiego, znawcy twórczości 
Stanleya Kubricka, problem ten w znacznej mierze przesądził o niepowodzeniu 
Kubrickowskiej adaptacji Lolity Vladimira Nabokowa. Odwołując się do opinii 
Roberta Steama, zauważał badacz, iż nadrzędny walor powieści leżał w opartej 
na grze, skojarzeniu, literackiej dezynwolturze narracji, stwarzającej sytuację, 
w której mówi się wszystko, jednocześnie nie mówiąc nic. Kubrick nie znalazł 
wizualnego ekwiwalentu lingwistycznej rzeczywistości świata przedstawionego 
„Lolity”21. Często zresztą podważano w ogóle taką możliwość. Posługiwanie 
się przez André Gide’a [...] czasem przeszłym prostym – pisał André Bazin – 
można uważać za jego cechę stylistyczną specyficznie literacką. Sądzi się, że 
tu są właśnie owe subtelności, których film nie potrafi przełożyć na swój język. 
Ale wcale nie jest pewne – konstatował badacz – czy Dellanoy w swojej „Sym-
fonii pastoralnej” nie znalazł odpowiednika tego w [...] owym ciągle obecnym 
śniegu, pełnym delikatnej i wieloznacznej symboliki22. Optymistą na tym polu 
był również jeden z najwybitniejszych twórców kina, Siergiej Eisenstein, który 
w teoretycznej rozprawie Puszkin-montażysta przeanalizował poemat Połtawa, 
dla jego cech stylistycznych poszukując filmowych, zwłaszcza montażowych 
równoważników23. 

Analogiczne zadanie, tym razem na odcinku praktycznym, postawił przed 
sobą Jean Epstein, realizując w trzecim dziesiątku lat XX w. Zagładę Domu 
Usherów na podstawie opowiadania Edgara Allana Poego, pisarza, który dla 
Grabińskiego stanowił wzór twórczy i którego metody starał się polski autor 

19 Por. S. Furmanik, op. cit., s. 110-112.
20 A. Kołodyński, Grabiński na dobranoc, „Film” 1986, nr 30, s. 10.
21 P. Kletowski, Filmowa odyseja Stanleya Kubricka, Kraków 2006, s. 321.
22 A. Bazin, Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963, s. 88.
23 W. Orłowski, Z książki na ekran..., s. 17. 
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stosować24. Wszystko to, co konstytuowało twórczość Amerykanina – zauważała 
Agnieszka Rostropowicz-Rutkowska – Epstein przetransponował w środki wyra-
zu kina awangardowego. Tam, gdzie u Poego występowały przytłaczające opisy, 
Epstein stosował zdjęcia zwolnione; tam, gdzie rosło napięcie, zdjęcia przyspie-
szone25. Przed podobnym problemem stanął Roger Corman, realizując w siódmej 
dekadzie XX w. kontrowersyjne wariacje na temat twórczości Poego. Jak pisał 
Tomasz Rutkowski, część scen kręcił reżyser – pragnąc zresztą tyleż samo zre-
kompensować stylistykę pisarza, co pokryć dekoracyjne ubóstwo – z intensyw-
nym wykorzystaniem kolorowych żelów i filtrów, dzięki którym poszczególne uję-
cia zdominowane są przez jeden kolor, kształty [...] zdeformowane, przechylone i 
rozciągnięte, a otoczenie rozmazane26. Najbardziej interesujący rezultat otrzymał 
jednak na tym polu Federico Fellini w adaptacji opowiadania Nie zakładaj się 
z diabłem o własną głowę (Toby Dammit)27. Już bowiem w początkowych se-
kwencjach, montując naprzemiennie sceny nakręcone z użyciem barwnego filtru 
oraz zrealizowane tradycyjnie, uzyskał reżyser efekt zbliżony do alkoholowego 
bądź narkotycznego rauszu. Rzeczywistość – pisała o tym Maria Kornatowska 
– wydaje się upiornym majakiem. Ludzie o dziwacznych twarzach-maskach przy-
pominają widma. [...] Kolor uwydatnia jeszcze deliryczność wizji. Smuga złowro-
giej czerwieni przenika cały film28. Andrzej Kołodyński trafnie scharakteryzował 
dzieło Felliniego jako „koszmar wyolbrzymionej rzeczywistości”29.  

Przytoczone przykłady – abstrahując od tego, na ile adaptacje niniejsze uznać 
można za udane – wskazują możliwości wykorzystania środków filmowych dla 
oddania bądź zrekompensowania cech stylu właściwych również dla pisarstwa 
Grabińskiego. Na przykład tam, gdzie narracja ma zostać „zaciemniona” zastoso-
wać można obraz zniekształcony albo przenikające się wzajem sekwencje. Pod-
niosłe, epatujące wielosłowiem opisy w filmie mogą być zastąpione przez sce-
ny rozwlekłe, pełne wizualnego przepychu. Z kolei krótkie ujęcia i dynamiczny 
montaż trafnie podkreśliłby te fragmenty, w których narracja staje się skrótowa, 
urywana, np.: syk, karbunkuły oczu, piana wścieklizny – małe, drgające języki30 
albo orgia zgięć, przekłonów, sploty ramion, wstęg, włosów wicher złoty31. 

Przytoczone spostrzeżenia wiodą do konstatacji, iż udaną ekranizację nowel 
Grabińskiego zagwarantować może jedynie filmowiec o dużych umiejętnościach 

24 M. Wydmuch, op. cit., s. 97. Aby się o tym przekonać, starczy porównać fragmenty Upadku 
Domu Usherów i Czarnej Wólki.

25 A. Rostropowicz-Rutkowska, „Upadek Domu Usherów” Epsteina w kontekście francuskiej 
awangardy filmowej, w: Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu, 
red. E. Szczęsna, P. Kubiński, Warszawa 2010, s. 216.

26 T. Rutkowski, Pogrzebani żywcem. Filmowe adaptacje utworów Poego w reżyserii Cormana, 
w: Edgar Allan Poe zwielokrotniony..., s. 233.

27 Obraz stanowił jeden z epizodów nowelowego filmu Trzy kroki w szaleństwo.
28 M. Kornatowska, Federico Fellini, Warszawa 1975, s. 98.
29 A. Kołodyński, Film grozy, Warszawa 1970, s. 71.
30 S. Grabiński, Wezwanie..., s. 207.
31 Idem, Podzwonne..., s. 219.
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i wyjątkowej inwencji twórczej. Niefortunnie zaś zadania tego podejmowali 
się dotąd przeważnie realizatorzy początkujący, o nie do końca wykształconym 
warsztacie.

Odnotować należy również, iż sam Grabiński fascynował się kinem, a nawet 
próbował na potrzeby filmu pisać. Zdaniem hutnikiewicza, z X Muzą łączyły 
go od pierwszych zainteresowań tą sztuką szczególnie bliskie i zażyłe kontak-
ty32, zwłaszcza zaś ekspresjonizm niemiecki stanowił dlań rodzaj inspiracji. Zda-
je się nie ulegać wątpliwości – twierdził badacz – że klimat tej kinematografii  
w znacznym stopniu ukształtował własne zainteresowania i tematyczną inwencję 
Grabińskiego33.

Z ostatnią tezą można polemizować. W momencie kiedy na ekrany wchodził 
Gabinet doktora Caligari Roberta Wiene, znakomita część nowel Grabińskiego 
już przecież istniała. Pewien wpływ mogły mieć na nie co najwyżej filmy wobec 
owego nurtu prekursorskie, jak Student z Pragi Stellana Rye z 1913 r. czy Golem 
Paula Wegenera i henrika Galeena z 1914 r. Tyle że zapowiadały one dopiero 
przyszłą stylistykę34. Inna rzecz, iż czołowe dokonania niemieckiego ekspresjo-
nizmu, zrealizowane z wyjątkową dbałością o stronę wizualną (a przypomnieć 
należy, że było to jeszcze przed epoką kina dźwiękowego, kiedy funkcja obrazu 
była znacznie istotniejsza od – ograniczonego do minimum – dialogu) ukształto-
wać mogły wyobrażenia Grabińskiego na temat filmu. 

Z taką być może koncepcją, zniechęcony niepowodzeniem swych utworów 
scenicznych, pod koniec trzeciej dekady XX w. zwrócił się pisarz w stronę kina, 
nie bez słuszności uważając, iż będzie to forma dla jego twórczości odpowied-
niejsza. Absorbujące go wówczas zjawiska z pogranicza świata rzeczywistego  
i nadnaturalnego niezbyt nadawały się bowiem na deski teatru, film natomiast, przy 
zastosowaniu odpowiednich zabiegów montażowych, nadać mógł im charakter 
wiarygodny. Przygotował więc pisarz scenopis autorskiego projektu pt. Fanta-
styczny manowiec. Nie został on jednak zrealizowany, zaś autor – jak można przy-
puszczać – zniechęcił się do kolejnych prób w tym kierunku. Dalszemu „flirtowi” 
Grabińskiego z kinem nie sprzyjało zresztą pogorszenie jego stanu zdrowia.

Fakt ten pozbawia badacza niniejszej problematyki cennego materiału, którym 
byłoby dzieło filmowe zrealizowane pod osobistą egidą pisarza, a więc przyno-
szące wiedzę, jaki pomysł na ekranizację własnej twórczości miał sam Grabiński.

Zasygnalizowany przez hutnikiewicza problem wpływu kina na pisarstwo 
Grabińskiego wykracza niestety poza ramy tematyczne artykułu, aczkolwiek 
wart jest on przebadania w przyszłości. Oddziaływaniu X Muzy na wyobraźnię 
człowieka dwudziestowiecznego nie przeczyli wszak nawet badacze niechętnie 

32 A. hutnikiewicz, Stefan Grabiński czyli jak się pisze „dreszczowce”, w: Prozaicy dwudzie-
stolecia międzywojennego, red. B. Faron, Warszawa 1974, s. 231.

33 Ibidem, s. 232.
34 A. Garbicz, J. Klinowski, Kino. Wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. 

Podróż pierwsza 1913-1949, Kraków 1984, s. 29-30; A. Kołodyński, Seans z wampirem..., s. 6-11.
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do tej gałęzi sztuki ustosunkowani, choćby Stanisław Furmanik, który pisał, że 
film nauczył widzieć coś, czego w normalnej sytuacji nie dostrzegamy35. Również 
André Bazin, bagatelizujący wpływ kina na literaturę, przyznawał, iż nowe spo-
soby percepcji, które narzucił nam ekran – takie jak zbliżenie, albo pewne formy 
narracji przez montaż – dopomogły powieściopisarzom do odnowienia swoich 
instrumentów pisarskich36. Nadużyciem byłoby oczywiście domniemanie, że 
Grabiński świadomie konstruował swe utwory w ten sposób, aby łatwiejsze było 
ich przełożenie na „język obrazów”. Zabieg taki byłby niechybnie ze szkodą dla 
ich literackich walorów, z czego pisarz doskonale musiał zdawać sobie sprawę. 
Nie jest natomiast wykluczone, iż praca nad scenariuszem filmowym oraz sztu-
kami teatralnymi wykształcić mogła u niego pewne, właściwie dla owych form 
literackich, mechanizmy pisarskie, a także wpłynąć na większą „fabularność” 
jego późniejszej prozy, co stało się – zwłaszcza po nadejściu kina dźwiękowego 
– potencjalnym atutem dla jej ekranizatorów37. 

*
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, polscy filmowcy zrealizowali dotąd sześć 

adaptacji utworów Stefana Grabińskiego. Skoro jednak sam autor pisał w 1934 r.: 
parę mych nowel sfilmowały kina warszawskie38, wnosić można, że istniały jesz-
cze jakieś, dziś już zapomniane, ekranizacje. Z realizacji przedwojennych wie-
my wszak tylko o Kochance Szamoty z 1927 r. Po wojnie natomiast powstało  
w Polsce pięć filmów na podstawie prozy Grabińskiego, z których cztery – Śle-
py tor, Pożarowisko, Dom Sary i Problemat profesora Czelawy – stanowiły 
produkcje telewizyjne, a tylko jedna (Nikt nie jest winien) była pełnometrażo-
wym obrazem, przeznaczonym na duży ekran39. Niesłusznie natomiast Andrzej 
Kołodyński w poczet adaptacji utworów Grabińskiego włączył, zrealizowany  
w Polsce przez czeskiego reżysera, Bořivoja Zemana, Ślepy tor40. Film, nakrę-
cony w 1947 r., nie został dopuszczony do rozpowszechniania i Kołodyński nie 
miał prawdopodobnie możności zapoznania się z nim. Wnosząc wszelako z in-
formacji opublikowanych w Internetowej Bazie Filmu Polskiego41, obraz ów nie 
nawiązywał tematycznie do noweli Grabińskiego.

Pierwszą – jak wspomniano – próbą przeniesienia dzieła pisarza na ekran była 
niema adaptacja Kochanki Szamoty z 1927 r. Film wyprodukowała warszawska 

35 S. Furmanik, op. cit., s. 114.
36 A. Bazin, op. cit., s. 88.
37 Por. K.M. Choule, Edgar Allan Poe i Stefan Grabiński w polskim filmie telewizyjnym,  

w: Demony perwersji..., s. 319.  
38 Sylwetki pisarzy lwowskich, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” 1934, nr 83, s. 1.
39 W zestawieniu niniejszym nie uwzględniono, zrealizowanej w bieżącym roku a opartej na 

motywach Maszynisty Grota, Podróży na wschód Tomasza Budzyńskiego i Łukasza Jankowskiego, 
jako że w momencie przygotowywania artykułu film nie trafił jeszcze do dystrybucji.

40 A. Kołodyński, Grabiński na dobranoc..., s. 10. 
41 www.filmpolski.pl.
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wytwórnia „Kolos” w ramach planowanego, acz nie kontynuowanego później 
cyklu średniometrażowych filmów o „tematyce osobliwej”42. Realizację przed-
sięwzięcia powierzono Leonowi Trystanowi, który debiutował co prawda w roli 
reżysera, jednakże już wcześniej współpracował z przemysłem kinematograficz-
nym w charakterze aktora, a także zdobył rozgłos jako błyskotliwy teoretyk kina, 
notabene bardzo krytycznie oceniający ówczesną produkcję krajową. Uważał 
bowiem, iż w znacznej mierze składają się na nią twory dyletanckie, których po-
ziom nie tylko nie zadowala wybrednych, ale nikogo, kto posiada odrobinę sma-
ku artystycznego43. Wzorów poszukiwał natomiast w osiągnięciach europejskiej 
awangardy filmowej, zwłaszcza francuskich impresjonistów, Louisa Delluca  
i Jeana Epsteina. Marek haltof podkreślał: 

Interesowało go kino poetyckie: awangardowe, „fotogeniczne”, będące formą „mu-
zyki filmowej”. Myśl przewodnią Trystana stanowi kategoria filmowości, składa-
jąca się na koncepcję „czystego kina”, czyli kina wyrażającego się jedynie ruchem 
[...], z usunięciem za nawias „treści”44. 

Do pracy przystąpił zatem Trystan z wyklarowanymi założeniami, które starał 
się w Kochance Szamoty urzeczywistnić. 

Dyskusyjne jest przeto domniemanie Andrzeja Kołodyńskiego, jakoby 
utwór Grabińskiego wybrano przede wszystkim z uwagi na aspekt erotyczny, 
licząc w ten sposób na przyciągnięcie szerokiej widowni45. Jakkolwiek bowiem 
czynnika komercyjnego nie należy tutaj wykluczać, tym bardziej że Grabiński 
pozostawał wówczas pisarzem wzbudzającym zainteresowanie, zauważyć trze-
ba, iż owa „oniryczna” nowela świetnie korespondowała także z artystycznymi 
koncepcjami Trystana. Co więcej, rozpoczynanie cyklu od takiego właśnie te-
matu było przedsięwzięciem ryzykownym ze względu na – bardzo restrykcyj-
ną w tym czasie – cenzurę obyczajową46. Odnotować warto przy tym, iż sam 
Grabiński udzielił projektowi „mandatu zaufania”, uczestnicząc w zorganizo-
wanej na planie filmowym gali z okazji rozpoczęcia zdjęć. Pojawił się też na 
premierze47.

42 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 99. 
43 W. Wierzewski, Film i literatura, Warszawa 1983, s. 58.
44 M. haltof, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2004, s. 33; por: W. Banaszkiewicz,  

W. Witczak, Historia filmu polskiego, t. 1: 1895-1929, Warszawa 1966, s. 218, 221-222; M. hopfin-
ger, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974, s. 47.

45 A. Kołodyński, Film grozy..., s. 19. Odmiennego zdania był hutnikiewicz, który uważał, iż 
Kochankę Szamoty zrealizowano nie tyle dla kasy, ile z bezinteresownego entuzjazmu artystycznego 
– zob. A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 99.

46 Na temat cenzury filmowej w II RP, zob.: A. Madej, Mitologie i konwencje. O polskim kinie 
fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1994, s. 73-100.

47 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 99; P. Kesler, Grabiński 
on film. „Szamota’s Mistress” and other excursions, w: http://www.latarnia.com/stefangrabinski2.
html.
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Film wszedł na ekrany 17 marca 1927 r. Wyświetlany był wraz z drugim ob-
razem Trystana, Buntem krwi i żelaza na podstawie utworów Gustawa Daniłow-
skiego, o tyle z twórczością Grabińskiego spójnym, iż zawierał bliski autorowi 
Demona ruchu motyw pędzącego pociągu, który „wyswobodził się” spod ludz-
kiej kontroli48.

Niestety, Kochanka Szamoty nie przetrwała najprawdopodobniej do czasów 
obecnych. Co prawda ze sposobu, w jaki pisał o niej hutnikiewicz, domniemy-
wać można, że badacz film ów widział49. Mógł wszelako obejrzeć go jeszcze 
przed wojną. O tym, iż utwór nie zachował się, nadmieniał w 1986 r. Andrzej 
Kołodyński50; jako film zaginiony oznaczył go także na początku obecnego stule-
cia Marek haltof51. Również zapytanie skierowane do Filmoteki Narodowej dało 
wynik negatywny. Wnosić można zatem, iż dotąd nie odnalazła się żadna kopia 
tej adaptacji.  

Na podstawie zachowanych relacji, wydaje się, że temat potraktował Trystan 
z wyjątkową jak na ówczesne warunki kreatywnością. W „Kochance Szamoty” 
– zgodnie z informacją zawartą w pierwszym tomie Historii filmu polskiego – 
chodziło o nastrój niesamowitości: wizualną ewokację bezcielesnej zjawy [...]. 
Dla właściwego oddania atmosfery, wyróżnienia dwóch płaszczyzn akcji, rze-
czywistości i złudy, reżyser zastosował wirażowanie zdjęć52. Przypuszczać należy 
zresztą, iż próbował w ten sposób również „zneutralizować” fragmenty noweli, 
które wiernie zobrazowane nie uzyskałyby akceptacji cenzury. Jednakże indywi-
dualność i artystyczne koncepcje realizatora być może przesadnie zaciążyły na 
ostatecznym kształcie adaptacji. Posiadał wszak Trystan opinię twórcy instru-
mentalnie traktującego fabułę, preferującego natomiast walory formalne filmu53. 
W rezultacie powstać miał obraz pomysłowy, górujący poziomem nad ówczesną 
produkcją kinematograficzną54, ale jednocześnie daleki od literackiego pierwo-
wzoru oraz oczekiwań samego Grabińskiego. hutnikiewicz twierdził:

Z tej filmowej wersji swego utworu Grabiński nie był [...] zbytnio zadowolony. 
Realizator niepotrzebnie zracjonalizował i zbanalizował treść noweli, będącej jak-
by zmodernizowanym w duchu nowoczesnej parapsychologii wariantem biblijnego 
mitu o stworzeniu pierwszej kobiety. Nowela, niepokojąca w wersji oryginalnej po-
ezją zjawisk zagadkowych, w przeróbce filmowej dostarczyła reżyserowi materiału 
do kilku tricków [...] i kilku doskonałych zresztą zdjęć wirażowanych. Nie stanęli 
też na wysokości zadania aktorzy: Igo Sym w roli Szamoty i helena Makowska  
w roli jego widmowej kochanki55.

48 W. Banaszkiewicz, W. Witczak, op. cit., s. 194.
49 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 99.
50 A. Kołodyński, Grabiński na dobranoc..., s. 10. 
51 M. haltof, op. cit., s. 354.
52 W. Banaszkiewicz, W. Witczak, op. cit., s. 194.
53 Ibidem.
54 A. Kołodyński, Seans z wampirem..., s. 44; M. hopfinger, op. cit., s. 47.
55 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 99.
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Faktu niezadowolenia Grabińskiego z adaptacji Trystana nie należy jed-
nak traktować jako przesądzającego o jej niskiej wartości. Wprost przeciwnie,  
w przypadku ekranizacji dzieł autorów żyjących dochodziło nierzadko do swo-
istego paradoksu, iż adaptacje o wysokich walorach artystycznych powstawały  
w atmosferze nieporozumień między pisarzem a ekranizatorem, czego przykła-
dem choćby Solaris Andrieja Tarkowskiego wg Stanisława Lema czy liczne reali-
zacje Stanleya Kubricka. Twórca filmowy bowiem, chcąc stworzyć dzieło udane, 
dokonać musi mniejszych lub większych ingerencji w fabularną strukturę utwo-
ru. Dodatkowo, ambitnego adaptatora nie zadowoli rola ekranizatora cudzych 
pomysłów, rozwija więc i przetwarza te tylko elementy pierwowzoru, które uzna 
za adekwatne do twórczego wykorzystania. Nadaje im przy tym indywidualną 
interpretację; poniekąd więc anektuje dla własnych celów cudzą historię. Autor 
z kolei, pozostając wyczulony na najmniejsze choćby odstępstwa od pierwotnej 
fabuły czy własnej wizji utworu, sprzeciwia się zwykle zniekształcaniu swego 
zamysłu56. Grabiński zaś był akurat pisarzem przewrażliwionym do tego stopnia, 
iż posunął się nawet do zinterpretowania własnych opowiadań, motywując, że 
często padały ofiarą zgoła błędnych tłumaczeń57. Mógł przeto niepochlebnie oce-
nić obraz wyjątkowo udany.

Nie odniosła Kochanka Szamoty również oczekiwanego przez producentów 
sukcesu komercyjnego. Jakkolwiek bowiem zalążki filmu awangardowego poja-
wiły się w Polsce jeszcze przed 1920 r.58, zasięg tego rodzaju twórczości był siłą 
rzeczy ograniczony i krajowa publiczność wciąż pozostawała nieprzygotowana 
na przyjęcie zaproponowanych przez Trystana eksperymentów formalnych. Wy-
twórnia „Kolos” upadła59, zaś reżyser zwrócił się w stronę kina konwencjonalne-
go60. Jednakże – zdaniem badaczy – Kochanka Szamoty oraz Bunt krwi i żelaza 
zapisały się w historii rodzimego kina jako pierwsze udane – czyli prezentujące 
twórczy stosunek do pierwowzoru – próby przeniesienia na ekran dzieła lite-
rackiego61. Zaznaczyć należy również, iż – choć były one zapewne rezultatem 
kompromisu między kinem artystycznym i rozrywkowym – wskazały krajowym 
filmowcom nowe kierunki poszukiwań.

Kolejne adaptacje, Ślepy tor i Pożarowisko, powstały odpowiednio w latach 
1967 i 1968 w ramach telewizyjnego cyklu pt. Opowieści niezwykłe. Były to 
zrealizowane jeszcze na taśmie czarno-białej niespełna półgodzinne nowelki, 
których wyreżyserowania podjął się Ryszard Ber, zaś scenariusz do obydwu 
przygotował Krzysztof Teodor Toeplitz. Niewątpliwy atut stanowiła również 
doborowa obsada w osobach: Jana Koechera, Jacka Woszczerowicza, Wiesła-

56 Por. W. Orłowski, Z książki na ekran..., s. 27.
57 S. Grabiński, Wyznania, „Polonia” 1926, nr 141, s. 12.
58 M. Giżycki, Film w kręgu polskiej awangardy dwudziestolecia międzywojennego, w: Film 

awangardowy w Polsce i na świecie, red. R.W. Kluszczyński, Łódź 1989, s. 83-91. 
59 W. Banaszkiewicz, W. Witczak, op. cit., s. 195.
60 M. haltof, op. cit., s. 33.
61 M. hopfinger, Literatura i media, Warszawa 2010, s. 202.
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wa Michnikowskiego, Aliny Janowskiej, Zofii Merle, Aleksandry Leszczeń-
skiej, Ryszarda Pietruskiego, henryka Borowskiego, Mieczysława Czechowi-
cza i innych.

Na kształcie tych adaptacji zaważyły przede wszystkim dwa zasadnicze czyn-
niki. Pierwszym było techniczne ubóstwo polskiej telewizji, nie rokujące prze-
konywającej realizacji filmu grozy, zwłaszcza jeśli miał w nim nastąpić spek-
takularny pożar bądź kraksa pociągu. Drugi stanowiła przynależność do cyklu  
o formule quasi komediowej62, w którą należało wpasować adaptacje opowiadań 
Grabińskiego. Pamiętać należy również, iż działając w warunkach podporząd-
kowania twórczości filmowej kierownictwu partyjno-państwowemu, nie mieli 
Toeplitz i Ber absolutnej swobody poszukiwań artystycznych. Co więcej, dla 
tego rodzaju produkcji panowała wówczas nieprzychylna koniunktura. Wszelkie 
oderwanie od rzeczywistości – zauważał Arkadiusz Gajewski – narażało film na 
ostre ataki, a nawet odrzucenie scenariusza63. Sam Władysław Gomułka pouczał 
wszak twórców, iż winni dawać odbiorcom takie dzieła, w których bohaterami 
nie są manekiny lub pokraczne figury, produkty chorej wyobraźni, lecz żywi z krwi 
i kości ludzie pracy64.

Telewizja – jak się zdaje – korzystała tu z pewnych przywilejów. Była w pol-
skiej przestrzeni publicznej zjawiskiem stosunkowo nowym, o zaledwie kilku-
nastoletnim stażu, i – co dziś może wydać się paradoksalne – nie w pełni do-
cenianym65. Priorytetem stało się tutaj wypełnienie ramówki atrakcyjną ofertą 
rozrywkową, m.in. krótkimi filmami wyprodukowanymi w oparciu o literaturę 
grozy. Trend ten zapoczątkowany został zresztą zamówieniem od zagranicznego 
kontrahenta66. Obowiązywały wszelako niepisane reguły. Do ekranizacji rzadko 
wybierano utwory współczesne, a jeśli już po takie sięgano, akcję umieszczano 
„na Zachodzie”. Dodatkowo filmy te zachowywać musiały wobec podejmowanej 
tematyki pewien dystans, który niejednokrotnie owocował ekranizacjami paro-
dystycznymi67. I tak zresztą znaleźli się nadgorliwi krytycy, utyskujący, iż zużyto 
kosztowną taśmę filmową, celem ukazania archaicznych historyjek, obcych ak-
tualnym problemom społeczeństwa68. 

Toeplitz i Ber nie mogli zatem – ani nawet nie zamierzali – adaptować Gra-
bińskiego w tonie poważnym. Zamiast tego zaproponowali widzom grę tematami 
zaczerpniętymi z opowiadań pisarza; z tym tylko, że gdy ich wersja Pożarowi-
ska było ewidentną humoreską, Ślepy tor stanowił raczej kryptoparodię o ze-
wnętrznych cechach horroru. W obu realizacjach umowność podkreślały również 
„przerysowane” kreacje aktorskie. Już samo obsadzenie w kluczowych rolach 

62 Zob. K.M. Choule, op. cit., s. 331-332; A. Kołodyński, Film grozy..., s. 74.
63 A. Gajewski, Polski film sensacyjno-kryminalny (1960-1980), Warszawa 2008, s. 47.
64 W. Gomułka, Przemówienia styczeń 1963 – lipiec 1964, Warszawa 1964, s. 126. 
65 A. Gajewski, op. cit., s. 17.
66 A. Kołodyński, Seans z wampirem..., s. 207.
67 Idem, Grabiński na dobranoc..., s. 10. 
68 J. Peltz, Chybiona impreza, „Film” 1968, nr 21, s. 5.
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„charakterystycznego” Woszczerowicza czy „komika” Michnikowskiego wywo-
ływało u widzów określone skojarzenia. 

Adaptatorzy dokonali szeregu zmian fabularnych, których szczegółowe omó-
wienie byłoby bezcelowe. Nie są one zresztą zbyt daleko idące. Istotna rozbież-
ność między literackimi pierwowzorami a ich ekranizacjami wynika tu bowiem 
nie tyle z ingerencji w schemat fabularny nowel Grabińskiego, ile z obcego 
duchowi twórczości pisarza ujęcia tego materiału. Choć zauważyć należy, że  
i u autora Demona ruchu nie brak przecież ironii, z czego Toeplitz i Ber spraw-
nie skorzystali. W Pożarowisku skupili uwagę na zachowaniach Rojeckich oraz 
mieszkańców Kobrynia, już w oryginale odznaczających się swoistą humorysty-
ką. W Ślepym torze wyolbrzymili z kolei elementy, które pierwotnie śmieszyć nie 
miały, ostatecznie jednak – zwłaszcza z perspektywy czasu – okazały się oscy-
lować na granicy groteski. Na przykład postać dróżnika Wióra, który – zgodnie  
z opisem – miał „zaciętą twarz fanatyka”, a oczy jego ślizgające się w roztargnie-
niu po obecnych gorzały żarem myśli upartej, od lat syconej. Mówił z przejęciem, 
podkreślając słowa gestykulacją barwną i plastyczną69. Same zresztą dialogi – na 
co zwracał uwagę Artur Jabłoński – współczesnemu odbiorcy wydać się mogą 
celową parodią70. Pominięto natomiast te fragmenty opowiadania, które – jak 
historia „wagonu transformacyjnego” – z założenia miały wnosić w nie szczyptę 
humoru. Podejście takie wydaje się słuszne, skoro bowiem efekt komiczny za-
mierzano uzyskać poprzez koturnowe ujęcie historii, owe krotochwilne wtręty 
stanowiłyby tutaj szkodliwy dysonans. Znakomitym pomysłem było natomiast 
umieszczenie w składzie pociągu „wagonu śmiechu”, w którym dla kontrastu 
zlokalizowano trumnę i żałobników.

Drwina wydaje się jednak sięgać tu znacznie głębiej. „Niewidomy maszyni-
sta”, pojawiający się w krótkim ujęciu przed katastrofą, jest wszak figurą aż nad-
to czytelną, by uważać go za żart wprowadzony wyłącznie dla spotęgowania gro-
teskowego wymiaru adaptacji. Sugeruje on raczej, iż filmowy pociąg stanowić 
ma alegorię dążącego do samozagłady świata. Przesłankę ku takiemu odczytaniu 
zamysłu adaptatorów stanowi również określenie podróżnych jako „otumaniony 
śmiechem motłoch”, w czym nietrudno dopatrzyć się aluzji do „społeczeństwa 
konsumpcyjnego”, które w pogoni za wygodami i bezpretensjonalną rozrywką 
zatraciło poczucie współodpowiedzialności za losy świata, poddając się kierow-
nictwu ślepców i szaleńców. Scena zaśmiewających się, orgiastycznie niemal 
splecionych pasażerów skazanego na zagładę pociągu kojarzyć się może z – wie-
lokroć w sztuce eksponowanym – motywem „karnawału zarazy”71. Sam Grabiń-
ski zresztą kilkakrotnie doń nawiązywał, zwłaszcza w Wezwaniu, gdzie opisy 
„kotłujących się” ciał pozostają bliskie wspomnianej sekwencji Ślepego toru72. 

69 S. Grabiński, Ślepy tor, w: idem, Nowele..., s. 185-196.
70 A. Jabłoński, op. cit., s. 365.
71 Zob. M. Sznajderman, Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Warszawa 1994, s. 37-74.
72 Por. S. Grabiński, Wezwanie..., s. 206-207.
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Przywodzi ona też na myśl owe ironiczne fragmenty Tajfunu Josepha Conrada,  
w których na tonącym statku trwa zażarta walka o bilon73. Filmowy pociąg two-
rzy tu z Conradowskim „Nan-Shanem” celną – choć nie wiadomo czy zamierzo-
ną – paralelę.

Nieprzypadkowo chyba również liczbę „wyznawców” Wióra, która w opo-
wiadaniu wynosi „trzynaście dusz” wraz z maszynistą, zredukowano tu do dwu-
nastu. Owa (zlokalizowana notabene w pierwszym wagonie!) „elita”, wśród 
której nie zabrakło przedstawicieli nauki i Kościoła, urasta bowiem tym samym 
do rangi apostołów szaleńca, prowadzącego świat ku zagładzie. W tym ujęciu hi-
storia nabiera zatem wymiaru niemal apokaliptycznego, zaś tytuł zyskuje nowe, 
ironiczne znaczenie.

Konsekwencją przyjętego kierunku ekranizacji były też zmiany finałów oby-
dwu historii. W przypadku Ślepego toru literacki pierwowzór kończył się se-
kwencją wniknięcia uczestników katastrofy w inny wymiar, wersję filmową 
wieńczy tymczasem ujęcie, które Jabłoński scharakteryzował następująco: 

[...] linią torów [...] kroczy samotny dróżnik. Idzie w stronę oddalającej się wolno 
[...] kamery, tak że ostatecznie znajduje się on tuż przed nią i patrzy wprost w oczy 
widza, jak gdyby chciał rzec: „spodziewaj się mnie podczas swej następnej podró-
ży”. [...] Takie rozwiązanie uświadamia odbiorcy ważną rzecz: w jakiś tajemniczy 
sposób dróżnik Wiór przetrwał katastrofę […]; był z bohaterami do samego końca, 
teraz zaś, cały i zdrów, stoi przed widzami i wpatruje się opętańczo. To czytelny 
sygnał jego niezwykłości74.

Nadnaturalny charakter opowiadania Grabińskiego został więc zasugerowa-
ny za pomocą środków bardziej adekwatnych dla realizacji filmowej75. Toeplitz 
wszelako pozostawił odbiorcy „otwartą furtkę” również do racjonalnego 
wytłumaczenia zajść. Dróżnik bowiem jeszcze przed kraksą oddalił się od 
pasażerów, mógł zatem wcześniej opuścić pociąg76.  

W Pożarowisku z kolei finał opowiadania kłócił się ewidentnie z przy-
jętą dla ekranizacji humorystyczną konwencją. 

73 Por. J. Conrad, Tajfun i inne opowiadania, przeł. h. Carroll-Najder, A. Zagórska, Warszawa 
1972, s. 67, 71-72. 

74 A. Jabłoński, op. cit., s. 361.
75 O tym, iż w ostatniej scenie Wiór pojawia się jako „duch”, świadczy przywoływana na po-

czątku filmu notatka prasowa, mówiąca o trzynastu (!) śmiertelnych ofiarach katastrofy. Również 
wypowiedziane przez dróżnika słowa: „na mnie już czas”, stanowiły w Opowieściach niezwykłych 
standardowe pożegnanie duchów. Przez cały film zresztą grają adaptatorzy z – wyznawaną przez 
Grabińskiego – filozofią przenikających się wzajem wymiarów. Na przykład przedział dla dostojni-
ków kolejowych stanowi pomieszczenie rozległe, nie pasujące do ciasnoty wagonów pasażerskich, 
przez co wygląda on, jakby zlokalizowany był w innym wymiarze.  

76 Byłby on wówczas wywołującym katastrofy szaleńcem, zaś wszystko, czego doświadczyli 
bohaterowie – wynikiem hipnotycznej sugestii. Charakterystyczne zachowania Wióra, jak flegma-
tyczna mowa, uporczywe wpatrywanie się w rozmówców czy dziwaczna gestykulacja, przypomi-
nają bowiem zabiegi magnetyzerów, a niecodzienne zjawiska zaczynają dziać się wokół Ryszpansa 
dopiero po spotkaniu z dróżnikiem. Por. A. Jabłoński, op. cit., s. 364. 
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Willa była jednym morzem płomieni. Ogniste jęzory wyzierały z okien, wypadały 
wśród kłębów dymu z drzwi, strzelały krwawymi żądłami ponad kominy. A wko-
ło z siekierą w ręce biegał w bieliźnie jak opętany Andrzej Rojecki, ścinał jodły  
i świerki i z jakąś demoniczną radością, z pianą na ustach, rzucał je ogniowi na żer... 

Kilku śmielszych strażaków wtargnęło w głąb domu, by po paru minutach wy-
nieść stamtąd trzy spalone na węgiel ciała: dwóch kobiet i dziecka. Rojeckiego 
broniącego się wściekle spętano wreszcie postronkami i odstawiono do zakładu dla 
umysłowo chorych77.

Oczywiście, i tutaj dostrzec można swoisty komizm, tyle że na taką dawkę 
„czarnego humoru” ówczesny polski telewidz nie był jeszcze gotowy. W ada-
ptacji pożar stanowił zatem wspólne dzieło domowników, którzy – jak można 
domniemywać – wyszli zeń cało, zaś fakt uczynienia sprawozdawcą wypadków 
dorosłego już syna Rojeckich, Józia, stanowi tu dodatkową grę tak z opowiada-
niem Grabińskiego, jak i z tradycją telewizyjnego cyklu, w którego ramach film 
powstał78.  

Obie adaptacje ze względu na wspomniane odstępstwa od literackich pierwo-
wzorów mogą rozczarowywać miłośników twórczości pisarza, a i część krytyki 
wytykała im ironiczny dystans, uzyskany głównie aktorską zgrywą oraz żałosne 
ubóstwo środków79. Trudno jednak nie dostrzec, iż właśnie przyjęte przez ada-
ptatorów „przymrużenie oka” pozwoliło uzasadnić umowność tychże realizacji.  
W tym właśnie tkwi główny ich walor, za sprawą którego mogą podobać się 
także i dziś. 

Trzy kolejne adaptacje, zapewne w związku ze zbliżającymi się okrągłymi 
rocznicami urodzin i śmierci pisarza, nastąpiły w latach 1985-86 w Zespole Fil-
mowym „OKO”. Dwie, Dom Sary i Problemat profesora Czelawy, w 1985 r. zre-
alizował Zygmunt Lech, z udziałem m.in. Eugeniusza Kujawskiego, hanny Ba-
lińskiej, Jana Szurmieja, Doroty Kamińskiej i Zdzisława Kuźniara. Były to blisko 
godzinne filmy telewizyjne. Trzecia, Nikt nie jest winien, oparta na motywach 
noweli W willi nad morzem, stanowiła obraz pełnometrażowy z przeznaczeniem 
na duży ekran. Jej realizacji w 1986 r. podjął się debiutujący Ryszard Zatorski80, 
a w obsadzie znaleźli się m.in.: Marek Walczewski, Teresa Budzisz-Krzyżanow-
ska, Krzysztof Tyniec, Władysław Kowalski i Krzysztof Kiersznowski. 

77 S. Grabiński, Pożarowisko, w: idem, Nowele..., s. 335.
78 W pozostałych odcinkach serii „sprawozdawcą” był duch – zob. K.M. Choule, op. cit.,  

s. 332, 334. Grali też adaptatorzy nawiązaniami do innych tekstów Grabińskiego (np. kominiarz 
jako sprawozdawca występuje w Białym wyraku), a nawet – na co zwracał uwagę Artur Jabłoński 
(op. cit., s. 358, przyp. 11) – do jego życia.

79 A. Kołodyński, Grabiński na dobranoc..., s. 10; zob. też: idem, Film grozy…, s. 74. Odmien-
nego zdania była Barbara Kazimierczak uważając, iż właśnie żartobliwe ujęcie stanowiło wielki 
atut nowelek z cyklu Opowieści niezwykłe – zob. B. Kazimierczak, Uwertura fantastyczna, „Ekran” 
1968, nr 3, s. 9.

80 Nikt nie jest winien był jego fabularnym debiutem i zarazem filmem dyplomowym. Zatorski 
miał już jednak pewne doświadczenie w branży. Pierwsze kroki stawiał pod okiem Juliusza Ma-
chulskiego, którego wpływ zresztą mocno zaznaczył się w niniejszym filmie.
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Filmy Lecha, w odróżnieniu od Ślepego toru i Pożarowiska, były próbą stwo-
rzenia klasycznych horrorów. Pozostają one również dość zgodne w warstwie fa-
bularnej z literackimi pierwowzorami. Nie obyło się jednak bez drobnych zmian,  
a nawet wprowadzenia dodatkowych wątków i postaci, jak „pianisty Janka” czy 
„sutenera Romaszki” w Problemacie profesora Czelawy, albo „diabła Asmode-
usza” w Domu Sary. Część z tych innowacji służyć miała zapewne podniesieniu 
dramaturgii i bardziej dla filmu adekwatnemu powiązaniu nowelowych wątków, 
część być może zastosowano w celu „wypełnienia” godzinnej realizacji. Zazwy-
czaj bowiem krótkie opowiadania grozy, w jakich specjalizował się Grabiński, 
nie stanowią materiału odpowiedniego na film dłuższy niż trzydziestominuto-
wy81. 

Niektóre z wprowadzonych przez Lecha zmian odbiły się wszakże niekorzyst-
nie na ostatecznym kształcie adaptacji. Na przykład pomysłem wyjątkowo nie-
trafnym okazało się wpisanie w fabułę Domu Sary Asmodeusza, który – jak pisał 
ówczesny recenzent – prezentował tylko knajacką agresywność, zbyt swojską, 
żeby dopatrzyć się w tym „demonizmu”82. Abstrahując wszelako od konstruk-
cji postaci, konsekwencją jej wprowadzenia była oczywistość paktu tytułowej 
bohaterki z siłami ciemności. Odebrało to opowieści Grabińskiego główny atut, 
który stanowiła niepewność co do faktycznego statusu i motywacji kobiety oraz 
wiarygodności głównego bohatera, a zarazem sprawozdawcy historii83.  

Filmy nie powiodły się również pod względem realizacyjnym. Próba nakrę-
cenia „prawdziwego horroru” w oparciu o skromne środki polskiej telewizji 
była przedsięwzięciem karkołomnym. Mimo pomysłowości z jaką próbowano 
rozwiązywać problemy techniczne nie udało się ekipie osiągnąć realistycznych 
efektów. Za przykład posłużyć może scena z Domu Sary, której literacki odpo-
wiednik prezentował się następująco: 

Na krześle [...] ujrzałem galaretowatą postać ludzką kształtem i konturami twarzy 
przypominającą Stosławskiego. Był przejrzysty na wylot; widziałem poprzez niego 
rysujące się wyraźnie sprzęty pokoju...

Nie dowierzając wzrokowi, dotknąłem go: ręka natrafiła na coś ustępliwego jak gę-
sta ciecz. Cofnąłem szybko dłoń; z palców moich ześliznęła się jakaś lepka, kleista 
treść jak żelatyna i ściekła leniwo na podłogę.

Nagle postać zawahała się, śluzowaty kształt zachybotał w dziwnej rozchwiei  
i rozpadł się na części. Z przeźroczystej masy poczęły wysnuwać się pojedyncze 
pasma niby mgławicowe pierścienie, które uniósłszy się w górę, bujały czas pewien 
i sczezały nie wiadomo jak w przestrzeni84.

81 O polskim filmie grozy. Rozmowa z Januszem Majewskim, w: A. Kołodyński, Film grozy..., 
s. 81.

82 A. Kołodyński, Grabiński na dobranoc..., s. 10.
83 Por. K.M. Choule, op. cit., s. 343-344.
84 S. Grabiński, W domu Sary, w: idem, Nowele..., s. 424. 
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Dziś, przy pomocy komputerowych efektów specjalnych, odtworzenie tego 
rodzaju sceny nie nastręczyłoby realizatorom większych trudności. Wówczas 
jednak stanowiło to ogromne wyzwanie, a pierwotnym zamysłem reżysera było 
wierne jej przetransponowanie. Jak w reportażu z planu filmowego donosiła Iwo-
na Opoczyńska: 

Nad aparaturą, która miała doprowadzić do rozpadu, a następnie do zaniku ciała 
[...] pracował przez kilka miesięcy Janusz Król – wrocławski specjalista od tricków, 
plastyk o ogromnej wiedzy technicznej. Urządzenie składające się m.in. z baniek 
od mleka i systemu rurek ze sprężonym gorącym powietrzem powoduje, że kukła 
wykonana z odpowiedniej masy plastycznej rozpuszcza się na galaretowatą sub-
stancję, a następnie [...] wyparowuje85.

Próby te wszelako – jak wspominał pracujący przy filmie w charakterze 
drugiego rekwizytora, Cezary Roszczyk – nie powiodły się. Eksperymento-
wano następnie z manekinem woskowym, ale i w tym wypadku nie osią-
gnięto sukcesu. Ostatecznie zamówiono 200 kg ciasta (!) i zanurzono w nim 
ucharakteryzowanego odpowiednio aktora, co stworzyć miało iluzję, iż ciało 
jego ulega samoistnemu rozpuszczeniu86. A choć starano się zatrzeć ów trick 
poprzez nakładki i zniekształcenia obrazu, efekt finalny daleki jest od zamie-
rzonego87.

W związku ze wskazanymi trudnościami zamysł zekranizowania nowel Gra-
bińskiego w konwencji horrorystycznej nie powiódł się. Bardziej interesujący 
rezultat otrzymał natomiast Zatorski, który dla swego filmu obrał odmienną for-
mułę. Nikt nie jest winien oscyluje bowiem na pograniczu dreszczowca i czarnej 
komedii. Stanowi też adaptację najbardziej w tym zestawieniu swobodną. Z no-
weli Grabińskiego wziął reżyser jedynie bohaterów i ogólny zarys historii, którą 
przemontował w całkiem nową intrygę, mającą – w intencji adaptatora – przy-
pominać rozgrywkę szachową88. Atmosferę niepewności, którą w pierwowzorze 
zapewniło umieszczenie domniemanej zbrodni w sferze domysłów narratora, 
zrekompensował Zatorski przez niejasność motywacji poszczególnych postaci, 
ich wzajemnych związków i aktualnych konfiguracji, a także rozliczne mistyfi-
kacje tudzież zwroty akcji.

Celem wyzyskania wątku domniemanego romansu i morderstwa, rozpoczął 
też reżyser opowieść na etapie wcześniejszym, tak więc gdy w noweli czynny 
udział w wydarzeniach – obok narratora – biorą jedynie Ryszard i mały Adaś, 
w filmie grono postaci poszerzono o Różę i Stanisława, a dodatkowo jeszcze 
służącą oraz szofera. 

85 I. Opoczyńska, Cena miłosnego transu. O realizacji filmu Zygmunta Lecha „Dom Sary”, 
„Film” 1985, nr 5, s. 6.  

86 G. Stryszowska, Szafy, łóżka, pająki. Spotkanie z rekwizytorem Cezarym Roszczykiem, „Film” 
1987, nr 48, s. 17. 

87 Por. K.M. Choule, op. cit., s. 343. 
88 „Willa nad morzem”. O filmie Ryszarda Zatorskiego, „Film” 1986, nr 48, s. 6. 
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Zmiany te są istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, postać kierowcy, prowa-
dzącego własną – przybierającą niekiedy cechy diabolicznej zabawy – rozgryw-
kę, wpływa na rozbudowanie intrygi, a także służy powiązaniu przenicowanych 
wątków. Ponadto wprowadzenie „do gry” osoby nie zainteresowanej zwycię-
stwem którejkolwiek ze stron ułatwiło reżyserowi spuentowanie filmu swoistą 
sytuacją patową.         

Drugim powodem jest bardziej przekonywająca charakterystyka postaci.  
W noweli cechami negatywnymi obarczył pisarz jedynie Ryszarda. Nie dość, iż 
pozostaje domniemanym trucicielem i plagiatorem, który przywłaszczył sobie 
dzieło nieżyjącego poety, uczynił zeń jeszcze Grabiński średnio utalentowanego 
literata z nazbyt wygórowanymi ambicjami, w dodatku patologicznie zazdrosne-
go – i nie wiadomo nawet do końca: o żonę, czy o talent rywala. O Róży w zasa-
dzie niewiele wiadomo, zaś o „uduchowionym poecie”, Stanisławie, wyraża się 
narrator wyłącznie w superlatywach. Zasugerowano co prawda wiarołomstwo 
obojga względem Ryszarda, którego owocem może być nawet mały Adaś, pozo-
stało to jednakowoż w sferze domniemań.

Kontrasty te wzmocnił Grabiński jeszcze w scenicznej przeróbce utworu, dra-
macie Ciemne siły89, gdzie romans Róży i Stanisława oraz jego tragiczne następ-
stwa przedstawił już jako pewnik. Tadeusz Boy-Żeleński zauważał:

Autor skupił niepodzielnie wszystkie cienie na głowę Ryszarda, światła na gło-
wę Róży – dla niej ma wszelkie sympatie, dla niego tylko wstręt i wzgardę. [...] 
Norski popełnił [...] zbrodnię, ale bądź co bądź działa on pod wpływem wielkiej 
namiętności, [...] doprowadzony niemal do szaleństwa w kilkunastoletniej męce, 
na jaką skazała go ta kobieta. [...] Cóż mamy natomiast powiedzieć o niej, o dobro-
wolnej reżyserce tego dramatu trojga ludzi? Kocha jednego człowieka, wychodzi 
dla sofistycznych racji za drugiego, wyzyskując jego słabość dla siebie po to, aby 
mu co dzień pluć w oczy wzgardą i obojętnością [...]; narzuca mu w domu obec-
ność rywala [...]. Ale Róża kocha Prandotę, wzięła za cel życia jego sławę [...]. To  
w oczach autora [...] wystarczy, aby ją rozgrzeszyć i pasować na anioła [...]. Otóż 
Stanisław Prandota [...] jest [...] zbyt bliskim sercu Stefana Grabińskiego, aby ten 
mógł zachować niezmącone spojrzenie na swój temat90.

Podobne zastrzeżenia formułował także hutnikiewicz, którego trudno posą-
dzać o niesprawiedliwą ocenę twórczości Grabińskiego. Jego zdaniem, w „Willi 
nad morzem” obiektywna wymowa układu sytuacyjnego wbrew werbalnym za-
pewnieniom i sugestiom autora obnaża nicość i nikczemność moralną ofiar [...],  
a usprawiedliwia poniekąd i do pewnego przynajmniej stopnia rehabilituje zbrod-
niarza91. Również Zatorski wyczuł fałsz takiego ujęcia, postanawiając nie tyle 

89 S. Grabiński, Ciemne siły, Przemyśl 1921. Jakkolwiek wg napisów końcowych scenariusz 
filmu powstał na podstawie noweli, niektóre wątki sugerują, iż mógł Zatorski posiłkować się rów-
nież sceniczną wersją utworu.

90 Cyt. za wyd.: T. Żeleński (Boy), Flirt z Melpomeną. Wieczór pierwszy i drugi, Warszawa 
1963, s. 329-330.

91 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 405.
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zdjąć winę z Ryszarda – choć sam tytuł poniekąd to czynił – ile „odbrązowić” 
pozostałe postacie. I tak „pani Róża” jest w filmie ordynarną megierą, niemal 
jawnie zdradzającą męża z młodszymi mężczyznami, a Stanisław przedstawio-
ny został jako małostkowy kabotyn. Nawet henryk, odpowiednik nowelowego 
narratora, okazuje się draniem bez skrupułów. W ogóle – poza małym Adasiem, 
który w filmie nie odgrywa większej roli – próżno szukać tu jakiegokolwiek po-
zytywnego bohatera. A więc zawartą w tytule sugestię rozumieć można prze-
wrotnie – nikt nie jest winien, albowiem w świecie całkowicie zdeprawowanym 
pojęcie winy nie ma racji bytu. 

Zatorski odszedł również od nadnaturalnych aspektów historii Grabińskiego, 
np. stanowiąca oś opowiadania ksenomimia czyli telepatyczny nakaz powielania 
cudzych gestów w filmie okazuje się oszustwem. Może tylko finałowa scena,  
w której Ryszard „wraca z zaświatów”, pozostawia widza w niepewności wzglę-
dem charakteru owego „zmartwychwstania”, pojawiają się jednak wyraźne su-
gestie, iż jego samobójcza śmierć była kolejną mistyfikacją. Maciej Maniewski 
skonstatował:

Podobne przenicowanie intencji pisarza może wydać się drastycznym sprzenie-
wierzeniem. Tak jednak nie jest. W utworach Grabińskiego konflikty i namiętności 
ludzkie okazują się często drugorzędne, ważniejsza wydaje się płaszczyzna [...] 
problemów metapsychicznych. Tymczasem już nieraz przekonaliśmy się, że kino 
to medium niechętne czwartemu wymiarowi [...], Zatorski zaś kreśląc pomysło-
wą elipsę między czwartym wymiarem a realnym życiem zachował nie tylko we-
wnętrzną logikę, spójność i dyscyplinę stylistyczną pisarza, ale też element świad-
czący o specyfice tej literatury: zakończenie, które nie przynosi bezwzględnego 
rozstrzygnięcia92.      

Zastosowane przez Zatorskiego zakończenie otwarte jest adekwatne z innego 
jeszcze względu. Tworzy bowiem swoistą klamrę, sprowadzając sytuację ponie-
kąd do punktu wyjścia. Wśród „graczy” brak jednak, zapewniającego dotychczas 
równowagę sił, kierowcy – pozostaje zatem niepewność co do dalszego rozwoju 
wypadków.  

Z tym wiąże się kolejna możliwa interpretacja tytułu – nikt nie jest winien, 
gdyż w istocie nie popełniono zbrodni93. Ale – jak sugerował cytowany krytyk 
– można nadawać mu również głębsze znaczenie. Szaleństwo, jakiemu ulegają 
bohaterowie, jest bowiem groźniejsze od sił nadprzyrodzonych i łatwo wybucha 
czynami nieobliczalnymi, którym tak naprawdę nikt nie jest winien94. Są oni więc 
„pionkami” we władaniu mocy, którym nie potrafią się oprzeć. Czy pochodzą 
one z ludzkiej psychiki, czy – jak sugerował Grabiński – istnieją obiektywnie, 
pozostaje sprawą interpretacji. Fakt bezsilności człowieka wobec potęgi tego 

92 M. Maniewski, Szaleństwo ludzi zdrowych, „Film” 1987, nr 52, s. 11.
93 Jest to również kolejna sugestia, iż Ryszard upozorował swój zgon. W pożegnalnym liście 

napisał wszak: „nikt nie jest winien mojej śmierci”.
94 M. Maniewski, op. cit., s. 11.
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nieznanego żywiołu – mocno przecież akcentowany w opowiadaniach pisarza 
– pozostaje w obu przypadkach niezmienny. W tym być może tkwi najbliższy 
związek filmu z twórczością Grabińskiego.

Co interesujące, w odróżnieniu od poprzednich prób przenoszenia opowiadań 
pisarza na ekran, obraz Nikt nie jest winien został przychylnie oceniony przez 
krytykę. W „Filmowym Serwisie Prasowym” recenzowano:

Ryszard Zatorski wywiązał się ze swego zadania, wykazując opanowanie umie-
jętności warsztatowych. Przede wszystkim dowiódł, że potrafi w formie niepre-
tensjonalnego spektaklu przedstawić zawiłą, pełną zwrotów akcji historię. [...]. 
Zatorski na ogół ze swobodą porusza się między pułapkami zastawionymi przez 
autora opowiadania. A co przy tym niezmiernie ważne [...] zdecydował się spoj-
rzeć z przymrużeniem oka na tę niewolną od psychologicznych i kompozycyjnych 
uproszczeń fabułę. O pastisz aż się prosiło i prawdę powiedziawszy mógł Zatorski 
śmielej pójść w takim kierunku. [...] Adaptowanie prozy Grabińskiego zobowiązuje 
tylko do jednego, do dotrzymania mu kroku w niepospolitości95. 

Z kolei cytowany już Maciej Maniewski pisał na łamach „Filmu”: 

Zatorski stworzył efektowny thriller, gdzie widz do końca nie jest w stanie wy-
zwolić się spod licznych, często sprzecznych sugestii, chce wierzyć w ukazywaną 
opowieść nawet wbrew rozsądkowi [...]. Estetyczne działanie podobnego utworu 
opiera się głównie na nastroju. Został on na ekranie stworzony niemal bezbłęd-
nie. [...] Zatorski nie bał się owej, charakterystycznej dla filmu grozy dekoracyj-
ności. Jest tu i nieodłączna burza, i wicher targający gałęzie drzew, i dramatyczna 
ucieczka w ulewną noc. Ale takie są atrybuty gatunku, które reżyser uszanował, 
nadając im subtelną pastiszową tonację. Podkreśla ją stylizowany rysunek po-
staci, trafnie uchwycony przez aktorów. Wszystko to nadało filmowi dodatkowy 
walor – inteligentnej i przejmującej dreszczem emocji zabawy w wywoływanie 
duchów96.    

Oceny te być może częściowo podyktowane były „taryfą ulgową” względem 
debiutanta. Jakkolwiek bowiem adaptacji Zatorskiego nie brak walorów, posiada 
też słabe strony. Na przykład dekonstrukcję schematu fabularnego noweli prze-
prowadził adaptator niestarannie, skutkiem czego pozostawione wątki pierwotne 
nie zawsze wiążą się z nowo wprowadzonymi, choćby motyw „zatrutej ryby”, 
który nie ma związku z filmową intrygą, i dla widza nieznającego noweli Gra-
bińskiego będzie zapewne niezrozumiały. Rozbudowana rola młodej służącej, 
w zasadzie dla rozgrywanej intrygi obojętna, rodzi z kolei wątpliwość, czy aby 
głównym motorem umieszczenia jej w scenariuszu nie była chęć uatrakcyjnienia 
filmu wyłącznie od strony wizualnej. Mankamentem jest również nazbyt wy-
raźne dystansowanie się realizatora wobec przedstawianej historii, co utrudnia 
widzowi jej spontaniczny odbiór. 

95 Nikt nie jest winien, „Filmowy Serwis Prasowy” 1987, nr 22, s. 2-3.
96 M. Maniewski, op. cit., s. 10-11.
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*

Ekranizacja znanego odbiorcom utworu literackiego rodzi automatycznie 
określone oczekiwania. Z reguły sprowadzają się one do postulatu „wierno-
ści duchowi i literze” pierwowzoru, czyli drobiazgowego odtworzenia fabuły  
i miejsc akcji, odpowiedniego doboru obsady, a wreszcie „wyczucia” specyficz-
nego „klimatu” dzieła. Bywa, że najdrobniejsze odstępstwa wywołują rozcza-
rowanie adaptacją, skutkując jej negatywną oceną. Prezentujący ten punkt wi-
dzenia miłośnicy literatury nie biorą z reguły pod uwagę, iż jakkolwiek stopień 
wierności fabule poddaje się jeszcze obiektywnym kryteriom badawczym, to już  
w przypadku doboru obsady rzecz w znacznym stopniu zależy od indywidual-
nych odczuć odbiorcy, tak że dwóch miłośników zaadaptowanego dzieła akurat-
ność danej kreacji aktorskiej ocenić potrafi skrajnie odmiennie. Natomiast to, co 
określać zwykliśmy mianem „atmosfery” utworu, zupełnie wymyka się empi-
rycznym możliwościom poznawczym.

Badacze zajmujący się problematyką adaptacji podkreślali często, iż oczeki-
wania tego rodzaju są bezzasadne. Idea adaptacyjnej wierności wobec oryginału 
literackiego – pisała Maryla hopfinger – nie bierze pod uwagę ani różnic mate-
riałowych, ani odmiennych reguł i sposobów wypowiedzi, ani zróżnicowanych 
warunków komunikacyjnych97. Dalej zaś dodawała: Każda adaptacja [...] jest [...] 
swoistym odczytaniem podstawy literackiej, sformułowanym w odmiennym ma-
teriale semiotycznym, jest rezultatem intersemiotycznego przekładu [...], staje się 
innym przedmiotem kultury98. Stanisław Furmanik zauważał z kolei, że mowa 
ludzka i wizualny język filmu to różne, nawet przeciwstawnie różne języki99. Dla-
tego też ekranizacja materiału literackiego automatycznie równa się jego defor-
macji100. 

W praktyce zresztą próba drobiazgowego odtworzenia literackiego oryginału 
rzadko skutkuje filmem artystycznie udanym. Jak słusznie wskazywał Wojciech 
Wierzewski, często powstaje w ten sposób po prostu komiks, czyli dosłowne prze-
łożenie fabuły na ciąg obrazów, bez dbałości o filmową dramaturgię i zwartość 
dzieła101. Ekranizacja taka usiłuje w istocie stworzyć łatwiejszy i mniej czaso-
chłonny ekwiwalent utworu literackiego, na co zresztą w dobie „kultury obraz-
kowej” oraz informacyjnego przesytu istnieje zapotrzebowanie. Nie jest wszak 

97 M. hopfinger, Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985, s. 209-210.
98 Ibidem, s. 210; zob. też: eadem, Adaptacje filmowe…, s. 81; eadem, Film i literatura: uwa-

runkowania techniczne przekładu intersemiotycznego, w: Sztuka. Technika. Film, red. A. Kumor, 
D. Palczewska, Warszawa 1970, s. 159-180; eadem, Audiowizualny kontekst kultury współczesnej, 
w: Kultura – komunikacja – literatura. Studia nad XX wiekiem, red. S. Żółkiewski, M. hopfinger, 
Wrocław 1976, s. 91; P. Wert, Kino i telewizja w kulturze literackiej, w: Kino i telewizja, red.  
B. W. Lewicki, Warszawa 1984, s. 201.

99 S. Furmanik, op. cit., s. 109.
100 Ibidem, s. 115.
101 W. Wierzewski, op. cit., s. 37.
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niczym więcej, jak tylko rodzajem streszczenia, nie wytrzymującego porównania 
z pierwowzorem102. Władysław Orłowski twierdził: 

Wydaje się rzeczą niewątpliwą, wielokrotnie sprawdzoną w praktyce, że próba po-
zostania wiernym literze oryginału brzemienna jest na ogół w kompletną porażkę 
adaptacji. O przekładzie z języka literackiego na język widowiska – w dosłownym 
znaczeniu mowy być nie może, jeżeli autor filmu ma na celu stworzenie nie tylko 
ekranizacji dzieła literackiego, ale równocześnie wartościowego dzieła filmowego. 
[...] „Wierność” fabule jest w istocie swej zdradą w stosunku do oryginału i autora. 
A w stosunku do publiczności [...] zwykłym oszustwem, jak oszustwem jest każdy 
bryk powieściowy [...]. W ostatecznym rachunku o wartości adaptacji decydować 
winny kryteria normalnej oceny dzieła sztuki, w której jednym z elementów jest 
ocena pracy dramaturgicznej scenarzysty103. 

Maryla hopfinger sugerowała z kolei, iż wymóg „wierności względem ory-
ginału” należałoby zredukować do postulatu, aby adaptacja mieściła się w tym 
samym „polu wartości” co literacka podstawa104. 

Przy ocenie omówionych ekranizacji utworów Grabińskiego przyjąć trzeba 
zatem wyłącznie tego rodzaju kryteria105. Pamiętać należy również, iż powsta-
wały one w warunkach funkcjonowania cenzury, której ingerencje znacząco 
wypaczać mogły pierwotny zamysł adaptatora. Ponadto dysponowali twórcy 
ograniczonym zapleczem technicznym, co niejednokrotnie poważnie ekranizację 
zubożało. Na przykład adaptacje z lat 1967-1968 były filmami czarno-białymi, 
odpadała zatem bardzo istotna w twórczości pisarza funkcja barw106; z kolei ekra-
nizacja Trystana stanowiła dodatkowo film niemy, realizator do dyspozycji miał 
zatem jedynie środki wizualne. Trudno zresztą oprzeć się konstatacji, iż dopiero 
teraz, w dobie komputerowych efektów specjalnych, technika filmowa dojrzała, 
aby wiarygodnie urzeczywistnić liczne z wizji Grabińskiego, np. finał Kochanki 
Szamoty, gdzie w zgiełku koronek i atłasów leżał [...] kadłub kobiecy [...] bez 
piersi, bez ramion, bez głowy107. Inne – jak się zdaje – wciąż jeszcze pozostają 
poza zasięgiem środków dostępnych filmowi, choćby przytoczony na wstępie 
casus opowiadania Na wzgórzu róż. Biorąc wszak pod uwagę trwające obecnie 
prace nad rejestratorem zapachów, nie jest wykluczone, że w przyszłości film  
i o tę sferę rozszerzy możliwości swego oddziaływania.

Uwzględniając przedstawione uwagi, stwierdzić należy, iż nawet pomimo ce-
chujących niektóre z filmów walorów, dotychczasowe adaptacje nie powiodły się 

102 J. Lalewicz, Literatura w epoce masowej komunikacji, w: Kultura – komunikacja – litera-
tura…, s. 109.

103 W. Orłowski, O ekranowej adaptacji epiki..., s. 113-114, 118. 
104 M. hopfinger, Kultura współczesna..., s. 210.
105 Całościową ocenę filmowych adaptacji opowiadań Grabińskiego ułatwia fakt, iż z reguły 

realizator był również autorem scenariusza. Wyjątek stanowiły jednie Ślepy tor i Pożarowisko, ich 
spójność sugeruje wszelako, iż scenarzysta i reżyser działali w ścisłym porozumieniu.

106 Na ten temat zob. J. Bednarczuk, Choroby psychiczne bohaterów Stefana Grabińskiego, w: 
Między literaturą a medycyną, cz. 2, red. E. Łoch i in., Lublin 2007, s. 329.

107 S. Grabiński, Kochanka Szamoty, w: idem, Nowele..., s. 406.
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w pełni. Żadnej bowiem – zgodnie z zasugerowanym przez Marylę hopfinger 
kryterium – nie sposób sytuować „w tym samym polu wartości”, co literacki 
pierwowzór. Wyjątek stanowiła być może Kochanka Szamoty Trystana, dzie-
ła tego jednak nie znamy. Pozostali filmowcy nie podjęli ambitniejszych prób 
rozwinięcia myśli Grabińskiego w zainicjowanym przezeń duchu, ani też zna-
lezienia wizualnego równoważnika walorów stylistycznych jego pisarstwa, zaś 
ich produkcje nie wykroczyły poza schemat filmu rozrywkowego. Niektóre, np. 
Ślepy tor czy Pożarowisko, są przykładem udanej zabawy konwencją oraz gry  
z twórczością Grabińskiego. Inne, jak realizacje Zygmunta Lecha, pozostają ra-
czej swoistą ciekawostką, dokumentującą proces rodzenia się w Polsce filmu gro-
zy. Wzmożone ostatnio zainteresowanie Grabińskim pozwala wszak oczekiwać, 
iż na tym nie skończą się próby przenoszenia dzieł pisarza na ekran. Trzeba też 
mieć nadzieję, że przyszli adaptatorzy utworów fantasty z zadania tego wywiążą 
się lepiej od poprzedników.

KRZYSZTOF BORTNIK

Movies based on short novels by stefan Grabinski

Summary

The subject-matter of the paper is history of the films based on the short stories written by  
a famous writer Stefan Grabinski (1887-1936), representative to the Polish fantasy/horror litera-
ture. Author of the article focused on the movies produced only in Poland between 1927-1986: 
Szamota’s Mistress (Kochanka Szamoty) directed by Leon Trystan, Blind Track (Ślepy tor), The 
Place of Fire (Pożarowisko) by Ryszard Ber, Sarah’s house (Domy Sary) and Professor Czelawa’s 
Case (Problemat Czelawy) by Zygmunt Lech and No one’s guilty (Nikt nie jest winien) by Ryszard 
Zatorski. Problem of translatability of the Grabinski’s literature into “the film speech” has also been 
investigated in the following paper. 

Translated by Michał Gierat
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JAKUB KNAP (Kraków)

Z ZAGADNIEŃ „GRABIŃSZCZYZNY”: 
CASUS JANUSZA MEISSNERA

(REKONESANS „WPŁYWOLOGICZNY”)

I. Fenomen „grabińszczyzny”

„Dla przyszłego monografisty Stefana Grabińskiego nieobojętną rzeczą bę-
dzie zbadanie wpływu tego pisarza na jego pokolenie literackie, określenie jako-
ści i zasięgu tego wpływu, słowem: zagadnienie grabińszczyzny, to jest szkoły li-
terackiej Grabińskiego”1. Słowa te pochodzą z wydanej w 1956 r. książki Jerzego 
Eugeniusza Płomieńskiego, krytyka literackiego, bliskiego przyjaciela Stefana 
Grabińskiego i wnikliwego recenzenta jego twórczości.

Na „przyszłego monografistę” nie trzeba było długo czekać. Trzy lata później 
ukazała się książka Artura hutnikiewicza, pierwsza i jak dotąd jedyna mono-
grafia autora Demona ruchu. Praca, co należy podkreślić, niezwykle obszerna, 
drobiazgowa i do dziś stanowiąca podstawowe źródło wiedzy o Grabińskim  
i jego twórczości. Monografista nie podjął jednak zasygnalizowanego w artyku-
le Płomieńskiego wyzwania, koncentrując się na biografii i cechach twórczości 
autora. Sprawę wpływów i filiacji spuentował zaledwie jednym zdaniem. Obja-
śniając układ swej rozprawy, konkretnie zaś jej części genetyczno-biograficznej, 
hutnikiewicz konstatował:

Chodzi w niej o wskazanie tych najogólniejszych przesłanek, z których twórczość Gra-
bińskiego wyrosła, bez wdawania się w szperactwo „wpływologiczne”, dość problema-
tycznej wartości, jako że Grabiński wziął ze swej epoki tylko impuls zasadniczy, wobec 
bezpośrednich inspiracji zachowując niezależność i daleko posuniętą odporność2.

W ten sposób wszelkie badania porównawcze nad spuścizną Grabińskiego,  
o które tak upominał się Płomieński, odsunięte zostały na „boczny tor”. Doty-
czyło to zarówno wpływów na twórczość samego Grabińskiego – hutnikiewicz 
w rozdziale Rodowód literacki omawia raczej ogólne, światopoglądowe i este-

1 J.E. Płomieński, Suweren polskiej fantastyki literackiej, w: idem, Twórcy bez masek, Warsza-
wa 1956, s. 136.

2 A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959, s. 6.
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tyczne, tendencje epoki – jak i jego oddziaływania na współczesnych mu pisarzy.
Wydaje się, że po latach warto wrócić do tych zaniechanych „wpływologicz-

nych” badań, spróbować określić zasięg „rezonansu” twórczości, tak oryginalne-
go na gruncie polskim i wedle powtarzanych opinii jedynego, pierwszego, „bez 
wyprzedzeń” przedstawiciela polskiej fantastyki literackiej3. Potrzebę takich do-
ciekań potwierdzają zwłaszcza obserwacje Płomieńskiego dotyczące skali popu-
larności pisarza i jego oddziaływania twórczego: „Między 1918 a 1923 rokiem 
twórczość Stefana Grabińskiego cieszyła się w Polsce ogromnym rozgłosem. [...] 
W tych właśnie latach kwitła w Polsce międzywojennego dwudziestolecia, przede 
wszystkim w kołach literacko-intelektualnych moda grabińszczyzny”4. Istotnie, 
w okresie tym opublikowane zostają najlepsze utwory literackie Grabińskiego 
w zbiorach nowel: Na wzgórzu róż (1918), Demon ruchu (1919, wyd. 2 1922), 
Szalony pątnik (1920), Księga ognia (1922) i Niesamowita opowieść (1922). 

Szczególną popularnością i uznaniem krytyki cieszył się cykl „nowel kolejo-
wych” Demon ruchu, stanowiący moment przełomowy dla dalszej kariery pisar-
skiej autora,  otwierający bramy do niemal nieosiągalnego „parnasu literackie-
go”. Sukces ten miał również – zdaniem Płomieńskiego – swoje bezpośrednie 
konsekwencje literackie: „To arcydzieło nowelistycznej twórczości Grabińskie-
go stało się podwaliną jego literackiej szkoły, rozpętało istny run naśladownictw 
i kryptoplagiatów”5. Krytyk zaznaczył jednak, że „szkoła” owa nie miała charak-
teru sformalizowanego:

[…] Grabiński szedł własną drogą twórczą. Nie łączyły go żadne węzły z którą-
kolwiek z modnych podówczas grup literackich. Jako twórca własnej szkoły li-
terackiej nigdy nie wysuwał się na jej oficjalnego arcykapłana, nie proklamował 
publicznie jej istnienia, chociaż istniała ona faktycznie, zagarniając w swój krąg 
działania coraz więcej naśladowców i uczniów. A przede wszystkim nie celebrował 
snobistycznie, jak to czynili niemal wszyscy augurowie tak zwanych szkół literac-
kich międzywojennego dwudziestolecia6.

3 Być może stwierdzenia te należałoby opatrzyć korekturą: „najbardziej konsekwentnego”, 
„najznamienitszego”, ale czy w istocie pierwszego i jedynego? Opinia ta, od lat funkcjonująca 
i utrwalona w większości syntez i prac historycznoliterackich, przejęta została najpewniej wła-
śnie z opracowań i artykułów hutnikiewicza, który o Grabińskim niezmiennie pisał, jako o zja-
wisku „jednorazowym” i odosobnionym w literaturze polskiej (Por. A. hutnikiewicz, op. cit.,  
s. 9 i in.; idem, Stefan Grabiński czyli jak się pisze „dreszczowce”, w: Prozaicy dwudziestolecia 
międzywojennego, red. B. Faron, Warszawa 1974, s. 220 i in.). O próbach rewizji tak ustalonych 
sądów na temat polskiej fantastyki literackiej świadczą prace naukowe ostatnich kilku lat, m.in.: 
K. Olkusz, Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego 
świata”, Racibórz 2007; E. Piasecka, „Dolina Mroku”. Groza i niesamowitość w prozie polskiej 
lat 1890-1918, Opole 2006; J. Knap, Niesamowitość i groza w literaturze polskiej dwudziestolecia 
międzywojennego (rekonesans badawczy), „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia 
historicolitteraria” 2008, nr 8, s. 44-55. 

4 J.E. Płomieński, op. cit., s. 103.
5 Ibidem, s. 106.
6 Ibidem, s. 111.
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To „nieostemplowanie” własnego wpływu miało mieć wkrótce przykre kon-
sekwencje dla pisarza. Po okresie największych sukcesów nadeszły zaskakująco 
gwałtownie lata odpływu popularności Grabińskiego, przygasła sława pisarska,  
a wokół nowych dzieł unosiła się aura rozczarowania, z czasem zaś zapadło do-
tkliwe milczenie. Płomieński, wspominając swoje pierwsze bezpośrednie spotka-
nie z Grabińskim, do którego doszło w 1926 r. we Lwowie, oddaje ów minorowy 
nastrój, ale i paradoksalną sytuację, w jakiej znalazł się autor Demona ruchu: 
„czuł się już wtedy całkowicie osamotniony, przeoczany i niemal zapomniany, 
chociaż kipiał pełnią sił twórczych, a liczba naśladowców, uczniów i plagiatorów 
jego twórczości rosła z dnia na dzień”7.

Nie może dziwić zatem w tym kontekście, iż do poczucia głębokiego osa-
motnienia i rozgoryczenia dołączyły niebawem rozdrażnienie i przeczulenie 
na punkcie różnego rodzaju „pożyczek” literackich. Dotyczyło to zwłaszcza 
tych zapożyczeń, które nie były „rekompensowane” nawet przez cień satysfak-
cji, jakim dla przedwcześnie zapomnianego autora mogłaby się okazać choćby  
i wzmianka o naśladowanym wzorze. Tę nierzadko „korsarską” praktykę panu-
jącą na ówczesnej „giełdzie literackiej” odnotowywał z obowiązku krytyka, lecz 
nie bez emocji, jego przyjaciel:

[…] w zjawisku twórczym, które określam terminem grabińszczyzny, uderza dziwny 
paradoks, w polskim życiu literackim nierzadki zresztą. Oto uczniowie jego i naśla-
dowcy, nie mówiąc już o kryptoplagiatorach jego twórczości, starali się za wszelką 
cenę zakonspirować w utworach swoich bijące w oczy najbezsporniejsze cechy gra-
bińszczyzny. Przedwojenna publicystyka literacka, na ogół czuła i pedantyczna, jeśli 
chodziło o reklamowanych aż do niestrawności pisarzy modnych, na punkcie pro-
blematyki wpływologicznej – w stosunku do Grabińskiego przeoczała, z wyjątkiem 
Karola Irzykowskiego i mojej osoby, po prostu fakt istnienia jego szkoły8.

Najbardziej wnikliwym obserwatorem tego zjawiska był jednak główny za-
interesowany. Grabiński nieraz nadgorliwie rejestrował wszelkie przejawy wy-
śledzonych zapożyczeń i wpływów. W liście do Płomieńskiego, w części zatytu-
łowanej „Moja szkoła (naśladowcy, uczniowie i plagiatorzy)”, wyliczał cały ka-
talog twórców i utworów, wraz z adnotacjami określającymi pierwowzór naśla-
downictwa. W katalogu tym, będącym rezultatem „śledztw wpływologicznych”, 
znalazło się również nazwisko Janusza Meissnera (1901-1978). Pod numerem 
piątym rejestru „uczniów” widnieje następująca uwaga: „Janusz Meissner: Licz-
nik z czerwoną strzałką (nowele lotnicze – na wpływ Demona ruchu wskazał  
K. Czachowski w recenzji Namiętności)”9. 

Zakwalifikowanie Meissnera do grupy naśladowców „magika niesamowi-
tości” może budzić dziś niemałe zdumienie. Ten pilot i pisarz w jednej osobie 

7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 136.
9 List S. Grabińskiego do J.E. Płomieńskiego z dnia: 8 IV 1931 r.; cyt. za: A. hutnikiewicz,  op. 

cit., s. 92 (przypis: 47).
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znany jest obecnie przede wszystkim jako popularny twórca lotniczej oraz ma-
rynistycznej literatury młodzieżowej10. Tymczasem nie tylko we wspomnianym 
Liczniku z czerwoną strzałką, ale też w kilku innych wydanych na przestrzeni lat 
1927-1931 zbiorach nowel autora, znajduje się kilkanaście fantastycznych opo-
wieści lotniczych, które istotnie mogą budzić skojarzenia z prozą Grabińskiego11.

Już w dwudziestoleciu międzywojennym Karol Czachowski zauważał ów 
wpływ autora Szalonego pątnika na nowele awiacyjne Meissnera12, najpierw we 
wspomnianej przez Grabińskiego recenzji Namiętności13, potem w swym Obra-
zie współczesnej literatury polskiej. W obszernym rozdziale poświęconym fanta-
styce stwierdzał mianowicie:

Nowele fantastyczne Grabińskiego wydały już naśladownictwa. Były one wzorem  
i dla nowel lotniczych Janusza Meissnera, który pierwszymi swymi utworami 
(Hangar nr 7, 1927; Eskadra, 1928; Skok przez Atlantyk, 1928; 4.300 km, 1929) ro-
kował wybitniejsze nadzieje, aby potem obniżyć swe ambicje do popularyzowania 
lotnictwa w zręcznie komponowanych opowiadaniach dla młodzieży. Najlepszym 
z pierwszych swych nowel, ujętym w sposób wyraźnie przypominający Demona 
ruchu, dał Meissner podobnie niesamowity wyraz. […] W przedstawieniu Meis-
snera, który sam jest zawodowym pilotem i umie swe wrażenia życiowe piórem 
odtwarzać, płatowce otrzymują indywidualne własności, jakby samodzielny „cha-
rakter” osobniczy, który rozstrzyga o losach danej jednostki. To zindywidualizo-
wanie maszyny, wytworu rąk ludzkich, który jednak wyłamuje się z technicznego 
schematu, posiada odrębną wymowę filozoficzną, oddaną przez Meissnera z dobrze 
uruchomionym napięciem dramatycznym14.

Czy zatem Meissnera można określić jako li tylko epigona, który zresztą nie taił 
swego pierwowzoru literackiego, czy raczej kontynuatora, któremu towarzyszyły 
inne, trzeba dodać: dużo skromniejsze, ambicje literackie, być może sprokurowane 
odmiennym adresatem tej lotniczej beletrystyki fantastycznej. Dalsza część rozwa-

10 Por. Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, red. S. Frycie, M. Ziółkowska-Sobecka,  
W. Bojda, Piotrków Trybunalski 2007, s. 465-468.

11 Są to odpowiednio: Hangar nr 7, Biały reporter, Czerwone Widmo, Znikające lotnisko,  
w: J. Meissner Hangar nr 7, Warszawa 1927; Sznur pereł, Samolot Lecarte’a, Wiedźma, w: idem, 
Skok przez Atlantyk, Warszawa 1928; Katastrofa w Montpeltier, Czerwona Jaszczurka, Dzwon  
z Lamartin, w: idem, 4300 km, Warszawa 1929; Przesyłka z Khartumu, Dziwny pasażer, Licznik 
z czerwoną strzałką, w: idem, Licznik z czerwoną strzałką. Nowele lotnicze, Lwów 1931; Wróż-
ba, Mniszka z Monte Benito, w: idem, Rekord, Warszawa 1931. Wszystkie przytoczenia tekstów 
Meissnera pochodzą z podanych wydań, prócz utworów zawartych w tomie Skok przez Atlantyk, 
cytowanych z edycji: J. Meissner, Skok przez Atlantyk, wyd. 2, Warszawa 1933. 

12 Choć rzeczywiście, jak słusznie odnotowywał Płomieński, częściej przeoczano niż podkre-
ślano wpływy Grabińskiego. Bodaj jedynym recenzentem utworów Meissnera, który takie podo-
bieństwa również dostrzegł, był Tadeusz Sinko (R., Przedwiośnie beletrystyki polskiej, „Kurier 
Literacko-Naukowy” 1932, nr 13), skądinąd bardzo dobrze znający także prozę „magika niesa-
mowitości” jako autor recenzji Na wzgórzu róż, Demona ruchu i Szalonego Pątnika (wszystkie na 
łamach krakowskiego „Czasu”: 1918 nr 458; 1919 nr 167; 1920 nr 121). 

13 K. Czachowski, Stefan Grabiński: „Namiętność (L’Appassionata)”, „Czas” 1931, nr 38.
14 Idem, Obraz współczesnej literatury polskiej, 1884-1934, t. III: Ekspresjonizm i neorealizm, 

Warszawa-Lwów 1936, s. 542-543.
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żań stanowi próbę zestawienia wybranych utworów dwóch twórców oraz prześle-
dzenia charakteru powiązań, a także ewentualnych różnić między nimi.

II. Grabiński – Meissner. Wpływy, filiacje, zapożyczenia

Przedmiotem badań tej części artykułu są, używając określeń Dionýza Ďuri-
šina15, „związki genetyczne (kontaktowe)” i „zależności typologiczne” między 
zjawiskiem recypowanym (które dość ogólnie na razie można nazwać: „twór-
czość Stefana Grabińskiego”) a recypującym („twórczość Janusza Meissnera”), 
zwłaszcza kontakty wewnętrzne i bezpośrednie (zakładające bezpośredni zwią-
zek z oryginałem), w mniejszym stopniu pośrednie (zakładające pojawienie się 
elementu mediacyjnego np. wypowiedzi publicystycznych, informacji, recenzji, 
prac krytycznych, naukowych itp. czy innego dzieła literackiego) i zewnętrzne 
(wiadomości, wzmianki itp. spełniające zadanie informacyjne). Powołano się 
przy tym nie tylko na dostępną (dość skromną) dokumentację powiązań, ale do-
konano także samodzielnej analizy porównawczej wybranego materiału teksto-
wego. Stopień amplifikacji porównawczej jest ograniczony. Pod uwagę wzięto 
zwłaszcza paralelizmy „wyższych” elementów struktury dzieła, takich jak: kon-
wencja, kompozycja, fabuła, tematy, motywy, obrazy, konstrukcja postaci itp., 
właściwie poza analizą pozostawiając elementy „niższe”, takie jak: językowa 
realizacja tematu, indywidualny styl autora, leksyka, tropy itp. – te bowiem wy-
kazałyby z pewnością dodatkowe, daleko idące różnice między autorami. 

Problem dokładnej analizy powiązań pomiędzy twórczością Grabińskiego  
a Meissnera, nie doczekał się jak dotąd naukowego opracowania. Na kwestię tę 
zwracano współcześnie uwagę kilkakrotnie, choć dość ogólnikowo i marginal-
nie, najczęściej w publikacjach o charakterze przekrojowym bądź „przyczynkar-
skim”16. I tak na przykład Julian Olszak w rocznicowym artykule o Grabińskim 
stwierdzał, iż: „Nad książką Grabińskiego niejeden czytelnik pochyli się z zadu-
mą i niejeden jeszcze debiut znajdzie w niej inspirację, jak znalazł ją u zarania 
swej twórczości Janusz Meissner”17. Wojciech Tomasik natomiast w artykule na 
temat kolei w literaturze polskiej zauważał, że: „Nowele kolejowe Grabińskiego 
to raj dla wpływologa. [...] Badacz [...] wytropi jednak przede wszystkim ślady, 
jakie pozostawił po sobie Demon ruchu. Są one liczne i bezdyskusyjne”18. Po 
czym, między innymi twórcami, wspominał o Meissnerze i jego Liczniku z czer-
woną strzałką.

15 D. Ďurišin, Podstawowe typy związków i zależności literackich, przeł. J. Baluch, „Pamiętnik 
Literacki” 1968, R. 59, z. 3.

16 Por. np. A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej, Po-
znań 1982, s. 126; h. Dubowik, Fantastyka w literaturze polskiej. Dzieje motywów fantastycznych 
w zarysie, Bydgoszcz 1999, s. 208.

17 J. Olszak, Czytając Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 1976/1977, t. 17/18, s. 190.
18 W. Tomasik, Kolej w polskiej literaturze (Wstępna inwentaryzacja), „Teksty Drugie” 1995, 

nr 5, s. 143.
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Badaczem, który głębiej pochylił się nad fantastycznymi nowelami Meissnera 
i ich związkami z prozą Grabińskiego, jest Mieczysław Inglot, autor właściwie 
jedynego jak dotąd naukowego opracowania twórczości pilota-pisarza19. Siłą 
rzeczy jednak, w studium starającym się ukazać różne aspekty tej pionierskiej 
literatury lotniczej, nie były one tematem przewodnim dociekań autora. Należy 
poszerzyć te spostrzeżenia, przeanalizować dokładnie materiał literacki i rozwa-
żyć wspólny Grabińskiemu i Meissnerowi kontekst historyczno-kulturowy.

Twórczość obu pisarzy pojawia się w okresie radykalnego przyspieszenia cywili-
zacyjnego, triumfów myśli ludzkiej, wynalazków techniki. Te gwałtowne przemiany 
niebawem znalazły swój wyraz w sztuce i literaturze. Wojciech Tomasik pisał wręcz 
o absorpcji technologicznych treści i doświadczeń nowoczesności przez literaturę,  
a także o nowej estetyce „technologicznej wzniosłości”, której głównym elementem 
staje się ekspresja doświadczenia prędkości i pędu20. Na istotne cechy postrzegania 
i ekspresji świata techniki w owym czasie zwróciła także uwagę Kamila Rudzińska:

Opiewanie maszyny to nie opis nudnej ujarzmionej rzeczywistości; trzeba pamiętać, 
że odbywa się to w czasie, gdy świat techniki nosi znamiona żywiołu o niezbadanych 
do końca możliwościach. […] Wynalazki cywilizacyjne w każdej chwili mogą od-
mówić posłuszeństwa swoim twórcom; samolot – symbol nowoczesności już odrywa 
się od ziemi, uświadamiając człowiekowi potęgę jego ducha twórczego, ale wzlot  
w przestworze pozwalający posmakować boskiej wolności często okupiony jest 
śmiercią – piękną w walce z bóstwem, które człowieka pożera w płomieniach 21.

Maszyna i „świat maszyn” – idiomy nowoczesności, epoki „industrii” –  
w twórczości obu autorów mają taki właśnie (ambiwalentny) charakter: budzący 
„wzniosły” zachwyt i przerażenie.

Oprócz tego charakterystycznego „klimatu” epoki na twórczość Meissnera 
wpłynęły także w sposób bezpośredni, jak to już zostało zauważone, jego oso-
biste sympatie czytelnicze i doświadczenia lekturowe. Meissner nie taił zresztą 
tych inspiracji. W opublikowanych po latach wspomnieniach powracał na wpół 
żartobliwie do owych lektur inicjujących jego własną twórczość literacką:

Przeczytałem Demona ruchu – tom nowel, których tłem jest życie i praca kolejarzy. 
Lecz są to opowieści niesamowite, fantastyczne, z dreszczykiem: znikające stacje, 
oszalałe parowozy, pociągi widma itp. Podobało mi się, ale… Takie to i ja potrafił-
bym pisać. I byłoby jeszcze ciekawiej, bo o lataniu, a nie o kolejach22.

19 M. Inglot, W kręgu lotniczych opowieści Janusza Meissnera, „Acta Universitatis Wratisla-
viensis. Literatura i Kultura Popularna” 2000, nr 9, s. 87-129.

20 W. Tomasik, op. cit., s. 142-145; idem, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, 
Wrocław 2007, s. 8 i n.

21 K. Rudzińska, Artysta wobec cywilizacji: antagonizm czy harmonia, w: Problemy literatury 
polskiej lat 1890-1939, t. 1, red. h. Kirchner, Z. Żabicki, Warszawa 1972, s. 434.

22 J. Meissner, Wiatr w podeszwach, Warszawa 1976, s. 126. Inne wypowiedzi ujawniające 
pierwowzór odnaleźć można np. w: [Rozmowa z Januszem Meissnerem] Lotnictwo – przygoda 
– literatura, przygotował M. Otto, „Nowe Książki” 1972, nr 8, s. 49; a także w jednej z międzywo-
jennych nowel: J. Meissner, Pilot, jakich mało, w: idem, Rekord, op. cit., s. 141-142.
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Tak jak wcześniej Grabiński za pomocą „tematyki kolejowej”, Meissner  
w nowelach lotniczych rewitalizował tradycyjną formułę opowieści grozy, prze-
nosząc fantastyczne motywy w przestrzeń opuszczonych hangarów, samotnych 
lotnisk, zagadkowej sfery powietrznej, w której pojawiają się widmowe samolo-
ty, maszyny-potwory, dziwni pasażerowie oraz tajemnicze indywidua związane 
z przesądami pilotów.

Lotnicze wersje fantomatycznych pociągów Grabińskiego odnaleźć można 
m.in. w nowelach: Czerwone widmo i Katastrofa w Montpeltier. Druga z nich 
jest historią o powtarzającym się co roku tajemniczym wypadku:

Nocą z 10 na 11 listopada, dokładnie o godzinie pierwszej czterdzieści pięć, co roku 
zdarza się to samo: z południa nadlatuje widmowa maszyna prawidłowo oświetlona 
i, lecąc na wysokości ośmiuset metrów, wpada na skalną ścianę szczytu. Obecni 
słyszą odgłosy uderzenia i upadku, ale najskrupulatniejsze poszukiwania nie dają 
żadnych rezultatów, a badania i komisje nie wyjaśniły dotąd przyczyn tego zjawi-
ska23.

Inglot wskazywał, że jest to „bezpośrednio echo noweli Błędny pociąg Grabiń-
skiego”24. Istotnie, w utworze „magika niesamowitości” raz po raz pojawia się za-
kłócająca bezpieczną monotonię rozkładów kolejowych widmowa maszyna, która 
jednak „zamiast zdruzgotać dosięgniętego już drapieżnie towarzysza, przechodzi 
przezeń jak mgła”25. Oprócz podobnego tematu wspólna obu nowelom jest tak-
że specyficzna stylizacja. Utwór Grabińskiego to, zgodnie z podtytułem, „legen-
da kolejowa”. Z kolei na „legendę lotniczą”26 stylizowana jest historia wypadków  
w Montpeltier. Wszak, jak powiada narrator tej historii: „Może[…] kiedyś wyjaśni 
się wszystko i legenda Montpeltier przestanie być zagadką[…]. Może jest ktoś, kto 
mógłby rzucić promień światła na tę niesamowitą historię katastrof, których nie 
było, lotów na nieistniejących płatowcach z pilotami, którzy zginęli na wiele dni 
przedtem”27. „Legendowość” utworów Meissnera jest zresztą jednym z charaktery-
stycznych wyróżników tej twórczości, którym poświęcone zostanie więcej miejsca 
w części omawiającej różnice między nowelami obu pisarzy.

Lotniczą wariacją na temat „niesamowitej maszyny”, nie zdradzającą już 
jednak tak jednoznacznych powiązań z utworami Grabińskiego jak wymienione 
uprzednio, jest historia „szalonego płatowca” w noweli Wiedźma. Demoniczna 
maszyna wyzwala się spod kontroli ludzkiej, mszcząc się na wszystkich, którzy 
starają się ją okiełznać:

23 Katastrofa w Montpeltier, s. 104-105.
24 M. Inglot, op. cit., s. 95.
25S. Grabiński, Błędny pociąg (Legenda kolejowa), w: idem, Utwory wybrane, wstęp, wybór  

i komentarz A. hutnikiewicz, t. 1: Nowele, Kraków 1980, s. 183. Wszystkie pozostałe cytaty utwo-
rów Grabińskiego pochodzą z tego wydania.

26 W pierwodruku czasopiśmiennym utwór nosił zresztą tytuł: Legenda Montpeltier („Ilustra-
cja” 1928, nr 11-15).

27 Katastrofa w Montpeltier, s. 74-75.
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[…] w pierwszych dniach maja przy puszczaniu silnika śmigło urwało rękę młod-
szemu majstrowi. […] W trzy dni później Gałecki [mechanik – J.K.] nie zginął 
omal pod tym śmigłem, poślizgnąwszy się na rozlanej obok oliwie[…] jeden  
z majstrów został śmiertelnie poparzony przez płonącą benzynę, która zajęła się  
w niesionym przezeń wiadrze od strzępka pakunku, który wyleciał z rury wydecho-
wej silnika […]28.

Kolejne wydarzenia, które mogą jeszcze nosić znamiona niefortunnego zbie-
gu okoliczności, wieńczy samozwańczy lot Wiedźmy – pilotom udaje się jednak 
cało wyjść z opresji.

Z demonicznymi maszynami wiążą się również, niemal nie wyzyskiwane 
przez autora Demona ruchu, przedmioty o fatalistycznym działaniu i przesądy 
środowiska pilotów. Elementem wyposażenia samolotu o charakterze magicz-
nego fetysza jest np. licznik obrotomierza w noweli Licznik z czerwoną strzał-
ką. Odzyskany z powypadkowego aeroplanu mechanizm nie powinien być już 
używany, gdyż zgodnie z przesądami lotniczymi prowadzi to do przenoszenia 
ciążącego na nim fatalizmu. Podobnie działa silnik, oznaczony pechową „13”  
w nowelce Samolot Lecarte’a. Nieco inne działanie ma czerwona jaszczurka  
z noweli pod takim właśnie tytułem. Ma ona właściwość jednorazowego przyno-
szenia szczęścia, potem należy ów amulet przekazać komuś innemu. Jak się moż-
na domyślić, główny bohater utworu, pilot, nie podporządkowuje się tej zasadzie, 
co pociąga za sobą dramatyczne perypetie.

W lotniczych „legendach” Meissnera pojawiają się również istoty z zaświa-
tów oraz neurotyczni samotnicy ogarnięci jakąś osobliwą monomanią, podobnie 
jak wielu bohaterów prozy Grabińskiego. W Białym reporterze jest to tajemnicza 
postać utrwalonego w opowieściach lotniczych widmowego fotografa, związa-
na z przesądem pilotów zakazującym fotografowania się przed lotem: „nie ła-
two powiedzieć, co to za jeden, nie ma dziś człowieka, który by go widział na 
własne oczy”29 – konstatuje jeden z bohaterów. Podobnie jak Smoluch z noweli 
Grabińskiego, tajemny potencjał duszy pociągu, „który w chwilach groźnych, 
w momencie złych przeczuć wydzielał się, zagęszczał i przybierał ciało”, który 
pojawiał się za „każdym razem jako zapowiedź nieszczęścia” i który „był jak 
przeznaczenie”30. Biały reporter jest zwiastunem katastrofy. Jego pojawienie się 
podczas konkursu akrobacji lotniczej doprowadzi do śmiertelnego wypadku lek-
ceważącego lotniczy obyczaj młodego asa pilotażu.

Bezpośrednim nawiązaniem do Smolucha jest jednak inna nowela Meissnera 
pt. Dziwny pasażer. Główny bohater tego utworu przypomina wielu protagoni-
stów z prozy Grabińskiego: dziwaków-outsiderów tworzących na zapomnianych 
stacjach swój własny urojony świat, wyznawców kolejowych tajemnic i mania-
ków „szaleńczego pędu”, którzy jak Maszynista Grot w akcie desperacji nie prze-

28 Wiedźma, s. 139-140.
29 Biały reporter, s. 50.
30 Smoluch, s. 97.



265Z ZAGADNIEŃ „GRABIŃSZCZYZNY”: CASUS JANUSZA MEISSNERA

strzegają już rygoru kolejowych przystanków, doprowadzając do katastrofy. Ta-
kiego właśnie bohatera, mechanika Borunia, prześladuje osobliwa postać, której 
pojawienie się w samolocie nieodłącznie „zwiastowało awarię, jeśli już nie ka-
tastrofę”31. Zjawa to czy przywidzenie? Trudno jednoznacznie orzec; faktem jest 
natomiast, że ogarnięty obsesją Dziwnego pasażera Boruń popada w szaleństwo, 
które prowadzi go ostatecznie, podobnie jak „starszego konduktora” Boronia (!) 
z nowelki Grabińskiego32, do próby zepsucia sterów samolotu, aby przekonać do 
klątwy „widmowego pasażera” niedowierzających mu kolegów.

Dalekim echem Kochanki Szamoty Grabińskiego jest z kolei nowela Sznur 
pereł. W znacznie bardziej „niewinnej” i uproszczonej wersji Meissnera pojawia 
się kobieca zjawa przypominająca fantomatyczną (a może fantazmatyczną?) fem-
me fatale z emanującej mrocznym erotyzmem noweli „magika niesamowitości”. 
Tajemnicza Angielka, która podobnie jak Jadwiga Kalergis z opowiadania Gra-
bińskiego nieustannie milczy, a prócz tego nie pozostawia śladów stóp na piasku, 
a nawet, jak skonstatuje przerażony protagonista, nie rzuca cienia, nie skrzywdzi 
w finale opowieści głównego bohatera – dobrotliwego lotnika. 

Podobieństwa odnaleźć można również w nowelach niesamowitych spoza cy-
klu lotniczego i kolejowego. Główny bohater noweli Meissnera Mniszka z Monte 
Benito, architekt, przebywający na wakacjach we Włoszech dostaje nieoczeki-
waną i intratną finansowo propozycję renowacji starego kościółka. Według in-
formacji bohatera tej opowieści: „Jest to dawny klasztor zakonu cystersjanek, 
przerobiony w pierwszej połowie XIX wieku na świątynię pod wezwaniem Naj-
świętszej Marii Panny”33. Widmowa projekcja, jakiej w rocznicę makabrycznych 
wydarzeń sprzed wieków doświadcza protagonista, doprowadza go do odkrycia 
mrocznej tajemnicy mniszki, która według legendy popełniła w klasztorze mor-
derstwo i dopuściła się świętokradztwa. 

Pierwowzorem tej historii była zapewne, dużo dojrzalsza artystycznie, no-
wela Grabińskiego pt. Projekcje34. Jej główny bohater, również architekt, Ta-
deusz Śnieżko, odkrywa ponure sekrety klasztoru Trapistek. Wraz z kolejnymi 

31 Dziwny pasażer, s. 81.
32 Nowela ta ma formę niemal dosłownego „cytatu” (Boruń – Boroń, powtórzenia fabularne 

itp.) utworu Grabińskiego, będąc zapewne rodzajem nietajonego i łatwego do odczytania literac-
kiego „hołdu” oddanego „mistrzowi”.

33 Mniszka z Monte Benito, s. 64.
34 Nowela Grabińskiego opublikowana została w wydaniu książkowym (w: Namiętność, Sta-

nisławów 1930) rok przed publikacją utworu Meissnera (w: Rekord, Warszawa 1931). „Pierw-
szeństwa” Grabińskiemu nie odbiera również wcześniejszy o 3 lata pierwodruk Mniszki z Monte 
Benito („Dzień Polski” 1928, nr 192-203), gdyż, jak wskazują bibliografie, pierwodruk Projekcji 
datowany jest jeszcze na 1919 r. („Zdrój” 1919, t. 9, z. 2-3). Co interesujące, sam pierwowzór 
Grabińskiego może mieć dalsze, „europejskie”, filiacje. Nie jest wykluczone bowiem, że Projekcje 
powstać mogły pod wpływem lektury opowiadania Bezecna Mniszka (Die arge Nonn) głośnego 
na przełomie wieków i zapewne znanego Grabińskiemu niemieckiego autora Karla hansa Strobla. 
Jest to o tyle prawdopodobne, że utwór Strobla w przekładzie Wandy Tomaszewskiej, wydano  
w 1919 roku we Lwowie (w antologii pod wymownym tytułem: Przedziwne opowieści. Wybór 
nowel, Lwów 1919). 
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fenomenami metafizycznymi, a być może urojeniami popadającego w obłęd 
bohatera – Grabiński nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi – zbliżamy się do 
makabrycznego finału tej opowieści. W przeciwieństwie bowiem do bohatera 
utworu Meissnera architektowi Śnieżce nie udaje się szczęśliwie wyjść z klasz-
tornej cul-de-sac. Prócz paralelizmów fabularnych (stopniowe odkrywanie se-
kretów klasztoru przez obu bohaterów, ich profetyczne sny i projekcje dawnych 
wydarzeń na jawie) oba utwory podobne są do siebie także pod względem for-
my – osobistego dziennika – u Meissnera jednak „spisanego” z perspektywy 
znacznego dystansu czasowego: „Od przygody, którą chcę opisać, minęło już 
kilka lat, lecz zawsze, ilekroć zdarza mi się mówić lub myśleć o pięknej mnisz-
ce i pierścieniu z szafirem popadam w kolizję z wrodzonym mi sceptycyzme-
m”35.

Tych paraleli, powiązań i bezpośrednich związków międzytekstowych można 
by z pewnością znaleźć jeszcze więcej36, w dalszej części wywodu warto zasta-
nowić się jednak nad odmiennością utworów Meissnera względem, niewątpliwie 
inspirujących autora Eskadry, nowel Grabińskiego. 

III. „Naśladowca” czy adaptator?

Pomimo podobieństw do utworów Grabińskiego w nowelistyce Meissnera 
można zaobserwować daleko idące różnice. Antoni Smuszkiewicz  pisał:

W trzeźwym wieku kolei żelaznej i elektryczności, […] pojawia się fantastyka 
demonologiczna, chłonąca i asymilująca wszelkie niemal zdobycze nowoczesnej 
psychiatrii i psychologii, a także doświadczenia spirytyzmu i mediumizmu, czego 
najpełniejszy wyraz znaleźć można w utworach Stefana Grabińskiego 37.

Nowelistyka Meissnera oparta jest tymczasem na legendarium środowiska pi-
lotów, nie wyjaśnia nadprzyrodzoności przez anektowane wówczas do literatury 
motywacje psychoanalityczne czy te z kręgu psychopatologii, ani też szczególnie 
popularne w owym czasie nowalie mediumizmu i parapsychologii. Niesamowite 
historie ponadto bardzo często mają charakter przytoczenia – opowieści snute są 
w kasynach lotniczych, przerywane raz po raz dygresjami, napełnianiem kolej-
nych pustych kieliszków koniakiem, różnymi „gestami fonicznymi”. „Opowiem 
wam tę historię nie żądając wcale, abyście mi wierzyli. Ja sam dotychczas nie 
mogę w nią uwierzyć”38 – rozpoczyna jedną z takich niesamowitych gawęd stary 

35 Mniszka z Monte Benito, s. 61.
36 O „długu wdzięczności” zaciągniętym wobec Grabińskiego i o niesłabnącym sentymencie do 

jego utworów świadczyć mogą pojawiające się w spisanych po wojnie wspomnieniach wrażenia  
z lektur „magika niesamowitości”, jak choćby w cytowanym już Wietrze w podeszwach, czy też 
fakt nazwania jednego z bohaterów późniejszej, marynistycznej powieści Opowieść o korsarzu 
Janie Martenie – Stefanem Grabińskim.

37 A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra…, op. cit., s. 126.
38  Sznur pereł, s. 72.



267Z ZAGADNIEŃ „GRABIŃSZCZYZNY”: CASUS JANUSZA MEISSNERA

pilot Zaleski. U Grabińskiego podobne stylizacje pojawiają się znacznie rzadziej 
i w ograniczonym stopniu39 np. w noweli Błędny pociąg (Legenda kolejowa), 
opowieści dróżnika Wióra w Ślepym torze, noweli Biały Wyrak (Gawęda komi-
niarska) z tomu Księga Ognia. 

Ta dominująca u Meissnera strategia pisarska, wykorzystująca kościec struk-
turalny legendy i gawędy lotniczej, może być więc rezultatem także innych, poza 
kolejowymi, inspiracji autora Licznika z czerwoną strzałką. Na owe inspiracje 
wskazuje kilka wypowiedzi samego Meissnera oraz analogia fantomatycznych 
samolotów nie tylko wobec błędnych pociągów Grabińskiego, ale i bezzałogo-
wych widmowych okrętów pojawiających się w dziewiętnastowiecznej litera-
turze marynistycznej, np. w powieści oficera angielskiej marynarki królewskiej  
i twórcy literatury marynistycznej Fredericka Marryata Okręt Widmo (The  Phan-
tom Ship, 1839).

W wielu wypowiedziach odautorskich Meissner wskazuje na fascynację pro-
zą Josepha Conrada i przedstawionym w jego utworach bezwzględnym żywio-
łem morza. We wstępie do swych opowiadań pisał z podziwem:

Takiej powieści morskiej, jakie pisał Conrad, nie napisze żaden literat, który nie jest 
marynarzem, ponieważ nawet bardzo poważne studia nad tematem nie wystarczają 
zazwyczaj do oddania życia marynarza na morzu z tą uderzającą prawidłowością, 
jaką rozporządza Conrad, stary wilk morski40.

Maria Janion zauważyła natomiast wpływ, jaki powieści Marryata wywar-
ły na twórczość Conrada i jakie piętno na nim odcisnęły: „Z wyznań Conra-
da wiemy, że zaczytywał się w dzieciństwie powieściami J.F. Coopera oraz 
Marryata i że w dużej mierze pod wpływem tych lektur miał podjąć roz-
strzygającą decyzję życiową”41. Być może mamy zatem do czynienia w tym 
wypadku z „zapośredniczonym” poprzez Conrada wpływem owej maryni-
stycznej literatury grozy, czy, jakby to określił Dionýz Ďurišin, z „kontaktem 
pośrednim”, pojawieniem się „elementu mediacyjnego”, dzieła literackiego 
o „funkcji pośredniczącej”42. Być może jednak bezpośredni wpływ miały  
w tym wypadku także Conradowskie opowieści grozy, o których nie zawsze 
się pamięta, przywołując twórczość angielskiego pisarza polskiego pocho-
dzenia. Andrzej Zgorzelski, analizując występowanie tradycji opowieści gro-
zy w napisanej przez Conrada Gospodzie pod dwiema wiedźmami (The Inn of 
the Two Witches, 1913), zauważył bowiem:

Wyraźne wpływy tejże tradycji dadzą się […] rozpoznać w kształtowaniu tła ta-
kich utworów jak np. Jądro ciemności i Idioci, pojawią się też w motywie upiora 

39 Por. A. hutnikiewicz, Twórczość literacka…, op. cit., s. 458.
40 J. Meissner, Przedmowa, w: Latający diabeł, Warszawa 1939, s. 19.
41 M. Janion, Demony morza, w: F. Marryat, Okręt Widmo, przeł. M. Boduszyńska-Borowiko-

wa, Gdańsk 1987, s. 10. Zob. też uwagi na s. 5.
42 D. Ďurišin, op. cit., s. 350.
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i w kształtowaniu psychiki bohatera z Karaina, czy wreszcie wkroczą jako zabieg 
obdarzenia złośliwą osobowością statku w Bestii. W zależności jednak od tekstu 
różne mogą się okazać funkcje semantyczne przywołanych tam konwencji literac-
kich, niezależnie od ich romantycznej proweniencji43.

Jest wysoce prawdopodobne, że właśnie na analizowanej przez Zgorzelskiego 
w innym artykule44 Bestii (The Brute, 1906)45, opowieści o „morderczym statku”, 
wzorował Meissner „szaloną maszynę” z noweli Wiedźma.

Z tym paralelizmem marynistyczno-lotniczym wiąże się jeszcze jedna istotna 
kwestia. Inglot, powołując się na wyznania Meissnera, stwierdził, iż autor lot-
niczych legend „stale podkreślał swój status piszącego lotnika i fakt tworzenia  
z autopsji. Nawet nowele sensacyjno-fantastyczne miały zdaniem narratora pro-
weniencję lotniczą, gdyż wywodziły się z ustnych gawęd pilotów spotykanych 
przez niego”46. Z racji takiego naturalnego uwarunkowania, oralnej proweniencji, 
stylizacja gawędowa wykazuje pokrewieństwo z tzw. marynarskim yarnem. To 
właśnie yarn, opowieść morska o rzeczach niebywałych, wysnutych z fantazji 
gawędziarza, przekazywana ustnie przez marynarzy, bywała materiałem dla róż-
nych adaptacji tych historii w literaturze marynistycznej47.

Drugą istotną kwestią związaną z różnicami wobec utworów Grabińskiego 
jest koncepcja adresata. Meissner w lotniczych opowieściach o niewytłuma-
czalnych i groźnych wydarzeniach stosuje różne środki dystansujące, łagodzą-
ce „dreszczyk”. Jest to m.in. posługiwanie się dystansem czasowym w sto-
sunku do opowiadanej historii48, użycie ramy narracyjnej („opowieści, gawędy 
o…”, przytoczenia historii zasłyszanej, wprowadzenie postaci „opowiadacza-
-gawędziarza”). Funkcjonowanie tradycyjnych motywów grozy często jest „ła-
godzone” pomyślnym zakończeniem albo też unikaniem nadmiernie drastycz-
nych opisów bądź erotycznych podtekstów, stosunkowo częstych w nowelach 
Grabińskiego. Monstra i zjawy podlegają daleko idącej stereotypizacji (prócz 
nowatorskich samolotów-fantomów są to znane doskonale literaturze grozy 
widma i duchy, w samolotach zasiadają „ożywające” szkielety itp.). Odmiennie 
niż w nowelach autora Demona ruchu znacznym ograniczeniom ulega też por-

43 A. Zgorzelski, Conradowska nowela grozy, w: Aspekty systemowe tekstu conradowskiego, 
red. A Zgorzelski, Gdańsk 1980, s. 43. Zob. też w tym zbiorze: D. Żak, „Idioci” – jedna z „czar-
nych” nowel Conrada.

44 A. Zgorzelski, Czy Conrad napisał opowiadanie fantastyczne?, w: idem, O nowelach Conra-
da. Interpretacje, Gdańsk 1984.

45 Opowiadanie to ukazało się w tłumaczeniu na język polski w 1924 r. i z pewnością Meissne-
rowi, wielbicielowi talentu Conrada, było znane.

46 M. Inglot, op. cit., s. 89.
47 Zob. W. Ostrowski, yarn, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1969, t. 12, z. 2, s. 131-132. 

yarn wykorzystany został przez Conrada m.in. właśnie we wspomnianej już Bestii; zob. A. Zgo-
rzelski, Czy Conrad…, op. cit., s. 73-75.

48 O tym, jak ważny to element w recepcji utworów z dziedziny fantastyki grozy pisał:  
M. Kuna, Estetyczna charakterystyka podgatunków grozy, „Estetyka i Krytyka” 2004/2005, nr 7/8, 
s. 179. Moim zdaniem zabiegi dystansujące mogą mieć wpływ również na określenie docelowego 
adresata (implikowanego czytelnika) tekstu.
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tret psychologiczny postaci. Miast pogłębionego rysu psychologicznego, uka-
zywania tak charakterystycznych dla prozy Grabińskiego bohaterów w stanie 
aberracji psychicznej, niemal klinicznie oddanego szaleństwa i psychozy, Me-
issner kreśli stereotypowych protagonistów, buńczucznych młodych pilotów 
albo starych gawędziarzy, których zadaniem jest przede wszystkim „działać”  
i „opowiadać”.

Modyfikacji i uproszczeniu ulega także sposób prowadzenia narracji. Grabiń-
ski był mistrzem poetyki suspensu. Jak zauważył hutnikiewicz, w jego nowelach 
„kompozycja oparta [jest] na wyzwoleniu już od pierwszych zdań szczególnie 
wysokiego potencjału napięcia i na podsycaniu tego napięcia niemal po kres 
narracji”49. Dodaje również, iż Grabiński z upodobaniem i znawstwem potrafi 
„rozstawiać liczne znaki zapytania i odsuwać wciąż dalej moment katastrofy”50. 
Tymczasem w nowelach Meissnera dochodzi do osobliwego połączenia: redukcji 
ulega charakterystyczne dla literatury grozy napięcie (suspense) na rzecz „sen-
sacyjności” i „przygodowości” z rozwiniętym w stosunku klasycznych opowie-
ści grozy motywem podróży (lotniczej). Poetykę tajemnicy udało się połączyć 
Meisnerowi z poetyką akcji, której klimaksem jest katastrofa, decydujący mo-
ment konfrontacji z Fatum, element kompozycji, który wprowadził autor wraz  
z samolotami-widmami do repertuaru środków literatury grozy, traktując go jako 
signum specificum literatury lotniczej jako takiej.

Modernizując motywy fantastyki grozy, Meissner w dużej mierze dokonuje 
tylko wymiany sztafażu kolejowego na lotniczy. Proza jego, zredukowana pod 
wieloma względami w stosunku do naśladowanego wzoru, wierna jest w gruncie 
rzeczy dawnym, jeszcze dziewiętnastowiecznym schematom ghost story, „opo-
wieści o duchach”, która pod jego piórem staje się co najwyżej jej wariantem 
tematycznym: „lotniczą ghost story”. W przypadku Grabińskiego nie można 
mówić tylko o wymianie czy aktualizacji „rekwizytorni” fantastycznej. Demon 
ruchu, swoisty idiom tej twórczości, niesie ze sobą potężny bagaż filozoficzny, 
podejmuje dyskurs z najbardziej aktualnymi teoriami filozoficznymi i psycholo-
gicznymi, porusza pytania nurtujące ówczesnych myślicieli i psychologów, bę-
dąc literackim „zapisem” doświadczeń i niepokojów cywilizacji „miasta, masy, 
maszyny”. 

Niniejsze uwagi mogą prowadzić do wniosku, iż Meissner w dużej mierze 
był „tylko” naśladowcą Grabińskiego, ale trzeba również zauważyć, iż był on 
jednocześnie zręcznym adaptatorem twórczości kolejowej, potrafiącym „przy-
stosować” ją do lotniczego świata zdobywców przestworzy, a także zaadaptować 
„opowieści z dreszczykiem” do poetyki popularnej literatury młodzieżowej.

Poza tym adaptatorskim zamysłem autora był może i inny. Sposób konstru-
owania opowieści, metatekstowy zabieg gawędy, który Meissner wprowadził do 

49 A. hutnikiewicz, Stefan Grabiński czyli jak się pisze „dreszczowce”, op. cit., s. 235.
50 Ibidem.
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swych lotniczych ghost stories, wskazywał na rodowód tych historii. Ukazywał 
czytelnikom, jak rodzi się legenda, utrwalał i jednocześnie obnażał ten proces. 
Afirmacja samego aktu opowiadania i, co istotne, potrzeba ocalenia tego lotni-
czego yarnu były być może celami, które przyświecały autorowi podczas pisania 
legend pionierów przestworzy. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że o Grabińskim napisano już wystarczająco 
dużo. Nie trzeba dziś oczywiście autora Demona ruchu „ocalać od zapomnie-
nia”, jak to uczynił tuż po wojnie Artur hutnikiewicz, warto jednak rzetelnie 
i szczegółowo badać i interpretować jego dzieła, rewidować i reinterpretować 
ustalone sądy, uzupełniać stan informacji o jego życiu i twórczości.  Pozostaje 
bowiem jeszcze zaskakująco wiele luk w wiedzy o kwestiach tak podstawowych 
jak biografia51 i bibliografia pisarza (niejasne losy spuścizny rękopiśmiennej, dru-
ki na łamach czasopism międzywojennych, zwłaszcza lwowskich), ale też brak 
dokładnych studiów nad recepcją jego spuścizny literackiej, w tym także nad 
zjawiskiem oddziaływania jego twórczości na innych pisarzy. Niniejsze studium 
jest tylko niewielkim krokiem do uzupełnienia pod tym kątem charakterystyki 
dokonań literackich Stefana Grabińskiego, o którym pisał przecież tuż po jego 
debiucie w 1918 r. Karol Irzykowski, iż „jego nowele mogłyby się śmiało po-
jawić w przekładzie za granicą, gdyż stoją na poziomie europejskim, i nie po-
trzebowałyby się sztucznie lansować jako specjalne emanacje duszy polskiej”52. 
Na takie odkrycie za granicą przyszło czekać autorowi Demona ruchu ponad 
pół wieku. W 1993 roku ukazało się Stanach Zjednoczonych kilkanaście nowel 
przetłumaczonych na język angielski przez Mirosława Lipińskiego (The Dark 
Domain), sukces zbioru pociągnął za sobą kolejne przekłady53. Okrzyknięto tam 
wkrótce skromnego nauczyciela z Galicji „polskim Poem”. Popularny brytyjski 
pisarz China Miéville, laureat wielu prestiżowych nagród w dziedzinie literatury 
fantastycznej, uznał wręcz Grabińskiego za pisarza bardziej nowatorskiego od 
Poego, prekursora nurtu nowoczesnej fantastyki niesamowitej (tzw. new weird), 
wymieniając go wśród najznamienitszych pisarzy fantastycznych i jednocześnie 
wśród źródeł inspirujących jego własną twórczość54. Tymczasem w Polsce Gra-
biński wciąż pozostaje pisarzem nieco marginalnym, którym interesuje się wą-
skie grono badaczy i miłośników fantastyki. To już jednak kwestia na osobny 
artykuł…

51 Tę od szeregu lat uzupełnia sukcesywnie dr Tomasz Pudłocki, zwłaszcza o informacje doty-
czące przemyskiego okresu życia Grabińskiego; zob. m.in.: T. Pudłocki, Przemyski okres w życiu 
Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2006, t. 42, z. 3, s. 71-86; idem, Przyczynek do bio-
grafii Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2009, t. 45, z. 3, s. 139-146.

52 K. Irzykowski, Fantastyka, „Maski” 1918, nr 33, s. 658.
53 M.in. w 2005 r. opublikowany został przekład cyklu nowel Demon ruchu (The Motion De-

mon), w 2007 r. wybór nowel pt. In Sarah’s House.
54 Zob. Ch. Miéville, Trainspotting, „The Guardian” z dn. 8 II 2003, s. 37.
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JAKUB KNAP

The question of „grabińszczyzna”:  
Janusz Meissner casus (“infuenceological” reconnnaissance)

Summary

The article is devoted to the issue of so called “grabińszczyzna”, that is the influence of Stefan 
Grabiński’s (1887-1936) literary works on the writers of his time. A detailed analysis refers to  
a chosen aspect of this phenomenon: the influence of Grabiński’s literary works (especially The 
Motion Demon short stories collection) on Janusz Meisnner’s (1901-1978) interwar “aviation” 
short stories. 

The first part of the study constitutes an introduction to the problem of “grabińszczyzna”: it 
describes this phenomenon and shows its origin and development. The second part is an attempt to 
make comparative analysis applied to Grabiński and Meissner’s short stories: it defines the specific 
character of traced associations and filiations basing on the typological classification of Dionýz Ďu-
rišin. The third part focuses on the variety of innovations and differences found in Meissner’s short 
stories in reference to Grabiński’s source works. These analyses lead to assumption that Meissner 
was not only a mere follower of Grabiński, but also an “adaptor” of his fantastic fiction.

It is worth to emphasize that the phenomenon of “grabińszczyzna”has not met with thorough 
critical studies yet, nevertheless it may serve as a crucial source of information in the studies on 
the reception of Grabiński’s fantastic prose, proving its unique popularity during interwar period.
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I I .  MISCELLANEA

MARIA BARŁOWSKA (Gliwice-Katowice)

LITTERARIA W RęKOPIŚMIENNYM INWENTARZU 
KSIąG KRZYSZTOFA TOMASZA DROhOJOWSKIEGO

W katedrze przemyskiej, w dzisiejszej Kaplicy Najświętszego Sakramentu 
wzniesionej w 1578 przez starostę przemyskiego Jana Tomasza Drohojowskiego 
jako kaplica rodowa, w posadzce po prawej stronie ołtarza wmurowana jest marmu-
rowa tablica, zamykająca wejście do podziemi. Dokumentuje ona restaurację kaplicy  
i ufundowanie w 1659 r. przez Krzysztofa Tomasza Drohojowskiego, chorążego prze-
myskiego nagrobków dla jego znakomitych przodków: Stanisława Drohojowskiego, 
kasztelana przemyskiego i Jana Drohojowskiego, kasztelana sanockiego. Końcowy 
fragment napisu, widniejącego na płycie, w przekładzie na polski głosi:

Tym niegdyś ze świata zeszłym, choć po śmierci, przecież drogim, z należnej pa-
mięci i powinnej miłości na znak wiecznego żalu ten marmur położył Krzysztof 
Tomasz Drohojowski, tak wielkich przodków jednego prawnuk, drugiego wnuk. 
Roku Macierzyństwa Dziewicy 1659 dnia 9 Marca1.

Jest to chyba najtrwalszy ślad, jaki pozostawił po sobie chorąży przemyski. 
Drugim okazał się długo zapomniany, spoczywający w rękopisie Biblioteki Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich 229 II k. 61-63 v. inwentarz jego ksiąg. 
Jest to anonimowo zanotowany, niezwykle ciekawy spis zatytułowany: „Regestr 
ksiąg z K do E2 posłanych 1676”, przypisany przez Karolinę Schuster, na pod-
stawie analizy adnotacji w nim występujących i rozległego wnioskowania wy-
prowadzonego z tych przesłanek oraz wzbogaconego argumentami wspierający-

1 Cyt za: J. Drohojowski: Kronika Drohojowskich. Kraków 1904, cz. 1, s. 48.
2  Pozostaje w mocy wątpliwość sygnalizowana przez K. Schuster: grafia głoski „E” jest bardzo 

zbliżona do „G” i nie można mieć pewności co do ich odczytania.
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mi, właśnie Krzysztofowi Tomaszowi Drohojowskiemu3. Można powiedzieć, że 
niemal symbolicznie, inwentarz ten, poświadczający nie tylko zainteresowania 
książką samego chorążego przemyskiego, ale także jego przodków, jak przemy-
ska kaplica, pozostaje rodową pamiątką Drohojowskich.

Podobnie jak inne, zachowane niezbyt licznie szlacheckie inwentarze, lista ksiąg 
Drohojowskiego powstała niejako przy okazji, z potrzeby chwili, co niewątpliwie 
wpłynęło na charakter zastosowanych w niej zapisów4. Były one nie tylko skrótowe, 
ograniczone do fragmentu lub parafrazy tytułu i /lub nazwiska autora (np.: „Obja-
wienie ś. Jana Rejowe” - I, 4. 115, czyli Apokalipsis Mikołaja Reja; „Praxis pietatis 
po polsku” - II, 12, 5, czyli Praxis pietatis to jest ćwiczenia się w pobożności... Lu-
dwika Bayly), ale często miały charakter zbiorczy. Konsekwencją tego stanu rzeczy 
jest nie tylko niemożliwość pełnej identyfikacji poszczególnych pozycji, ale również 
określenia ich liczby. Co prawda, sam rejestr został sporządzony konsekwentnie  
i dość skrupulatnie. Książki były przewożone w pięciu beczkach, zawartość każdej 
z nich przedstawiono według formatu (od folio po sedecimo), przy czym każda pod-
grupa była osobno numerowana. Na końcu znalazł się wykaz ksiąg, których brakuje, 
a także wyliczenie pozycji nabytych. W sumie numerowanych pozycji odnotowa-
no 526, przy czym Schuster liczbę wszystkich dzieł, przy uwzględnieniu książek 
pozostawionych w Przemyślu oraz „świeżo nabytych” i pochodzących od  „Pana 
Woj[ciecha] P[ana ] B[rata]” – czyli stryjecznego brata autora, oszacowała na 7006. 
Oczywiście, podobnie jak w innych regestrach, książki drukowane i rękopiśmienne 
występują tu obok siebie. Stopniowe przyrastanie księgozbioru poprzez przyłączanie 
kolejnych zespołów ksiąg pozostawiło wyraźny ślad w postaci kilkakrotnego nawet 
powtarzania się tych samych pozycji, np.: kronika Marcina Bielskiego (I, 2, 16; II, 
2, 2; IV, 2, 6). Jednoznaczne wskazania poprzednich właścicieli pozostały w notach 
dotyczących manuskryptów należących kiedyś do „P[ana] Ojca”, „N[ieboszczyka] 
P[ana] Włady[sława] Drohojow[skiego], „N[ieboszczyka] Ś[więtej] P[amięci] pra-
dziada mego kaszt[elana] prze[myskiego]”, ale poprzez dziedziczenie musiały trafić 
do jego księgozbioru także liczne druki7. 

Badaczka dziejów rodu Drohojowskich podkreśliła jako szczególnie wyróż-
niającą i właśnie z kultywowania tradycji rodowej wyrastającą cechę księgozbio-
ru chorążego przemyskiego jego wyznaniowy charakter. Wymieniła znajdujące 
się w nim liczne dzieła religijne i polemiczno-religijne, nie tylko kalwińskie, tak-
że ariańskie. Trzeba jednak zaznaczyć, że ich dominacja nie przekreślała obec-

3 Zob. K Schuster: O Drohojowskich w związku z inwentarzem książek z roku 1676. „Rocznik 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”: 1974, s. 71-75; eadem: O autorstwie Regestru ksiąg z roku 
1676  i  ich właścicielu Krzysztofie Tomaszu Drohojowskim. „Ze skarbca kultury” 1977, s. 43-61.

4 J. Partyka: Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995, s. 26-32.
5 W skrótach lokalizujących poszczególne pozycje inwentarza pierwsza cyfra (rzymska) ozna-

cza beczkę, Pr – książki pozostawione w Przemyślu, NN – nowo nabyte, druga cyfra (arabska) – 
format, trzecia – numer pozycji.

6 Eadem: O autorstwie..., s. 44 i 55.
7 Rozwiązanie skrótów i identyfikacji postaci dokonała K. Schuster (ibidem).
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ności pism katolickich, do których należała nie tylko wspomniana przez Schuster 
Postylla Jakuba Wujka, ale też np.: „historia Baronii” (I, 1, 14)8, „hosius de 
religione” (V, 4, 9)9. Za drugą cechę wyróżniającą kolekcję Schuster uznała jej 
literacki charakter:

Szczególnie cenny jest dający się wyodrębnić dział książek z zakresu literatury 
pięknej dawnej oraz współczesnej autorowi „Regestru”, a zarazem właścicielowi 
księgozbioru spisanego w roku 1676.10 

Badaczce, mimo zapowiedzi, nie udało się zrealizować postulatu szczegóło-
wej analizy całego inwentarza Krzysztofa Tomasza Drohojowskiego, powracając 
jednak do jej postulatów badawczych, warto przyjrzeć się nieco bliżej właśnie 
literackiej części zbioru.

Nie jest zaskakujący fakt, że najliczniej są w regestrze reprezentowane tek-
sty z literatury antycznej. Najbardziej skrótowo odnotowywano je poprzez poda-
nie tylko nazwiska autora: „Martialis” (NN, 8, 2), „Seneca Tragaedus” (V, 12, 3  
i NN, 16, 7), a nawet całej listy nazwisk: „Martialis, Tibullus, Propertius, Gallus” 
(IV, 16, 19). Przy wielości europejskich edycji zapis taki może jedynie sugerować 
wydania zbiorowe, drukowane w poręcznych, niewielkich formatach, przydat-
nych także w nauczaniu szkolnym. Wyraźnie wydania zbiorowe wskazują też 
zapisy dotyczące Wergiliusza: „Vergilii opera” (III, 8, 5), horacego: „horatii po-
emata” (II, 16, 1) oraz Klaudiana i Auzoniusza: „Claudiani et Auzonii poemata” 
(IV, 16, 18). Poza ogólnymi, autorskimi wpisami, zostały jeszcze wymienione 
tragedie Seneki: „Tragediae Senecae cum notis” (IV, 12, 7), co mimo widoczne-
go wzrostu zainteresowania tym pisarzem w wieku XVII11, trudno jednak uznać 
za dowód szczególnych upodobań lekturowych właściciela księgozbioru. Różne 
egzemplarze mogły doń po prostu trafić z przejmowanych zbiorów, świadcząc 
raczej o szerokiej popularności pisarza. Owidiusz reprezentowany jest również 
trzykrotnie: raz prawdopodobnie w edycji zbiorowej – „Ovidii Fastorum [libri] 
et alia opera” (II,12, 8), dwukrotnie w samodzielnych wydaniach utworów. Przy 
pierwszym z nich pojawiła się rzadka w inwentarzu informacja o cechach edy-
cji, zaznaczono występowanie w niej ilustracji: „Ovidii Metamorph[osis] cu[m] 
figuris” (II, 8, 9), „Ovidii Amores” (III, 12, 2). Poezję grecką reprezentują Bajki 
Ezopa („Fabulae Aesopi” IV, 16, 8), dzieła hezjoda oraz Iliada i Odyseja home-
ra. Charakterystyczne jest, że aż trzykrotnie księgi opisano w podobnej formie,  
z informacją o ich tłumaczeniu na język łaciński:  „hoesiodi opera Graeco-La-

8 Najprawdopodobniej chodzi o jego słynne dzieło Annales ecclesiastica a Christo nato ad 
annum 1198 (t. 1-12, 1588-1607).

9 Mogło tak zostać opisane podstawowe dzieło Stanisława hozjusza Confessio fidei catholicae 
christiana [...] Kraków 1553.

10 K. Schuster: O autorstwie..., s. 44.
11 T. Bieńkowski: Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne problemy  

i kierunki recepcji. Wrocław 1976, s. 144; R. Rusnak: Seneca noster. Cz.I: Studium o dawnych 
przekładach tragedii Seneki Młodszego. Warszawa 2009, s. 43-45.
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tina” (V, 8, 1), „homeri Iliada et Odissea Graeco-Lati[na]” (III, 8, 3); powtórnie 
Odyseja – „homeri Odissea Graeco-Latina” (III, 12, 5). Posługiwanie się dwuję-
zycznymi edycjami to tylko jeden z wielu śladów innego statusu języka greckie-
go w siedemnastowiecznych szkołach i ograniczanego, przez nieporównywalną 
z łaciną znajomość języka, bezpośredniego kontaktu z literaturą grecką12. Boga-
tą reprezentację poezji starożytnej uzupełniały oczywiście liczne wydania pism 
szczególnie historycznych13, ale też filozoficznych czy naukowych. Wśród nich 
warto zwrócić uwagę na edycje Seneki i Tacyta z komentarzami Lipsjusza, cie-
szącego się w Polsce ogromnym autorytetem: „Seneca Philoso[phus] cum not[is] 
Lipsii” (V, 2, 4), „Ger[manici] Taciti opera cum notis Lipsii” (II, 8, 21)14.

Wielkie dzieła literatury starożytnej były obecne w księgozbiorze Drohojow-
skiego także w postaci przekładów. Fakt ten za każdym razem został podkreślony 
w opisie. I tak w drugiej beczce, wśród książek formatu quarto znalazła się „Ene-
ida polska Kochanow[skiego] wier[szem]” (II, 4, 8; jak ustaliła Schuster, książka 
znajdująca się dziś w Bibliotece Ossolineum, zaopatrzona w ekslibris Drohojow-
skiego15); dwukrotnie poświadczona została obecność tłumaczenia Metamorfoz 
Owidiusza, dokonanego przez Waleriana Otwinowskiego16: „Metamorphoses 
Ovidii Otwinow[skiego]” (II, 4, 21) i „Metamorphoses Ovidii Otwinowskiego 
wier[szem]” (V, 4, 21). W księgozbiorze znajdował się też „pierwszy w literatu-
rze polskiej [...] kompletny przekład liryki horacego”17, czyli  Horatius Flaccus 
w trudach więzienia moskiewskiego... Sebastiana Petrycego i to aż w dwu egzem-
plarzach: „horatii Trudy moskiewskie Petrycego [...]”(V, 4, 7) i „Trudy moskie-
w[skie] Petricii i insze traktaty” (NN, 4, 18).

Z kolei literaturę włoską reprezentują dwa wielkie dzieła: Jerozolima wy-

12 J. Czerniatowicz, oceniając recepcję homera, pisze o „nasyceniu zbiorów krajowych  
w XVI w.” egzemplarzami dzieł zbiorowych i wydań indywidualnych, zarówno tekstów greckich, 
jak grecko - łacińskich i łacińskich. (Recepcja poezji greckiej w Polsce XVI-XVII wieku. Wrocław 
1966, s. 24).

13 Zbiorowe wydanie historyków rzymskich (III, 2, 5), dzieła historyczne herodota, Liwiusza 
(dwukrotnie), Florusa historia rzymska, Józefa Flawiusza historia wojny żydowskiej, Euzebiusza 
historia kościelna, Diogenesa Laertiosa Żywoty filozofów (dwukrotnie), Plutarcha Żywoty sławnych 
mężów, Dictys Cretensis De excidio Troiae historia i Darus Phrygius De bello Troiano, Kurcju-
sza historia Aleksandra Wielkiego, Sulpicjusza Sewera historia Justyniana, Waleriusza Maksymu-
sa  Factorum et dictorum memorabilium libri IX, Progymnasmata Aftoniusza (trzykrotnie), dzieła 
Arystotelesa,  Seneki filozofa (trzykrotnie), Boecjusza O pocieszeniu filozofii, pisma Cezara, listy 
Cycerona, Gajusza Juliusza Solinusa.

14 Zob. J. Dąbkowska-Kujko: Justus Lipsjusz i początki europejskiego neostoicyzmu w zwier-
ciadle polskiej prozy. W: Humanitas – paideia. Antropologia humanistyczna w kontekstach ide-
owych i filozoficznych. Red. A. Nowicka-Jeżowa. T. 1. Warszawa 2009/2010, s. 220-221.

15 K. Schuster: O autorstwie..., s. 59.
16 Księgi Metamorphoseon to jest Przemian od Publiusza Owidiusza Nazona wierszem opisane, 

przez Waleriana Otwinowskiego, podczaszego ziemi sandomierskiej na polski przetłumaczone i do 
druku podane. Kraków, dr. A. Piotrkowczyk, 1638; na temat przekładu i recepcji dzieła Owidiusza 
w Polsce zob. M. Wichowa: Staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza. Łódź 2008.

17 J. Wójcicki: Wprowadzenie do lektury. W: S. Petrycy: Horatius Flaccus w trudach więzienia 
moskiewskiego. Wyd. Idem. Warszawa 2006, BPS 31, s. 5-6.
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zwolona Torquata Tassa i Pastor fido Giovanniego Battisty Guariniego, obydwa 
w postaci przekładów. Dzieło „przekładania” Piotra Kochanowskiego znajdo-
wało się w księgozbiorze aż w 3 egzemplarzach: „Gofred albo Jeruzalem wy-
zwolona Kochanowskiego” (III, 8, 1), „Gofred polski Kochanow[skiego]”  
(V, 4, 22) i „Gofred albo Jeru[zalem] wyz[zwolona] Kochan[owskiego]” (NN, 
4, 17). Skrupulatność właściciela w porządkowaniu ksiąg według formatu, może 
zresztą praktyczną potrzebą lepszego wykorzystania miejsca przy ich pakowa-
niu spowodowana, pozwala w tym przypadku dokładnie określić wydania. Otóż 
posiadał Drohojowski dwa egzemplarze pierwodruku eposu Gofred abo Jeru-
zalem wyzwolona z 1618 r. opublikowanego przez oficynę Franciszka Cezarego  
w formacie quarto i jeden egzemplarz jego wydania z 1651 r. z informacją: „gwo-
li Szlachetnemu Rycerstwu zabawie przedrukowana” wytłoczonego z poręcznym 
formacie octavo. I tylko to ostatnie wydanie właściciel księgozbioru mógł nabyć 
bezpośrednio. Natomiast pierwsza polska edycja przekładu tragikomedii Guari-
niego pojawiła się dopiero w r. 169518, tak więc notka: „Pastor fido z włos[kie-
go] na polskie” (II, 4, 20) musi się odnosić do księgi rękopiśmiennej. Mogłaby 
ona zawierać jedno z anonimowych tłumaczeń poematu, hipotetycznie wiązane 
ostatnio z osobami kasztelana Stanisława Żórawińskiego lub Jerzego Sebastiana 
Lubomirskiego19. Jak dowodzi przykład tego zapisu, nie zawsze Drohojowski sy-
gnalizował rękopiśmienny charakter książki, a więc też nie zawsze rozróżnienie 
druków i rękopisów jest oczywiste.

Szczególnie uprzywilejowanym poetą  w inwentarzu Drohojowskiego jest Sa-
muel ze Skrzypny Twardowski, jak zauważyła Schuster, chorąży przemyski posia-
dał jego „wszystkie ważniejsze utwory”20. Jak wiadomo, Twardowski był tym po-
etą barokowym, który szczególnie dbał o druk swoich dzieł, w jego przypadku nie 
ulega więc wątpliwości, że zapisy odnoszą się do druków. Według Schuster obec-
ność w księgozbiorze dzieł Polskiego Marona poświadczają następujące zapisy:
- „Kronika Sarnic[kiego] i Wład[ysław] IV Twardowskiego wierszem” (I, 2, 11)
- „Legatia do Turek Ks[ięcia] Zbaraskiego” (I, 4, 20)
- „Satyr na twarz Rzpl[itej]” (II, 4, 19)
- „Dafnis” (II, 4, 23)

Nie ma wątpliwości, że w trzech przypadkach skrócone tytuły odnoszą się do 
utworów Twardowskiego: Władysław IV, król polski i szwedzki (Leszno 1649), 

18 Pastor fido albo kontrefekt wierny miłości, z włoskiego języka na polski świeżo przetłumaczo-
ny przez jednego senatora wielkiego. Toruń 1695.

19 Zob. A. Karpiński: O konsekwencjach „wieku rękopisów”. Rekonstruowanie epoki.  
W: Idem: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach. Warszawa 2003,  
s. 20; W. Roszkowska: Na tropie autorstwa pierwszego przekładu „Pasterza wiernego” Baptysty 
Guarina. W: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. Oprac. G. Bro-
gi Bercoff i in. Roma, Carucci 1990, s. 299-309; L. Marinelli: „Il pastor fido” Battisty Guariniego 
w przekładach polskich XVII wieku. W: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność. Red. 
A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska, Warszawa 1997, s. 154-155.

20 Z. Staniszewski: Inwentarze biblioteczne wieku XVII i XVIII w rękopisach Ossolineum. „Ze 
skarbca kultury” 1955, s. 205; K. Schuster: O Drohojowskich..., s. 85.
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Dafnis drzewem bobkowym (Lublin 1638), Satyr na twarz Rzeczypospolitej  
w roku 1640 (b. m.), jednak nie ma takiej pewności co do opisu legacji Krzysz-
tofa Zbaraskiego. Skoro brak określenia wierszowanej formy utworu, nie można 
stwierdzić, że kryje się tu Przeważna legacyja Jaśnie Oświeconego Książęcia 
Krzysztofa Zbaraskiego[...] do sołtana tureckiego Mustafy [...] ( Kraków 1633), 
równie prawdopodobne, że często przepisywana w rękopisach relacja księcia  
z tegoż poselstwa (np. BCz  439, s. 749; BOss 207, k. 119 v.). 

Najpełniej reprezentowanym w inwentarzu poetą nie jest jednak współ-
czesny Drohojowskiemu Twardowski, ale poeta wczesnego baroku – hie-
ronim Morsztyn. Obecny nie do końca w sposób oczywisty: poprzez tytuły 
anonimowo wydawanych dzieł i rękopis, którego Schuster przypisać mu się 
nie odważyła. Dwukrotnie pojawia się w inwentarzu zapis odnoszący się do 
najsłynniejszego romansu i najpopularniejszego dzieła Morsztyna, ostatecz-
nie przysądzonego mu dopiero w najnowszym wydaniu krytycznym – Histo-
ryji uciesznej o królewnie Banialuce (wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 2007, 
BPS 34). Pierwszy zapis: „Anty Pasty [sic!] małżeńskie i insze specjalne [...]” 
(V,4,17) odnosi się na pewno do druku, po raz pierwszy opublikowanego  
w 1650 r. przez Franciszka Cezarego zbioru romansów: Antypasty małżeńskie, 
trzema uciesznym historiami jako wdzięcznego smaku cukrem, prawdziwej  
a szczerej miłości małżeńskiej zaprawione, w którym jako pierwsza pojawiła się 
anonimowo przedrukowana Morsztynowa Banialuka. Samodzielny, także ano-
nimowy zapis: „Banalukia [sic!]”w formacie folio (IV, 2, 7) musiał oznaczać 
rękopis, jeden z wielu, których istnienie dziś poświadczają tylko inwentarze21. 
Autorstwo Morsztyna na karcie tytułowej dokumentował drugi jego romans, 
opublikowana pośmiertnie w 1655 r. Filomachija abo afektów gorącej miłości 
wyrażenie z kilku par obojej płci przykładów22, nie mógł więc mieć wątpli-
wości co do autorstwa tekstu właściciel egzemplarza tego wydania. Znaczący 
jest jednak inwentarzowy opis druku: „Philomachia Ks. Morsztyna’ (V, 4, 20). 
W ten sam sposób określono autora rękopiśmiennego zbioru wierszy: „Manu-
skrypt wierszów Ks. Morsztynowy” (II, 4, 22), a więc dla opisującego musiała 
to być ta sama osoba - hieronim z Raciborska Morsztyn23. Jak wiadomo, od 
dawna obecna jest w historii literatury polskiej hipoteza o duchownym stanie 
„pierwszego z rodu poetów” oparta na przekazach rękopiśmiennych, a ostatnio 
wzmocniona przez nowe ustalenia biograficzne Radosława Grześkowiaka24. 
Zapisy w inwentarzu Drohojowskiego są kolejnym argumentem ją wspierają-
cym, a nieznany dziś manuskrypt w nich uwzględniony, drugim obok słynnego 

21 R. Grześkowiak: Przekazy zaginione. W: h. Morsztyn: Historyja ucieszna.., s. 156.
22 Zob. h. Morsztyn: Filomachija. Wyd. R. Grześkowiak. Warszawa 2000, BPS 20.
23 K. Schuster w cytacie określenie pominęła: „Manuskrypt wierszów Morsztynowych”  

(O Drohojowskich..., s. 85)
24 Zob. G. Franczak, R. Grześkowiak: Śladami padewskiego soggiorno Hieronima Morsztyna. 

W: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocz-
nicę urodzin. Red. A. Borowski, J. Niedźwiedź. Kraków 2007, s. 205-206.
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„Sumariusza wierszów Morsztyna” (rkps BPANiU w Kr 2257 zbiorem wierszy 
opatrzonym sygnaturą autorską25.

Morsztyn nie jest jedynym poetą, którego twórczość została w inwentarzu 
odnotowana sumarycznie, w postaci domniemanego zbioru utworów. Podobnie 
rękopiśmienny charakter ma zbiór wierszy Jana Smolika26, choć zapis zakoń-
czony „etc.” może sugerować typową dla rękopisów wieloautorską antologię: 
„Manuskrypt specjalny biały z P[ana] Smolikowemi wierszami etc.” (IV, 1, 5)27. 
Z poetów neołacińskich28 zostali tak opisani Georg Buchannan i Georg Owen. 
Ogólnie tylko określone „Poemata Oveni” raz towarzyszą dziełu Waleriusza 
Maksymusa (IV, 16, 13), drugi – ujęte zostały samodzielnie (NN, 16, 6). Podob-
nie odnotowane zostały wiersze Buchannana: samodzielnie (IV, 16, 9) i wraz  
z dialogami Erazma z Rotterdamu (IV, 16, 11). Można tylko przypuszczać, że 
kryły się tam szczególnie popularne dzieła obydwu autorów, to znaczy parafrazy 
psalmiczne Buchanana i epigramaty Johna Owena29. Poezję neołacińską zbierały 
też antologie, np. „Poemata doctissimorum in Germania virorum soluta” (NN, 12, 
23)30. Z poetów polskich w tak bogatym księgozbiorze nie mogło oczywiście za-
braknąć Kochanowskiego. Paradoksalnie jednak jego utwory zostały wymienione  
w dziale ubytków: „In quarto deest Kochanowski”, a towarzyszy mu tutaj Ma-
ciej Kazimierz Sarbiewski: „Desunt in 16 / 1. Poemata Sarbievii”. Wątpliwości 
budzi natomiast pozycja 26 w formacie quarto z działu ksiąg nowo nabytych. 
Daje się tu odczytać zapis: „Poemata Kochovii”, ale ze względu na szkicowe 
potraktowanie ostatnich liter niewykluczone jest również, że chodzi o Kocha-
nowskiego. Dowcip znany z fraszki Wacława Potockiego „Do Jegomości Wespa-
zjana Kochowskiego, pisoryma polskiego” pozostaje więc realnym problemem 
filologicznym. Gdyby bowiem chodziło o Kochowskiego, określenie „poemata” 
musiałoby się odnosić do wydania zbiorowego jego wierszy, opublikowanego  

25 Zestawienie rękopisów zawierających zespoły wierszy h. Morsztyna zob. R. Grześkowiak: 
O spornych wierszach Daniela Naborowskiego i Hieronima Morsztyna. Próba rozstrzygnięć atry-
bucyjnych. W: Idem: Barokowy tekst..., s. 204-207.

26 K. Schuster wiąże tę szczególną obecność wierszy Smolika z postacią Jana Drohojowskiego kaszte-
lana sanockiego, który wraz z poetą był dworzaninem Stefana Batorego (O Drohojowskich..., s. 85).

27 Tak jest np. w rkps. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu  606, 
w którym po fraszkach, pieśniach i parafrazach horacjańskich Smolika następują „Fraszkoryt-
my...” zawierające wiersze h. Morsztyna (zob. R. Grześkowiak: Czy Hieronim Morsztyn napisał 
swoje wiersze? W: Idem: Barokowy tekst..., s. 251-252). Gdyby jednak „P.” poprzedzające nazwi-
sko odczytać jako imię, mogłoby chodzić o Piotra Smolika, którego drobne wiersze funkcjonują  
w rękopisach, zob. ibidem, s. 262-263.

28 Z poezji neołacińskiej zidentyfikować można jeszcze: (IV, 8, 8) De arte bibendi libri tres, 
autore Vincentio Obsopoeo Germano. Quibus adiunximus De arte iocandi libros quatuor Matthaei 
Delij Hamburgiensis, Vincentio Frankfurt n. Menem 1582; (NN, 12, 23).

29 G. Buchanan: Paraphrasis Psalmorum Davidis poetica.  1 wyd. Genewa 1566. Wydanie 
zbiorowe jego dzieł pojawiło się dopiero w XVIII w.: Georgii Buchanani Scoti, Poetarum sui seculi 
facile principis, Opera Omnia. T. 1-2. Edynburg  1715. J. Owen: Epigrammata libri III. Londyn 
1606 (kolejne wydania ks. X).

30 Może np.: A. Periander: Germania [...] in qua  doctissimorum virorum elegia et iudicia con-
tinentur. Frankfurt n. Menem 1567.



280 MARIA BARŁOWSKA

w roku 1674 Niepróżnującego próżnowania. Obecność tego zbioru potwierdza-
łaby zainteresowanie Krzysztofa Tomasza Drohojowskiego poezją współczesną 
i to zainteresowanie nie ograniczane perspektywą wyznaniową, skoro mogłyby 
trafić do jego zbiorów nawet katolickie i często polemiczne wiersze świętokrzy-
skiego poety31. 

Szczególną pozycję zajmują w inwentarzu utwory Joachima Pastoriusa, no-
towane dwukrotnie: „Florus Polonicus Pastorii”(IV, 12, 19)32 i  „Pastorii plurima 
poemata. Ibid[em] Stella aurea Guldenster[niana] et alia opuscula” (NN,12, 17) 
Zbiorczy zapis, jak pokazała Schuster, wiąże się z drugim małżeństwem cho-
rążego przemyskiego z Dorotą Guldensternówną, córką luterańskiego senatora, 
Zygmunta Guldensterna33. Jedyne wspomniane w nim z tytułu dzieło gdańskiego 
historyka zawierało pochwałę kasztelana i jego synów. 

Bogaty, choć bliżej nieokreślony materiał poetycki mogły przynosić także 
rękopiśmienne antologie. W spisie Drohojowskiego zachowały się informacje  
o dwu takich manuskryptach: „Poezyj polskich kilkanaście et [?] spisanych” (V, 
2, 11) i „Manuskrypt dawnych wierszów” (IV, 2, 15). Szczególnie intrygujące 
jest określenie wierszy jako „dawnych”, wskazujące na zdystansowanie się auto-
ra spisu wobec jego zawartości. Jeśli wziąć pod uwagę, że w inwentarzu znalazły 
się dwa rękopisy historyczne sięgające połowy XVI w.: „historia manuscripta  
1565” (IV, 4, 3) i „Chroni[ca] manuscriptum 1563” (IV, 4, 4)34 niewykluczone, że 
i rękopiśmienna tradycja poetycka mogła sięgać dość daleko w przeszłość, nawet 
do wieku szesnastego.

Tylko kilka utworów zostało w inwentarzu opisanych dokładnie, z autora  
i tytułu, między innymi „Zwierzyniec Rejów” (V,4,5) – jedyne dzieło poetyckie 
pana z Nagłowic, ukazującego się w świetle zapisów przede wszystkim jako pi-
sarz polemiczno-religijny (dwukrotnie notowana jest Apokalipsis, raz Postylla) 
oraz „Psalmy Dawidowe Rybińskiego” (I, 4, 2) – jedyny wyróżniony tak psałterz, 
spośród kilku notowanych35. Wymienione zostały też sielanki Szymona Szymo-
nowica, ale w tym przypadku, według częstej w inwentarzu metody stanowi-
ły one tylko pierwszy element zbiorczego opisu: „Sielanki Simonid[esa] i insze 
traktaty” (II, 4, 14)36. Być może łączono w jednym klocku utwory niewielkich 

31 Za Kochowskim przemawia jego obecność w inwentarzu  (NN, 8, 22) jako autora panegiryku 
prozą dla króla Michała Munus civile [...]; niewykluczone też, że zapis „Theatrum reginar[um] Po-
lonia[rum] (III, 2, 13) dotyczy utworu Kochowskiego Hypomnema reginarum Poloniae a suscepto 
fidei lumine continua serie regnantium. Kraków 1672. 

32 J. Pastorius: Florus Polonicus seu Polonicae historiae epitome nova. Lugduni 1641.
33 K. Schuster: O autorstwie..., s. 55-56.
34 Mało prawdopodobne, by daty te dotyczyły opisywanej rzeczywistości, musiałyby to być 

jakieś zapisy diariuszowe, obejmujące pojedyncze lata.
35 II, 16, 2; IV,12,17; IV,16,28; V,12, 6; NN, 4, 4; NN, 4, 5.
36 Podobnie zapisano wymienione już dzieło Petrycego: „horatii Trudy moskiewskie Petryce-

go. Sielanki i insze poemata” (V, 4, 7); „Trudy moskiew[skie] Petricii i insze traktaty” (NN, 4, 18) 
oraz  „Vitae archiepiscopum et episcopum Cracoviensium, ibidem plurima opuscula varia” (V, 4, 2) 
i „Kirys hart[owny] rycerza chrześciań[skiego] i inszych 10 traktatów” (I, 4, 18).
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rozmiarów, choć niekoniecznie zbliżone charakterem, jak pokazuje zestawienie 
romansu Morsztyna, poematu alegorycznego Jana Białobockiego37 i dzieła pu-
blicystycznego Szymona Starowolskiego38: „Anty Pasty [sic!] małżeńskie i insze 
specjalne. Brat tatar. Reformatia obyczajów polskich etc.” (V, 4, 17). Niekiedy 
jednak scalane były utwory pokrewne gatunkowo, szczególnie konsekwentnie 
liczne romanse:  „historia o Magielonie i insz[ych] siła” (I, 8, 11), „historie 
rzymskie i insze” (II, 8, 23), „historie o Fortunacie i insze” (II, 8, 24), „historia 
księżny Salburski, rzymskie i insze różne historie” (V, 8, 12), przy czym poje-
dynczo odnotowano tylko najdłuższy z nich: „Argenis po polsku” (V, 8, 19)39.  
W sumie więc dość znaczna była rola tej ludycznej literatury, funkcjonującej 
równie szeroko w postaci druków, jak i rękopisów.

Być może szczególnie łatwe do uchwycenia cechy formalne spowodowały, że 
w zbiorczych opisach wyróżnił Drohojowski bliżej nieokreślone wiersze maka-
roniczne ( „Makarony wiersze osobliw[e]” NN, 4, 19)40 i poezję wizualną („Em-
blemmata Alciati, ibid[em] picta poesis” NN, 12, 21; ponownie w ubytkach). 
W istocie jako dość istotny literacki fragment kolekcji trzeba wskazać książki 
o charakterze emblematycznym. Skrótowe zapisy uniemożliwiają identyfikację 
konkretnych dzieł, często jednak sugerują związek słowa i obrazu41. Pierwsze 
miejsce zajmują tu na pewno Emblemata Andrei Alciatiego (1 wyd. Emblematum 
liber. Augsburg 1531) wymienione aż czterokrotnie (IV, 12, 2; V, 12, 8; Pr, 12, 
1; NN, 12, 21). Jednak najliczniej reprezentowane są icones, stanowiące formę 
niejako poprzedzającą ukształtowanie się właściwej emblematyki42. Znalazły się 
wśród nich książki reprezentujące historię naturalną43, ale przede wszystkim licz-
ne przykłady katalogów władców. Szesnasty wiek reprezentują w tym zakresie 
utwory Bartosza Paprockiego: prozatorski Ogród królewski z 1599 r. (I, 2, 13)  
i poetyckie Gniazdo cnoty z r. 1578 (IV, 2, 12) oraz Sebastiana Fabiana Klonowi-
ca Pamiętnik królów i książąt polskich 1 wyd. 1590 („Pamiętnik książ[ąt] i kró-
l[ów] Polski” NN, 4, 23), dzieło wielokrotnie potem uzupełniane i wznawiane. 
Wiek siedemnasty: Salomona Neugebauera Icones et vitae principum ac regum 
Poloniae omnium adornatae atquae collectae z  roku 1620 (V, 4, 28). Uzupeł-

37 J. Białobocki: Brat Tatar abo liga wilcza z psem, na gospodarza. Kraków, Druk. Wdowy  
i Dziedziców F. Cezarego, 1651.

38 Sz. Starowolski: Reformacyja obyczajów polskich. B. m. r.[1650]
39 K. Schuster przypuszczała, że mogło to być rękopiśmienne tłumaczenie Wacława Potockiego.
40 Prócz facecji, wiersze makaroniczne znajdowały się też w dziele opisanym jako „Facetiae 

facetiarum” (IV, 12, 11 i V, 12, 9), tj.: Facetiae facetiarum hoc est iocoseriorum fasciculus. Lipsk 
1600.

41 Np. „Nebulo nebulorum cum iconibus”(I, 8, 4)  - to satyryczne emblematy: J. Flittner: Nebulo 
nebulorum, hoc est iocoseria modernae nequitiae censura. Frankfurt 1620. Nie udało się ustalić: 
„Emblemata Iacobi Zivecoti” (II, 12, 4 i IV, 16, 27); „Emblemata ...ssi” (III, 2, 14); „Bibliotheca 
seu thesaurus virtutum et gloriae cum iconibus” (V, 4, 30); „Icones et vitae Illustr[orrum] virorum 
ecclesiasticarum” (V, 4, 29); „Aetates mundi cum iconibus” (NN, 2, 6).

42 J. Pelc: Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. Kraków 2002, s. 101.
43 Np. „Icones animalium et avium” (IV,12, 3).
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niają je zbiory europejskie, prezentujące władców i znakomitych mężów, które 
przy ogromie tego rodzaju publikacji można próbować określić tylko z pewnym 
prawdopodobieństwem. Tak np. zapis „Elogia illustrium virorum” (NN, 16, 4) 
mógłby wskazywać dzieło Jakuba Filipa Tomasiniego Illustrium virorum elogia, 
iconibus exornata (Padwa 1630), a zapisy: „Icones różnych monarchów” (III, 4, 
18) czy „Icones et vitae imperatorum” (IV, 8, 9) np. Ausonio, I. Micyllo, U. Velio: 
Icones imperatorum, et breves vitae, atque rerum cuiusque gestarum indicatio-
nes (Strasburg 1544). Pewne jest natomiast, że pozycje tego rodzaju były tylko 
częścią najbogatszego w całym księgozbiorze działu historycznego, uzupełniając 
liczne pisma z historii starożytnej, europejskiej i niemal pełną reprezentację hi-
storyków polskich44. 

Na tym tle wyróżnia się więc jedyne dzieło o charakterze religijnym, repre-
zentujące literaturę emblematyczną – odnotowana w ubytkach (NN,16,4) „Pia 
desideria hugonis Soc[ietatis] Iesu cum iconibus”, często czytane i tłumaczone 
w Polsce dzieło holenderskiego jezuity hermana hugona Pia desideria elegiis et 
affectibus SS. Patrum ilustrata (1 wyd. Antwerpia 1624). Chociaż, jak pokaza-
ła Schuster, Drohojowskich interesowały przede wszystkim reformacyjne dzieła 
religijne, to w poezji religijnej obok reprezentującego braci czeskich Macieja 
Głoskowskiego („Pamiątka śmierci Pański Głosk[owskiego] NN, 4, 16, czyli Ze-
garek abo pamiątka gorzkiej Męki i Śmierci Zbawiciela naszego Jezusa Pana 
na XXIV godzin rozdzielona, b.m.r., potem Lubcz 1653) znalazło się miejsce dla 
„Somnium vitae humane carmine Latine et Polonico sto punktów w ośmi wier-
szów de vanitate wszytkiego” (NN, 16, 11), czyli dzieła jezuitów: Somnium vi-
tae humanae Latino per R[everendissimum] P[atrum] Iacobum Balde Societate 
Iesu. A quodam ex eadem Societate rhytmis Polonicis expressum. Sen żywota 
ludzkiego przez W[ielebnego] O[jca] Jakuba Balde Societate Iesu przez jedne-
goż z tego zakonu rytmami polskimi wyrażony. Mogłoby z tego wynikać, że jak  
w przypadku Emblematów Zbigniewa Morsztyna, kryterium wyznaniowe w po-
ezji religijnej nie zawsze było tak istotne. 

Ostatnią grupę tekstów literackich z inwentarza Drohojowskiego stanowią 
utwory okolicznościowe. Co prawda wymienionych z tytułu nie jest wiele, ale 
sposób ich zapisania sugeruje obecność liczniejszą. Oprócz wspominanych już 
wcześniej utworów Twardowskiego i Pastoriusa trzeba tu wskazać zapisy: „Lau-
datio funebris Vlad[islai] IV, ibid[em] Pochodnia sławy Ks[ięcia] Wiśn[iowiec-
kiego] (I, 4, 19) i „Potrzeba z Szerematem”  (II, 4, 25), odnoszące się wprost do 
okolicznościowych poematów: Jana Białobockiego i Stanisława Leszczyńskie-

44 Np. jako pisarz historyczny pojawia się Francesco Petrarka. Z polskich historyków odnoto-
wano: S. Sarnickiego, B. Paprockiego, M. Bielskiego, J. Bielskiego, A. Gwagnina, M. Miechowitę, 
M. Kromera, A.M. Fredrę, J. Pastoriusa,  P. Piaseckiego, J. Długosza, S. Orzechowskiego, W. Ka-
dłubka, J. Sobieskiego.



283LITTERARIA W RęKOPIŚMIENNYM INWENTARZU KSIąG

go45 oraz anonimowy druczek (V, 4, 14): Wesoła echo pikiety wojennej i lamen-
townej dumy Karola Gustawa króla szwedzkiego nad częścią pojmanemi, częścią 
pobitemi książęty, kawalerami i oficyjerami, szwedzkiej w Polsce wojny proceder 
po części wyrażająca.  (Kraków, druk. wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego, 
b.r., wg Estr.1657)46. Natomiast ogólnie tylko wskazana pochwała pogrzebowa 
Władysława IV, podobnie jak elogia Jana III (NN, 2, 20) czy „Actum triumf[ale] 
Joanni III (NN, 2,38) mogły oznaczać zarówno druki, jak i rękopiśmienne pane-
giryki prozą lub wierszem, licznie przecież upamiętniające te wydarzenia47.

Po przejrzeniu całego inwentarza, trzeba powtórzyć słowa Kamili Schuster, że 
literatura stanowiła w księgozbiorze Krzysztofa Tomasza Drohojowskiego dział 
„szczególnie cenny”. Nawet przy niepełnej identyfikacji poszczególnych tytułów 
widoczne jest jego bogactwo i urozmaicenie48. A przecież należy pamiętać o jesz-
cze jednym wymiarze obecności tekstów poetyckich. Niekoniecznie przywołane 
przez Schuster „Flores illustrium poetarum” (NN, 12, 8)  musiały stanowić zbiór 
poetycki49, równie dobrze tytuł ten mógł wskazywać księgę zbierającą poetyckie 
loci communes, jak np. Illustrium poetarum flores per Octavianum Mirandulam 
collecti et in locos communes digesti (Lugduni 1636). Nie tylko dla człowieka 
piszącego poezję, ale dla wykształconego czytelnika w XVII w. konieczne było 
czerpanie z zasobów erudycji, by tekst tworzyć i rozumieć. Uporządkowanej 
materii poetyckiej dostarczały popularne kompendia, także w zbiorach Droho-
jowskiego obecne50. Chorąży przemyski mógł być takim czytelnikiem, mógł też 
być prawdziwym „miłośnikiem ksiąg”51. Skoro jednak brak pisanych świadectw 
jego lektury potwierdzających, a z zachowanych dokumentów wyłania się raczej 
przygnębiający obraz człowieka trwającego w ciągłych zatargach, które dopro-
wadziły nawet do jego gwałtownej śmierci, trudno nie pomyśleć o innej możli-
wości. Książki posiadać i książki czytać to nie zawsze bywa to samo.

45 J. Białobocki: Pochodnia wojennej sławy[...] Księcia JM Jeremia Wiśniowieckiego. Kraków 
1649; S. Leszczyński: Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim i z Kozakami w roku Pań-
skim 1660 od Polaków wygrana. Kraków 1661.

46 Zob. J. Nowak-Dłużewski: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazo-
wie. Warszawa 1972, s. 208-213.

47 Zob. J. Nowak-Dłużewski (Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie ro-
dacy. Warszawa 1980, s. 83, 226) wymienia tylko jedno rękopiśmienne elogium Elogium Serenis-
simi Regis Poloniae post victoriam Viennam 1683, czyli powstałe po spisaniu regestru. Nie podaje 
też żadnego utworu związanego z koronacją Jana III, którego tytuł zawierałby odniesienie do aktu 
tryumfalnego, jedynie J. Kwiatkiewicza: Laurus prodroma ad coronam, seu carmen triumphale 
Victori Orientis [...] Principi Joanni III [...] nuper Othomanica laurea ad Chocimum [...] b.m. 
1674.

48 Do tekstów literackich trzeba by dołączyć bogato reprezentowaną publicystykę, kaznodziej-
stwo, czy liczne kompendia gospodarskie, prawnicze itp.

49 K. Schuster: O Drohojowskich..., s. 85. 
50 Np. „Poliantea” (IV, 2, 9; IV, 8, 2); „Florilegium” (II, 8, 7), „Thesaurus poeticus” (II, 8, 14), 

zob. W. Pawlak: „O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się 
łatwo wielkiemi erudytami pokazać”. W: Staropolskie kompendia wiedzy. Red. I.M. Dacka-Gó-
rzyńska, J. Partyka. Warszawa 2009, s. 58-59, 65-67.

51 K. Schuster: O autorstwie..., s. 60.
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Maria Barłowska

Litteraria in The Manuscript Inventory of  Krzysztof Tomasz Drohojowski’s Books

(Summary)

Krzysztof Tomasz Drohojowski is known as a Calvinist grandson, who restored his antecessors 
tombs in Przemyśl cathedral. The anonymous list of book preserved in the manuscript BOss 229 I 
is also interesting document of his life (as Karolina Schuster has stated). The inventory consists of 
526 elements, books were packed into 5 casks and ordered according to size. Typical descriptions 
are short and not precise, often fragmentary, they refer to prints and manuscripts. Litteraria were 
important part of the collection. Drohojowski posessed numerous works of classical literature (but 
opera by hezjod et homer in Latin translation) and many collections of humanistic Latin poetry. 
Some parts of the collection he inherited, it probably explains for example: three copies of Gofred, 
a collection of “old poems”. Drohojowski was interested in occasional literature and emblemat-
ic books, especially catalogues of kings. The most often registered contemporary Polish poet is 
Samuel Twardowski. hieronim Morsztyn, the most popular author of the beginning of the XVIIth 
century, is represented not only by his published romances, but also by „Manuskrypt wierszów Ks. 
Morsztynowy” (II, 4, 22).



ANNA ŁOSOWSKA (Lublin)

DRUKI OFICYN PRZEMYSKICh  
W BIBLIOTECE UMCS  (ZE ZBIORÓW  

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU)

Dzieje Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu na przestrzeni stu lat istnie-
nia były wielokrotnie opisywane w literaturze. Pełną bibliografię można odnaleźć 
także w aktualnej publikacji byłego Prezesa Zarządu Towarzystwa, Zdzisława 
Budzyńskiego1. Dobrze udokumentowane są również losy biblioteki. Bibliote-
karz i zarazem autor syntetycznego opracowania, Maciej Waltoś, prześledził stan 
księgozbioru i zebrał informacje na temat jego udostępniania od chwili powstania 
(1909) do 2005 roku2. Przypomniał okoliczności, w których doszło do likwidacji 
w latach 1952-1956, liczących wówczas prawie 14 000 woluminów, zbiorów. 
Na podstawie dokumentów likwidacyjnych i istniejących opracowań przytoczył 
znane już liczby woluminów przejętych przez różne instytucje, w tym Bibliotekę 
UMCS. Według tych danych do Uniwersytetu „trafiła największa część księgo-
zbioru TPN, licząca 9593 tomy dzieł z zakresu literatury, prawa, biologii, ekolo-
gii”, a kwota uzyskana ze sprzedaży „została przekazana przemyskiemu oddzia-
łowi Polskiego Towarzystwa historycznego”3. 

W zachowanych w Archiwum UMCS sprawozdaniach Biblioteki Głównej 
liczba kupionych od TPN książek znacznie różni się od podanych wyżej wiel-
kości. W sprawozdaniu sporządzonym 10 września 1956 roku przez Tadeusza 
Smołkę, ówczesnego dyrektora biblioteki uniwersyteckiej, interesujący nas frag-
ment brzmi, „zakupiono około 6000 woluminów od Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu”4. 

Na szczęście zachował się spis zakupionych książek, sporządzony, jak się wy-
daje, z natury, albowiem nie widać najmniejszej nawet próby logicznego układu 
rzeczowo-chronologicznego tytułów. W spisie znajduje się 7565 pozycji biblio-

1 Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak: Ponad podziałami. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Prze-
myślu 1909-2009, Przemyśl 2009. 

2 M. Waltoś: Biblioteka Naukowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1909-2005),  
w: Z dziejów bibliotek przemyskich, red. A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 167-188. 

3 Tamże, s. 179. 
4 Archiwum UMCS (dalej: AUMCS), Sekretariat Uczelni, sygn. S 4/125. Biogram Tadeusza 

Smołki opublikowała M. Wilczyńska: Smołka Tadeusz Marian (1903-1978), w: Słownik biograficz-
ny miasta Lublina, red. T. Radzik, A. Witusik i J. Ziółek, Lublin 1996, t. 2, s. 244 -246.
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graficznych, ujętych w księdze akcesji K 1160/56/1 do K 1160/56/7565. Każdy 
egzemplarz został zapisany oddzielnie, co oznacza, że w przypadku występowa-
nia kilku egzemplarzy tego samego tytułu, każdy z nich posiada indywidualny 
numer w księdze akcesji i inną sygnaturę w magazynie5. Wydaje się również, że 
dokonano zakupu książek bez analizy ich przydatności, ważna była ilość tytułów 
oraz kwota, którą należało wyasygnować ze szczupłej kasy uczelnianej. 

Nie ma też żadnych informacji, kto wchodził w skład komisji, która decy-
dowała o zakupie, ani kto sporządził spis książek, a omawiany dokument nie 
posiada żadnych podpisów. 

 W księgozbiorze znalazło się ponad dziewięćdziesiąt druków pochodzą-
cych z tłoczni przemyskich. Stanowiły one nieco ponad 8 % zakupionego zbioru  
i, podobnie jak większość tytułów, były dziełem przypadkowego wyboru. Ich 
przydatność w kształceniu uniwersyteckim była problematyczna, natomiast ze-
stawienie w jednym szeregu przynosi interesujące informacje na temat życia 
szkół, urzędów, towarzystw naukowych i społecznych oraz instytucji publicz-
nych Przemyśla. Można w nich odnaleźć nawet echa wydarzeń politycznych, 
którymi żyła wielonarodowa społeczność miasta.

Przemyski rynek wydawniczy w okresie od drugiej połowy XVIII wieku do 
wybuchu drugiej wojny światowej jest stosunkowo dobrze rozpoznany. Dorobek 
naukowy i kulturalny działających w mieście oficyn zebrała i scharakteryzowała 
Anna Siciak, sporządzając bibliografię obejmującą 2523 druki6. 

W zakupionym przez UMCS księgozbiorze najwięcej, bo trzydzieści jeden 
tytułów, wyszło z drukarni Jana Łazora7. Drukarnia, stanowiąca początkowo wła-
sność kapituły rzymskokatolickiej, rozpoczęła działalność jako Drukarnia Udzia-
łowa pod zarządem Jana Łazora w 1903 roku. Trzy lata później jej dotychcza-
sowy zarządca przejął oficynę na własność, zmieniając jej nazwę na „Drukarnia 
Jana Łazora”8. W latach 1914-1921 współwłaścicielem został Emil Zagajewski i 
wychodzące z oficyny druki sygnowano nazwą „Zagajewski i Łazor”. Natrafiono 
na osiem tytułów wydanych czcionką tej tłoczni. 

Od 1892 roku działała w Przemyślu drukarnia Józefa Styfiego, miejskiego 
radnego, członka wielu towarzystw, działacza społecznego9. Znana była z dobrej 
jakości druków, zarówno informatorów i popularnych kalendarzyków, jak też 
ustaw w opracowaniu radcy sądu krajowego w sądzie obwodowym w Przemyślu 
Alfonsa Mory Bieńczewskiego. Wśród piętnastu tytułów, które wyszły spod pras 

5 AUMCS, Akta Biblioteki Głównej, sygn. 9/59.
6 A. Siciak: Druki przemyskie 1754-1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, wę-

gierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 
2002. Tam również wcześniejsza literatura.   

7 Z. Felczyński: Jan Łazor, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warsza-
wa- Łódź 1972, s. 127. 

8 A. Siciak: Druki przemyskie, s. 35-36.
9 Taż: Styfi Józef, w: Przemyski słownik biograficzny, t. 1, red. L. Fac i T. Pudłocki, Przemyśl 

2009, s. 137-141. 
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drukarni Józefa Styfiego, znalazły się podręczniki dla prawników, urzędników  
i leśniczych, a także utwory literackie, na przykład liryka henryka Salza. Nieco 
wcześniej, bo w 1881 roku, dotychczasową drukarnię Jana Cara odkupił Stani-
sław Ferdynand Piątkiewicz10. We współpracy z wydawcą, Adamem Kaczurbą, 
drukował głównie literaturę, na przykład serię Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł 
Polskich i Obcych. Ogółem w naszym zbiorze znalazło się osiem druków tej 
spółki wydawniczej.

W latach 1800-1822 działała drukarnia Jana Gołębiowskiego. Wychodziły  
z niej kalendarze liturgiczne, schematyzmy diecezjalne, wykazy uczniów szkół 
ludowych diecezji przemyskiej, druki okolicznościowe i religijne, a także dzie-
ła poświęcone sprawom gospodarczym11. W naszym zbiorze zachowało się pięć 
tytułów, z których dwa były tłumaczeniami z języka niemieckiego prac po-
święconych gospodarce rolnej i leśnej, pozostałe trzy to moralizatorskie dzieła 
„obywatela cyrkułu lwowskiego” Ignacego Lubicz Czerwińskiego. Tyle samo 
tytułów można powiązać z drukarnią Antoniego Bluja, który w latach 1913-
1939 wydawał podręczniki, wybory tekstów łacińskich, także druki akcydenso-
we i prasę. Pozostałe oficyny przemyskie są reprezentowane przez pojedyncze 
druki. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje drukarnia kapituły grecko-
katolickiej, dzierżawiona przez Michała Dzikowskiego, wcześniej kierownika 
lwowskiej Drukarni Stauropigialnej. W równym stopniu drukował czcionką 
polską i ukraińską.  

Z pobieżnego nawet przeglądu przemyskiej bazy drukarskiej, reprezentowa-
nej przez zakupione druki, można odnaleźć informacje nie tylko o tamtejszym 
rynku księgarskim, lecz także o niektórych warsztatach introligatorskich i ów-
czesnych grafikach książkowych. Na przykład Ody horacego, w przekładzie 
Mieczysława Adamowskiego, opatrzyła ilustracjami harland-Zajączkowska12. 
Powieść Cypriana Godebskiego Granadyer-filozof została oprawiona w działają-
cej na Zasaniu pracowni Rudolfa Krynickiego. Z introligatorni Jana Fallenbüchla 
wyszła książka Johna Frasera, w tłumaczeniu Zagajewskiego, Jak Ameryka pra-
cuje, natomiast Jan Pszonka, właściciel introligatorni przy ul. Rynek 11, oprawił 
Stosunki gospodarcze w Przemyślu w I połowie XVII wieku Waleriana Kramarza. 
W Przemyślu bywał też Zdzisław Gedliczka, artysta plastyk, absolwent, a następ-
nie profesor ASP w Krakowie. Wykonał drzeworyty do opowiadań Jana Wiktora 
Legendy o grajku Bożym. 

Pomysł uzupełnienia bibliografii druków oficyn przemyskich nasunął się po 
analizie Bibliografii druków autorstwa Anny Siciak. W przeprowadzonej kweren-

10 Taż: Stanisław Ferdynand Piątkiewicz, tamże, s. 80. 
11 Taż: Druki przemyskie, s. 22. 
12 Nie podano imienia, ale można przyjąć, że była to nauczycielka w I Gimnazjum Wanda 

Zajączkowska, T. Pudłocki: Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w la-
tach 1867-1939, Przemyśl 2009, s. 82. M. Adamowski, wydając własnym sumptem książkę, mógł 
poprosić koleżankę o przysługę. 
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dzie Autorka nie uwzględniła Biblioteki UMCS, zakładając zapewne, że nie mo-
gły się tu znaleźć interesujące ją publikacje. Co więcej, niektóre zaprezentowane 
w wydawnictwie opisy zostały sporządzone wyłącznie na podstawie Bibliografii 
polskiej Karola Estreichera, „Przewodnika Bibliograficznego” i Katalogu aukcyj-
nego, albowiem Autorka nie natrafiła na zachowane egzemplarze omawianego 
tytułu. Wydaje się zatem, że prezentowane opracowanie przyczyni się do wzbo-
gacenia dotychczasowej wiedzy o rynku wydawniczym Przemyśla. 

Wykaz druków (w układzie alfabetycznym)

W zestawieniu uwzględniono następujące informacje: autor (w przypadku 
przekładu także tłumacz), tytuł dzieła, wydawca/drukarnia i rok wydania (data 
w nawiasie kwadratowym oznacza, że została ustalona na podstawie innych da-
nych), notatki (na przykład dedykacje), noty własnościowe (w tym sygnaturę 
dawną TPN), aktualną sygnaturę UMCS oraz numer w Bibliografii Anny Siciak. 
Zaznaczono druki nieuwzględnione w tej Bibliografii lub podane wyłącznie na 
podstawie opisów bibliograficznych. 

1. Babel Bronisław: Kilka listów o naszym przemyśle fabrycznym, Przemyśl 
1877. Księgarnia Braci Jeleniów. Dedykacja drukowana: „Ignacemu Łukasie-
wiczowi swemu szczególnemu Dobrodziejowi”.  
Sygn. UMCS: B 57581     Sygn. TPN: 1428 D   Siciak: nr 1743 (tylko opis)

2. Bačinskij Leonid: Dobre povedenija. Bon ton dla mołodi i starszych, Pere-
myszl 1934, „Samocvit”. Drukarnia Antoniego Bluja (z satyrycznymi rysun-
kami W. Pietruka). 
Sygn. UMCS: B 58384    

3. Birecki Leon: Tajemnica bytu wszechświata, czyli ontologia (metafizyka), na-
pisana na podstawie realnego doświadczenia. Wyd. 2 uzupełnione. Przemyśl 
[1931]. Drukarnia Jana Łazora. Proweniencja: Biblioteka Towarzystwa Wza-
jemnych Ubezpieczeń w Krakowie. 
Sygn. UMCS: A 18675 Sygn. TPN: 3107 D  Siciak: nr 163-16413

4. Błażek Bolesław: Fizyka laboratoryjną metodą wyłożona. Cz. 1. Nauka o ru-
chu, Przemyśl [1920]. Polska Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Dru-
karnia Antoniego Bluja. 
Sygn. UMCS: B 57857/1      Sygn. TPN: 1959                Siciak: nr 1686

5. Bogusławski Wojciech: Dzieje teatru narodowego w Polsce. Cz. 1-2. Prze-
myśl 1882. Wyd. Adam Kaczurba. Drukarnia S. F. Piątkiewicza. Współo-
prawna z: M. Mochnacki: O  literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, 
Przemyśl 1882 oraz Pamiętniki Stanisława hr. Nałęcz Małachowskiego, po-
sła do Stambułu w czasie sejmu czteroletniego, itd., przeł. z francuskiego 

13 Autorka wymienia wydanie z 1901 roku zrealizowane w oficynie Leona Schwarza. 



289DRUKI OFICYN PRZEMYSKICh W BIBLIOTECE UMCS

Wincenty hr. Łoś, Lwów 1876. Proweniencja: Janina Sedlaczkówna.   
Sygn. UMCS: B 71874                                 Siciak: nr 1919, 2024

6. Bronikowski Aleksander: Elekcya. Powieść przełożona z rękopisu niemiec-
kiego, Przemyśl 1882. Wyd. Adam Kaczurba. Drukarnia S. F. Piątkiewicza. 
Proweniencja: Biblioteka Towarzystwa „Znicz”. 
Sygn. UMCS: B 58376      Sygn. TPN: 709 D        Siciak: nr 2253

7. Bronikowski Aleksander: Polska w XVII wieku, czyli Jan III Sobieski i dwór 
jego, t. 1, Przemyśl 1883. Wyd. Adam Kaczurba. Drukarnia S. F. Piątkiewi-
cza.
Sygn. UMCS: B 58860                                           Siciak: nr 2390

8. Bugiel Włodzimierz: Lamentowa grupa pieśni pogrzebowych. Studyum porów-
nawcze, Przemyśl 1925. Drukarnia Jana Łazora. Odb.„Rocznik TPN”, t. 6.
Sygn. UMCS: B 57876      Sygn. TPN: 1618          Siciak: nr 1878

                   B 57603
                   B 58764

9. Burger Johann: Agronomia. Przeł. z niemieckiego Dionizy Zubrzycki, Prze-
myśl 1821. Drukarnia Jana Gołębiowskiego. [Oryg. Lehrbuch der Landwir-
thschaft], Wien 1819. Drukarnia Karla Gerolda.   
Sygn. UMCS: B 57942                                              Siciak: nr 1770

10. Burgsdorf Friedrich August Ludwik: Umiejętność lasowa, czyli Rękoksiąg 
dla właścicieli lasów i ich leśniczych, t. 1, Przemyśl 1809; t. 2, Przemyśl 
1810. Drukarnia Jana Gołębiowskiego. Proweniencja: Biblioteka Katedry 
historii Prasy Uniwersytetu Warszawskiego.
Sygn. UMCS: A 10935                                              Siciak: nr 1771

11. Cicero Marcus Tullius: Pierwsza mowa przeciw Katylinie. Przełożył i obja-
śnił Stefan Oleksiewicz, Przemyśl 1922. Książnica Naukowa. Seria: Praca  
i książka. Drukarnia Antoniego Bluja.
Sygn. UMCS: A 18629      Sygn. TPN: 1974              Siciak: nr 1929

12. Chirowski Rudolf: Na drodze do współpracy domu ze szkołą, Przemyśl 1932. 
Patronat kl. VII A Państwowego Gimnazjum im. J. Słowackiego ze słowem 
wstępnym Zygmunta Skorskiego. Drukarnia Jana Łazora. 
Sygn. UMCS: B 57285                                    Siciak: nr 1400

13. Chirowski Rudolf: Synteza roli zdań gnomicznych w twórczości Adama Mic-
kiewicza ze  szczególnym uwzględnieniem „Pana Tadeusza”, Przemyśl 1933. 
Odb. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Przemyślu za rok szk. 1932/33.
Sygn. UMCS: B 58590                                   Siciak: nr 1926 (tylko opis)

14. Cichocki Władysław: Z czasów„Starej Procedury” (Kilka wrażeń i wypad-
ków), Przemyśl 1928. Drukarnia Jana Łazora. Notatka drukowana: „Dochód 
ze sprzedaży przeznaczony na rzecz Towarzystwa Opieki nad Młodzieżą”.
Sygn. UMCS: A 18304                                    Siciak: nr 1272
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15. Czerwiński Ignacy Lubicz: Adwokat i nowy kolega czyli Rozprawa o  przy-
czynach, upadek sławy w tym urzędzie niegdyś zarządzających oraz o środ-
kach, które do godnego zaszczytu chwały tenże urząd doprowadzić są zdolne, 
Przemyśl [1812]. Drukarnia Jana Gołębiowskiego.
Sygn. UMCS: 170918                                      Siciak: nr 1402 

16. Czerwiński Ignacy Lubicz: Katechizm wieyski dla dzieci stanu rolniczego, 
Przemyśl [1813]. Drukarnia Jana Gołębiowskiego. Proweniencja: Włady-
sław Bojarski Dyrektor Gimnazjum im. J. Słowackiego.

 Sygn. UMCS: A 067169                                  Siciak: nr 1403
17. Czerwiński Ignacy Lubicz: Prawa i zasady rządu wieyskiego czyli pewne 

przepisy albo środki ku zaprowadzeniu do dóbr wieyskich takiego rządu  
i porządku, któreby samemu panu i urzędnikom jego należące przypomina-
ły obowiązki, ludowi zaś wieyskiemu szczęście i pomyślność zabezpieczały, 
Przemyśl 1812. Drukarnia Jana Gołębiowskiego. Proweniencja: Biblioteka 
Państwowego Gimnazjum i Liceum handlowego w Jarosławiu.
Sygn. UMCS: B 159191                                  Siciak: nr 1275

18. Dąbkowski Przemysław: Fryderyk Jacimirski, miecznik sanocki. Studium hi-
storyczno-obyczajowe z XV wieku, Przemyśl 1923. Drukarnia Jana Łazora. 
Odb. „Rocznik TPN” t. 4. Dedykacja odręczna: „Ludwikowi Finklowi dedy-
kuje autor”.
Sygn. UMCS: B 42808                                   Siciak: nr 2481

19. Dąbkowski Przemysław: Księgi sądowe przemyskie i przeworskie w dawnej 
Polsce, Przemyśl 1936. Drukarnia „Nowoczesna”. Odb. „Rocznik TPN” t. 8. 
Sygn. UMCS: B 58757      Sygn. TPN: 7450 D           Siciak: nr 2482

20. Doyle Conan: Żółte oblicze. Przeł. Marian Żalicki, Przemyśl [1925]. Wydaw-
nictwo Książek Zajmujących. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 20180      Sygn. TPN: 2212 D        Siciak: nr 2295 (tylko opis)

21. Dworski Tadeusz: Szczawnica. Ilustrowany przewodnik oraz podręcznik dla 
chorych udających się tamże. Wyd. 2. poprawione. Przemyśl 1882. Księgar-
nia Braci Jeleniów. Drukarnia S. F. Piątkiewicza. Proweniencja: Biblioteka 
Towarzystwa „Znicz”. 
Sygn. UMCS: A 19308      Sygn. TPN: 1510 D        Siciak: nr 2354 (tylko opis)

22. Elvestad Sven: Człowiek z niebieskim szalem. Przeł. Maria Salzowa, Prze-
myśl 1922.  Książnica Naukowa „Płomień”. Drukarnia Jana Łazora.

 Sygn. UMCS: A 20343      Sygn. TPN: 1798                Siciak nie notuje
23. Fischerówna Anna: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, Przemyśl 1922. 

Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 18077      Sygn. TPN: 1946                 Siciak: nr 1987

24. Fischerówna Anna, Polit Józef: Nowy śpiewnik polski, Przemyśl 1920. Książ-
nica Polska. Seria: Praca i książka. Drukarnia Zagajewskiego i Łazora.
Sygn. UMCS: A 20658      Sygn. TPN: 1970                 Siciak: nr 1902



291DRUKI OFICYN PRZEMYSKICh W BIBLIOTECE UMCS

25. Fraser John Foster: Jak Ameryka pracuje. Tłum. Zagajewski, Przemyśl 1910. 
Księgarnia Andrzeja Juszyńskiego. Drukarnia Jana Łazora. Proweniencja: 
Biblioteka Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie.  
Sygn. UMCS: B 57273    Sygn. TPN: 7444 D          Siciak: nr 1074 (tylko opis)

                  B 58887
                              B 57577 
26. Fuss W[ładysław]: Ustawa łowiecka dla byłej Galicji i Lodomerii z Wielkim 

Księstwem Krakowskim, Przemyśl 1921. Polska Książnica Naukowa. Drukar-
nia Antoniego Bluja. Dodatek: Okólniki i Rozporządzenia Ministerstwa Rol-
nictwa i Dóbr Państwowych dotyczące prawa polowania z roku 1919/1920.
Sygn. UMCS: A 18516      Sygn. TPN: 1982            Siciak: nr 1276 (tylko opis)

27. Gałan Aleksander: Pierwsza uniwersalna ustawa hipoteczna włącznie z usta-
wą górniczą, kolejową i naftową a zarazem podręcznik do egzaminu hipo-
tecznego, Przemyśl 1909. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: B 58890                                               Siciak: nr 1278

28. Gałan Aleksander: Podręcznik do egzaminu sądowo-kancelaryjnego I-go  
i II-go stopnia i zarazem podręcznik do ogólnego użytku w zawodzie kancela-
ryjnym, Przemyśl 1908. Drukarnia Józefa Styfiego.
Sygn. UMCS: B 57698                                               Siciak: nr 1279

29. Garlicki Apolinary, Co to jest eugenika? Przemyśl 1917. Drukarnia Zagajew-
skiego i Łazora.
Sygn. UMCS: B 58389                                            Siciak: nr 1694

30. Garlicki Apolinary: Zagadnienia biologiczno-społeczne, Przemyśl 1924. 
Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: B 57267      Sygn. TPN: 2219 D      Siciak: nr 1695 

31. Godebski Cyprian: Granadyer-filozof. Powieść prawdziwa. Wyjęta z dzienni-
ka podróży roku 1799, Przemyśl 1882. Wyd. Antoni Kaczurba. Drukarnia S. 
F. Piątkiewicza. Proweniencja: Biblioteka Towarzystwa „Znicz”. 
Sygn. UMCS: A 18981      Sygn. TPN: 1232 D       Siciak: nr 2260

32. Goldfarb Leon: Pogląd na rentowność projektowanych kolei lokalnych I. De-
latyn-Kołomyja, II. Kołomyja-Horodenka-Zaleszczyki,  Przemyśl 1894. Dru-
karnia Józefa Styfiego.
Sygn. UMCS: B 58449                                Siciak: nr 1158 (tylko opis)

33. Grabiński Stefan: Ciemne siły (Willa nad morzem). Dramat w trzech aktach, 
Przemyśl 1921. Współoprawna z: Maria z Grabińskich Czaykowska: Życia 
mego kwiat. Poezje (wydanie pośmiertne). Polska Książnica Naukowa. Dru-
karnia Zagajewskiego i Łazora.
Sygn. UMCS: A 18467       Sygn. TPN: 1983 D      Siciak: nr 2233 

34. harwot Jerzy: Zasady wychowania Herberta Spencera i Aleksandra Ba-
ina, Przemyśl 1881. Drukarnia Jana Cara. Proweniencja: Zbiory Osińskich  
w Przemyślu.
Sygn. UMCS: B 58493          Sygn. TPN: 2933 D      Siciak: nr 1421
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35. henner Emil: Żagiew na wichrze. Liryka Henryka Salza, Przemyśl 1923. 
Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Józefa Styfiego.
Sygn. UMCS: A 19472          Sygn. TPN: 1984 D     Siciak: nr 1993                                 

                         A 11501
36. horatius Flaccus Quintus: Ody. Przeł. Mieczysław Adamowski, Przemyśl 1928. 

Odb. Sprawozdanie II Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Morawskie-
go za rok 1927/28.  Drukarnia Jana Łazora. Dedykacja odręczna tłumacza: „Ja-
śnie Wielmożnemu Panu Dyrektorowi Janowi Smołce w dowód prawdziwej 
czci i wdzięczności poświęca Mieczysław Adamowski. 22.12.1927”. 

 Sygn. UMCS: B 58092            Sygn. TPN: 2122          Siciak: nr 2117
37. hruzik Albin Rudolf: Wzory protokołów i uchwał w postępowaniu egzeku-

cyjnym wraz z ordynacją szacunkową, Przemyśl 1904. Drukarnia Józefa Sty-
fiego. Dedykacja odręczna autora: „Wielmożnemu Panu Bronisławowi Wali-
górskiemu c. k. Dyrektorowi kancelarii sądowej w dowód szacunku”.
Sygn. UMCS: A 18089                                               Siciak: nr 1292 (tylko opis) 

38. Jastrzębski Zdzisław: Podręcznik dla leśniczych, Przemyśl [1923]. Książnica 
Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Józefa Styfiego. Dedykacja od-
ręczna: „Dla TPN od wydawcy 28. 7. 1923”.
Sygn. UMCS: B 58759           Sygn. TPN: 2000 D         Siciak nie notuje

39. Jastrzębski Zdzisław: Pomiar drzew pojedynczych. Badanie zamożności drze-
wostanów; badanie i obliczanie przyrostu drzew pojedynczych i całych drze-
wostanów; badanie i obliczanie średniego wieku drzewostanów, Przemyśl 
1924. Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Józefa Styfiego.
Sygn. UMCS: B 58442      Sygn. TPN: 2134             Siciak: nr 1777 (tylko opis)

40. [Kamjanyn]: Zerna gorusziczny  posjany na pole polskom. Żmenja szestaja, Pere-
myszl 1908. Treść w języku polskim: 1. Z zapisek wędrowca, 2. Z teki recenzenta, 
3. Ze szkiców mowcy- wierszoklety. Drukarnia „Udziałowa” Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 20720                                                    Siciak nie notuje

41. Karitan S[tanisław]: Nauka o wymianie (wekslu) dla szkół handlowych  
i przemysłowych z licznemi przykładami i wzorami oraz tematami do zadań 
praktycznych, Przemyśl [1921]. Polska Książnica Naukowa. Seria: Praca  
i książka. Drukarnia Zagajewskiego i Łazora.
Sygn. UMCS: B 58084      Sygn. TPN: 1950 D                Siciak: nr 1162

42. Kochanowski Jan: Dzieła wszystkie. Wydanie Kazimierza Józefa Turow-
skiego wraz z dodatkiem do przemyskiego wydania polskich dzieł Jana Ko-
chanowskiego pióra Stanisława Przyjemskiego, Przemyśl 1857. Drukarnia 
Michała Dzikowskiego. Proweniencja:  Biblioteka Bolesława Orzechowicza  
w Kalnikowie.
Sygn. UMCS: A 10651      Sygn. TPN: 7447                   Siciak: nr 2124

                              A 20871
                              A 19237
                              A 19781
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43. Kodeks postępowania cywilnego z przepisami wprowadzającemi oraz pokrewne-
mi ustawami i rozporządzeniami. Zestawił i objaśnił Maurycy Richter, Przemyśl 
[1933]. Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 18224

                              A 19789                                                 
44. Koppens Romuald (SJ): Okres rzymski w twórczości poetycznej Adama Mic-

kiewicza, Przemyśl 1906. Zakład Naukowo-Wychowawczy OO. Jezuitów  
w Bąkowicach pod Chyrowem. Drukarnia Józefa Styfiego.  
Sygn. UMCS: B 58067      Sygn. TPN: 1466 D             Siciak nie notuje

45. Kramarz Walerian: Ludność Przemyśla w latach 1521-1921, Przemyśl 1930. 
Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: B 79658                                                    Siciak: nr 2495

                              B 81595
46. Kramarz Walerian: Stosunki gospodarcze w Przemyślu w I połowie XVII stu-

lecia, Przemyśl 1926. Drukarnia Jana Łazora. Odb. „Rocznik TPN”, t. 6. 
Sygn. UMCS: B 57298                                                      Siciak: nr 2496

47. Ku czci Zygmunta Krasińskiego 1812-1912, Przemyśl 1912. Komitet Obchodu. 
Drukarnia Jana Łazora. Proweniencja: Archiwum Starożytne Miasta Przemyśla.
Sygn. UMCS: B 58174                                                       Siciak: nr 2011

48. Letniowski Paweł: Realizacja zagadnienia wychowawczego na terenie szkoły. 
Praktyczne  ujęcie tematu, Przemyśl 1935. Drukarnia „Nowoczesna”.
Sygn. UMCS: B 57478                                                       Siciak: nr 1426

49. Linhardt Stanisława: Übereinstimmungen zwischen Göthes Egmont und Ur-
faust, Przemyśl 1909. Drukarnia Jana Łazora. Dedykacja odręczna autorki: 
„Kochanej Koleżance p. dr M. Polaczkównie ofiaruje autorka, 30. 4. 1912”. 
Sygn. UMCS: B 58400       Sygn. TPN: 8                            Siciak: nr 2020

50. Łakota Grygorij: Dwi prestolni cerkwi peremišky, Peremyszl 1937. Drukarnia ka-
pituły greckokatolickiej. Proweniencja: Biblioteka Klasztoru Karmelitów Bosych.  
Sygn. UMCS: B 58897                                                        

51. Majewski Jerzy: Tresura psa policyjnego, Przemyśl [1924]. Książnica Na-
ukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Jana Łazora. Proweniencja: Księgo-
zbiór Tadeusza Grochowskiego.

 Sygn. UMCS: A 19905      Sygn. TPN: 692                         Siciak: nr 1789?14

52. [Michna Wojciech], ks. Wojciech z Medyki: Pogląd na rozwój wiedzy ludz-
kiej filozoficznej. Od pierwocia do czasów naszych, Przemyśl 1864. Drukar-
nia Michała Dzikowskiego. Proweniencja: Biblioteka Towarzystwa „Znicz”.
Sygn. UMCS: B 59512      Sygn. TPN: 1328 D                  Siciak: nr 154

53. Molenda Władysław: Kalendarz fotograficzny na rok 1922, Przemyśl 1922. 
Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 20886      Sygn. TPN: 1985                    Siciak nie notuje

14 W opisie A. Siciak występuje dodatkowo F. Korlovsky jako współautor, być może jest to inny druk.
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54. Mochnacki Maurycy: O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Prze-
myśl 1882. Wyd. Adam Kaczurba. Seria: Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł 
Polskich i Obcych. Drukarnia S. F. Piątkiewicza. Współoprawna z: W. Bogu-
sławski: Dzieje teatru narodowego, Przemyśl 1882 oraz Pamiętniki Stanisła-
wa hr. Nałęcz Małachowskiego, posła do Stambułu w czasie sejmu czterolet-
niego, itd., przełożył z j. francuskiego i wydał Wincenty hr. Łoś, Lwów 1876. 
Proweniencja: księgozbiór Janiny Sedlaczkówny.
Sygn. UMCS: B 71874                               Siciak: nr 1919, 2024

55. Momidłowski Stefan: Mowa na nabożeństwie żałobnym za duszę Henryka 
Sienkiewicza, wygłoszona w katedrze przemyskiej dnia 22 listopada (dzień 
pogrzebu w Vevey)1916, Przemyśl 1917. Drukarnia Zagajewskiego i Łazora. 
Notatka drukowana: „Dochód ze sprzedaży przekazać na zniszczone podczas 
wojny kościoły z diecezji przemyskiej”.
Sygn. UMCS: B 58790                                         Siciak: nr 508

56. Nepos Publius Cornelius: Żywoty sławnych mężów Korneljusza Neposa, na 
podstawie tekstu „Czytanki łacińskiej” Aleksandra Frączkiewicza. Oprac. 
Wiktor Kłak, Przemyśl 1921. Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. 
Drukarnia Antoniego Bluja. 
Sygn. UMCS: A 19528      Sygn. TPN: 1979        Siciak: nr 1951

57. Niemczyński Władysław: Podręcznik metodyczny nauki śpiewu i początków 
muzyki, Przemyśl 1922. Książnica Naukowa. Drukarnia Jana Łazora. 
Sygn. UMCS: B 151146      Sygn. TPN: 1948        Siciak: nr 1898          

                         B 80587 
58. Novella o odciążaniu sądów oraz ustawa o postępowaniu upominawczem 

wraz z rozporządzeniami wprowadczemi i wykonawczemi. Przeł. z j. nie-
mieckiego Aleksander Gałan, Przemyśl 1914. Drukarnia Zagajewskiego  
i Łazora.
Sygn. UMCS: B 59756                                            Siciak nie notuje

59. Orłowicz Michał: Kilka lekcji o wykonywaniu sądownictwa w praktyce z za-
rysem reorganizacji, Przemyśl 1886. Drukarnia S. F. Piątkiewicza.
Sygn. UMCS: B 58531                                            Siciak nie notuje

60. Orłowicz Michał: Majówka. Wspomnienia z ławy studenckiej, Przemyśl 1900. 
Drukarnia Michała Dżułyńskiego. Proweniencja: Biblioteka Osińskich.
Sygn. UMCS: B 57878       Sygn. TPN: 750              Siciak: nr 2143 (tylko opis)

61. Osiński Kazimierz: Runy słowiańskie u ludu, Przemyśl 1909. Drukarnia  
W. A. Szyjkowskiego. Odb. Kwartalnik etnograficzny „Lud” t. 15 z. 3.
Sygn. UMCS: B 59460                                                Siciak: nr 2447 

62. Osiński Kazimierz: Tramwaj przemyski w świetle rzeczowej krytyki, Przemyśl 
1912. Magistrat miasta Przemyśla. Drukarnia Jana Łazora. 
Sygn. UMCS: B 58048                                                Siciak: nr 1758
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63. Osiński Michał: Rozwój i działalność Przemyskiej Kasy Zaliczkowej Rze-
mieślników i Rolników (Stowarzyszenia zarejestrowanego z nieograniczoną 
poręką w przeciągu 25 lat swego istnienia), Przemyśl 1894. Kasa Rzemieśl-
ników i Rolników. Drukarnia S. F. Piątkiewicza. Dyspozycja drukowana: 
„Dochód ze sprzedaży przeznaczony na fundusz inwalidów i wdów”.
Sygn. UMCS: B 59148       Sygn. TPN: 2323              Siciak: nr 1243

64. Płatkowski Jan [Pobratymiec]: Dziwna przygoda, Przemyśl [1925]. Książni-
ca Naukowa. Seria: Książki Zajmujące. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 20461      Sygn. TPN: 2211            Siciak: nr 2272 (tylko opis)

65. Podwiński Stanisław: Transport rannych i chorych w dawnym wojsku pol-
skim, Przemyśl [1935]. Rozprawa na stopień doktora medycyny przedstawio-
na w Zakładzie historii i Filozofii Medycyny Uniwersytetu Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie. Drukarnia Józefa Styfiego.
Sygn. UMCS: B 58057                                                  Siciak nie notuje

66. Projekt rządowy nowej ustawy karnej o zbrodniach, występkach i przekrocze-
niach wraz z ustawą wprowadczą. Z jęz. niemieckiego przełożył Alfons Mora 
Bieńczewski. Przemyśl 1893. Drukarnia Józefa Styfiego.  
Sygn. UMCS: B 59300                                                    Siciak: nr 1304 

67. Raab Adolf: Praktyczny podręcznik nauki prawa handlowego dla użytku szkół 
handlowych, dla stowarzyszeń (spółek) zarobkowych i gospodarczych, dla 
urzędników bankowych, przemysłowców, itd., Przemyśl 1913. Drukarnia Jana 
Łazora. Dedykacja odręczna: „Jaśnie Wielmożnemu Panu Dobrodziejowi dr. 
Ernestowi Adamowi, posłowi na Sejm Krajowy, Dyrektorowi Galicyjskiego 
Banku Ziemskiego Kredytowego poświęca swoją pracę autor”.
Sygn. UMCS: A 18797                                                      Siciak: nr 1167

68. Raab Adolf: Praktyczny podręcznik prawa wekslowego z bardzo licznymi 
wzorami i przykładami do użytku szkół handlowych ..., Przemyśl 1913. Dru-
karnia Jana Łazora. Dedykacja odręczna,  jw.
Sygn. UMCS: B 59222                                              Siciak: nr 1168  

69. Reich Maurycy: Podręcznik dla użytku w służbie przy c. k. urzędach podatko-
wych, Przemyśl 1897. Drukarnia Leona Schwarza. Proweniencja: Magistrat 
miasta Przemyśla.
Sygn. UMCS: B 58323                                               Siciak: nr 1169

70. Richter Maurycy: Podręcznik prawa karnego obowiązującego na terenie  
b. zaboru austriackiego dla użytku władz bezpieczeństwa, Przemyśl [1920]. 
Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Zagajewskiego i Ła-
zora.
Sygn. UMCS: A 17980       Sygn. TPN: 1981            Siciak: nr 1301 (tylko opis)

71. Richter Maurycy: Prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnym z przepisami 
wprowadzającemi oraz pokrewnemi ustawami i rozporządzeniami, Przemyśl 
1932. Książnica Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Pospieszna.  
Sygn. UMCS: A 19488                                                  Siciak: 1303
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72. Richter Maurycy: Ustawa o zgromadzeniach, Przemyśl 1932. Książnica Na-
ukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 18355                                                  Siciak: nr 1320

73. Salz henryk: Czar ziemi, Przemyśl [1922]. Książnica Naukowa. Wydawnic-
two „Płomień” Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 18330      Sygn. TPN: 1800             Siciak: nr 2274 (tylko opis)

74. Salz henryk: O bogach, nimfach, centaurach, złotym pałacu i zamarzniętej 
szybie. Polifonia kolorowa, Przemyśl 1922. Książnica Naukowa. Wydawnic-
two „Płomień”. Drukarnia Jana Łazora. 
Sygn. UMCS: A 20051      Sygn. TPN: 1967             Siciak: nr 2184

75. Schindler Edward: Podręcznik obliczania kubatury drzewnej, Przemyśl 1922. 
Książnica  Naukowa. Seria: Praca i książka. Drukarnia Józefa Styfiego.
Sygn. UMCS: A 18211      Sygn. TPN: 1965             Siciak nie notuje

76. Seneka Aureliusz: Oktawia. Przeł. Stanisław Bielawski na podstawie wyda-
nia F. Bothego (Lipsk 1819) oraz J. Vürtheima (Leyda 1909), Przemyśl 1910. 
Nie podano wydawcy ani drukarni. 
Sygn. UMCS: B 58041      Sygn. TPN: 1400           Siciak nie notuje

77. Sprawozdanie z czynności Komitetu Wystawy Rolniczo-Przemysłowej urzą-
dzonej w Przemyślu. Rok 1882 (z zestawieniem rachunków kasowych oraz 
wykazem nagród udzielonych), Przemyśl 1882. Komitet Wystawy. Drukarnia 
Żupnika i Knollera
Sygn. UMCS: B 58856                                              Siciak nie notuje

78. Strobl Karol Jan: Grobowiec na Père Lachaise. Niesamowite opowieści. 
Przeł. Adam Stodor (Adam Cehak), Przemyśl [1925]. Książnica Naukowa. 
Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: A 20622                                                        Siciak: nr 2339

79. Studniarski Jan: Orzeczenie i obliczenie rentowności kolei elektrycznej dla 
wolnego miasta Przemyśla, Przemyśl 1912. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS: B 57412                                                         Siciak: nr 1761

80. Treibetz Benedykt: Podręcznik ratownictwa przeciwgazowego, Przemyśl 
1935. Drukarnia „Praca”.
Sygn. UMCS: A 19728                                                  Siciak: nr 1765 (tylko opis)

81. Troskolański Tadeusz: Zarys historii literatury powszechnej, Przemyśl [1920]. 
Spółka Wydawnicza „Praca i Książka”. Drukarnia Józefa Styfiego. Dedykacja dru-
kowana: „Żonie herminie oraz dzieciom: Adamowi, Jadwidze i Zbigniewowi”. 
Sygn. UMCS: B 59683       Sygn. TPN: 11964                  Siciak: nr 2089

82. Ujejski Kornel: Melodye biblijne, Przemyśl 1893. Księgarnia Jelenia i Langa. 
Drukarnia Ludowa. Proweniencja: Biblioteka Towarzystwa „Znicz” [współ-
oprawna z:  Wiersze różne. Wyd. 2, Przemyśl 1893].  
Sygn. UMCS: A 19014           Sygn. TPN: 425                  Siciak: nr 2198

                              A 19638                                                                    nr 2208 
                              A 19390 
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83.  Ujejski Kornel: Przemówienia 1863-1893. Wyd. 4, Przemyśl 1904. Andrzej 
Muszyński. Drukarnia Ludowa. Proweniencja: Biblioteka Towarzystwa „Znicz”.
Sygn. UMCS: A 10979            Sygn. TPN: 107                Siciak: nr 2199 

                              A 18165
                              A 18586 
84. Ujejski Kornel: Tłumaczenie Szopena i Beethovena, Przemyśl 1893. Księgar-

nia Jelenia i Langa. Drukarnia Ludowa. Współoprawne z: Przemówienia 1863-
1893. Wyd. 3, Przemyśl 1893. Proweniencja: Biblioteka Towarzystwa „Znicz”.
Sygn. UMCS: A069754              Sygn. TPN: 432        Siciak: nr 2206, 2200

85. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym i ubezpieczającym (Ordynacja z 27 
maja 1896 z objaśnieniami według motywów rządowych i komisyjnych  
w przekładzie polskim). Wyd. Alfons Mora Bieńczewski, Przemyśl 1896. 
Drukarnia Józefa Styfiego. Proweniencja: Księgozbiór Stanisława Abłamo-
wicza i dublety BJ. 
Sygn. UMCS: 371683

                               A 19630                                                 Siciak: nr 1314
86. Ustawa o wykonywaniu sądownictwa i właściwości sądów zwyczajnych w spra-

wach cywilnych i ustawa o postępowaniu  sądowem w sporach cywilnych wraz  
z ustawami wprowadczemi. Wyd. Alfons Mora Bieńczewski, Przemyśl 1895. 
Drukarnia Józefa Styfiego. Dedykacja drukowana: „Przemyskiemu Towa-
rzystwu Prawniczemu skromną tę pracę ofiaruje bibliotekarz Towarzystwa 
Przyjaciół” 
Sygn. UMCS: A 19239                                                     Siciak: nr 1319

87. Vergilius Publius Maro: Eneida. Ks. 1. Przełożył, preparacjami i objaśnie-
niami zaopatrzył Stanisław Bielawski, Przemyśl 1922. Książnica Naukowa. 
Seria: Praca i książka. Drukarnia Jana Łazora.
Sygn. UMCS:  A 34815           Sygn. TPN: 1975             Siciak: nr 2210

88. Wiktor Jan: Legendy o grajku Bożym, Przemyśl [1925]. Drzeworytami ozdo-
bił Zdzisław Gedliczka. Książnica Naukowa. Wydawnictwo „Płomień”. Dru-
karnia Jana Łazora.

 Sygn. UMCS: B 58504            Sygn. TPN: 2136              Siciak: nr 2288
89. Wolfsholz August: Sposób budowania za pomocą wtłaczanej pod ciśnieniem 

zaprawy cementowej, Przemyśl 1917. Drukarnia Zagajewskiego i Łazora. 
Przedruk w jęz. polskim z: „Deutsche Bauzeitung Mitteilungen über Zement, 
Beton- und Eisenbetonbau” 1915: t. 12, nr 8-9.  
Sygn. UMCS: B 58560                                                        Siciak nie notuje 

90. Zieliński Zygmunt: Pogląd krytyczny na nasze stosunki ekonomiczno-spo-
łeczne w Galicji oraz co zdziałał poseł Daszyński i co zdziała, Przemyśl 1899. 
Drukarnia Józefa Styfiego.
Sygn. UMCS: B 100224

                              B 58431                                                           Siciak: nr 1123
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91. Zimorowicz Józef Bartłomiej, Zimorowicz Szymon: Sielanki. Wyd. Ka-
zimierz J. Turowski, Przemyśl 1857. Drukarnia Michała Dzikowskiego. 
Współoprawne z: Sielanki Józefa Bartłomieja Zimorowicza i Roksolanki 
Szymona Zimorowicza. Proweniencja: Biblioteka Władysława Przybyłow-
skiego.

 Sygn. UMCS: A 20100
                              A 18008
                               A 40557                                                              Siciak: nr 2225 
92. Życzyński henryk: Studium o powieści rzymskiej Sienkiewicza Quo vadis, 

Przemyśl- Warszawa- Łódź- Lwów [1924]. Książnica Naukowa. Drukarnia 
Józefa Styfiego.

 Sygn. UMCS: B 44509
                                 168417          Sygn. TPN: 2137         Siciak: nr 2095

Autorzy i tematyka prezentowanych wydawnictw wskazuje na aktywność 
przedstawicieli miejscowych elit. Należy tu podkreślić, że wiele przedsięwzięć 
wydawniczych podejmowano z myślą o miejscowej społeczności. Finansowano 
je z własnych zasobów, co nie było zjawiskiem powszechnym. Aktywną gru-
pę tworzyli nauczyciele gimnazjów przemyskich, zwłaszcza I Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Przykładowo można wymienić nauczycieli 
języka polskiego, Stefana Grabińskiego15, Apolinarego Garlickiego16 i Rudolfa 
Chirowskiego, który uczył także w Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnic-
kiej17. Nauczycielem fizyki i matematyki w I Gimnazjum był Bolesław Błażek, 
uważany za pioniera psychofizjologii polskiej18. 

Anna Fischerówna, nauczycielka w Państwowym Seminarium Nauczyciel-
skim Żeńskim, była działaczką harcerską i autorką szeregu podręczników oraz 
tzw. „czytanek” dla szkół powszechnych. Podczas drugiej wojny światowej ak-
tywnie uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Pisała utwory sceniczne i teksty do 

15 A. hutnikiewicz, Grabiński Stefan, pseud. Stefan Żalny (1887-1936), w: PSB, t. 8, Wrocław 
1959, s. 470-471; tenże, Grabiński Stefan, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, pod 
red. J. Krzyżanowskiego i Cz. hernasa, Warszawa 1984, s. 323. Analizę twórczości Stefana Grabiń-
skiego przedstawił Artur hutnikiewicz w oddzielnej monografii (Twórczość literacka Stefana Gra-
bińskiego, Toruń 1959) oraz artykule Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść, w: Z dziejów 
kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, pod red. S. Kostrzewskiej-Kratochwilowej, Przemyśl 1969, 
s. 227-243; K. Bortnik, Grabiński Stefan, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX 
i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, pod red. A. Meissnera i K. Szmyda, Rzeszów 2011,  
s. 131-133.  

16[Red.] Garlicki Apolinary (1872-1940), w: PSB, t. 7, Kraków 1938, s. 282; T. Pudłocki, Gar-
licki Apolinary, w: Słownik biograficzny twórców oświaty, s. 121-122.

17 T. Pudłocki, Chirowski Rudolf Franciszek (1898-1945), tamże, s. 69-70.  
18 T. Pudłocki, Błażek Bolesław, w: Słownik biograficzny twórców oświaty, s. 47-48; W. Bo-

browska-Nowak, Próby badawcze Bolesława Błażka na tle początków psychologii w Polsce, 
„Kwartalnik historii Nauki i Techniki” 1969, nr 4, s. 661-667; S. Krakowski, Pierwsi organizatorzy 
przemyskiego harcerstwa, „Przemyskie Zapiski historyczne” 1987 t. 4 -5, s. 241-242. 
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śpiewników19. Nauczycielką tegoż Seminarium była również germanistka Stani-
sława Linhardt.

W II Gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego uczył Mieczysław Adamow-
ski, z wykształcenia filolog klasyczny i polonista, opiekun szkolnego teatru i tłu-
macz20. Przekładami zajmował się również Stanisław Bielawski. Oprócz łaciny  
i greki znał hebrajski i sanskryt, co w tamtych czasach nie było takie powszech-
ne21. W pojedynczych drukach można odnaleźć innych nauczycieli przemyskich 
szkół średnich. W 1921 roku, emerytowany już wtedy profesor gimnazjalny 
Wiktor Kłak, wydał Żywoty sławnych mężów Korneliusza Neposa, wielokrotnie 
też opisano osiągnięcia nauczyciela historii i archiwisty, Tadeusza Troskolań-
skiego22. 

Z grona zasłużonych nauczycieli przemyskiego szkolnictwa zawodowego 
można wspomnieć Adolfa Raaba. Założyciel, w 1896 roku, Szkoły handlowej, 
wcześniej kierownik kursów handlowych, i jak sam siebie przedstawił „c. k. za-
przysięgły sądowy, znawca ksiąg handlowych i b. urzędnik Firmy Sokal & Lilien 
Lwów” przygotował dwa praktyczne podręczniki, wydane własnym nakładem  
w drukarni Jana Łazora23. 

Wśród druków przemyskich zachowały się dzieła literatów niezwiązanych 
ze szkolnictwem przemyskim, Jana Płatkowskiego (ps. De Cameron, S. J. Po-
bratymiec, Pobraty, Satanello)24 i henryka Życzyńskiego25. W latach trzydzie-
stych XIX wieku tworzył Aleksander Bronikowski, powieściopisarz i miłośnik 
literatury niemieckiej. Pisał wyłącznie w języku niemieckim, mimo że czuł się 
Polakiem, a jego dzieła historyczne były tłumaczone na język polski, francuski, 
angielski, szwedzki i rosyjski26. 

19 T. Pudłocki, Fischerówna Anna (1887-1969), w: Słownik badaczy literatury polskiej, pod 
red. J. Starnawskiego, t. 7, Łódź 2005, s. 54 -55; tegoż, Fischer (Fischerówna) Anna, w: Słownik 
biograficzny twórców oświaty, s. 111.

20 J. Starnawski, Adamowski Mieczysław Zygmunt (1892-1975), w: Słownik badaczy literatury, 
t. 1, Łódź 1994, s. 14-16; K. Pomes, Adamowski Mieczysław, w: Słownik biograficzny twórców 
oświaty, s. 17. 

21 T. Pudłocki, Bielawski Stanisław (1866-1933), w: Słownik badaczy literatury, t. 5, Łódź 2002,  
s. 24-26; tenże, Słownik biograficzny twórców oświaty, s. 39.  

22 Z. Konieczny, Tadeusz Troskolański, Przemyśl 1981; tenże, Tadeusz Troskolański, w: Słownik 
biograficzny twórców oświaty, s. 433-434; T. Berendt, Uczeni bez katedr. Dorobek naukowy gim-
nazjalnych nauczycieli historii w Przemyślu (od 1867 do 1939 r.), w: Między nauką a oświatą. Na 
styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, pod red. L. Faca, 
Przemyśl 2003, s. 45-47. 

23 Pełne tytuły obu wydawnictw podano w wykazie druków. Oba tytuły były dedykowane dr. 
Ernestowi Adamowi, posłowi na Sejm Krajowy, dyrektorowi Galicyjskiego Banku Ziemskiego 
Kredytowego i Prezesowi Lwowskiej Szkoły handlowej.

24 C. Gajkowska, Płatkowski Jan Szczęsny (1863-1938), w: PSB, t. 26, Wrocław 1981,  
s. 767-768.

25 J. Starnawski, Życzyński Henryk Marian (1890-1940), w: Słownik badaczy literatury, t. 7,  
s. 238-241.

26 A. Bar, Bronikowski Aleksander August Ferdynand (1783-1834), w: PSB, t. 2, Kraków 1936, 
s. 466-467.
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W galerii prawników drukujących swoje prace w Przemyślu można odna-
leźć Ignacego Lubicz Czerwińskiego27 i dr. Alfonsa Morę Bieńczewskiego,  
c. k. podprokuratora państwa i współtwórcę Przemyskiego Towarzystwa Prawni-
czego28. Emerytowanym radcą sądowym i adwokatem przemyskim był dr Wła-
dysław Cichocki, który wydał swoje przemyślenia na temat „Starej Procedury”. 
Z przemyską palestrą związani byli ponadto: Aleksander Gałan, c. k. oficjał są-
dowy oraz adwokaci: dr Władysław Fuss, Albin Rudolf hruzik i dr Maurycy 
Richter. Miejscowy notariusz, Michał Orłowicz, ojciec znanego geografa i popu-
laryzatora turystyki - Mieczysława, posiadał nie tylko niezbędną wiedzę prawni-
czą, ale też zdolności literackie. Swoje Kilka lekcji o wykonywaniu sądownictwa 
w praktyce przedstawił w formie dialogu między Filozofem i Prawnikiem29, a 
wspomnienia z ławy szkolnej, nazwane Majówką, napisał wierszem. Literatura 
była też pasją innego adwokata przemyskiego, dr. henryka Salza30. 

W przeglądzie autorów zachowanych druków przemyskich nie można pomi-
nąć miejscowych duchownych obu obrządków. Biskup greckokatolicki Grzegorz 
Łakota, dziś już błogosławiony, pozostawił swoje opracowanie historyczne doty-
czące cerkwi na Władyczu31.  Jezuita Romuald Koppens uczył języka polskiego 
w Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie32, a ks. Stefan Momidłowski, teolog 
i kaznodzieja, organizator i dyrektor Muzeum Diecezjalnego, był profesorem  
i rektorem Instytutu Teologicznego i Seminarium Duchownego w Przemyślu33. 
Działaczem młodzieżowej organizacji konspiracyjnej, a następnie aktywnym 
propagatorem oświaty wśród ludności wiejskiej, był ksiądz Wojciech Michna. 
Pracował jako wikary w wielu parafiach diecezji przemyskiej (m.in. w Golcowej, 
Gorlicach, Jarosławiu, Dohobyczu, Łące i Przeworsku) i uczestniczył w wielu 
inicjatywach społecznych, jak na przykład zorganizowanie Rady Rzemieślni-
czej w Rzeszowie, czy Fundacji Przemysłowej, przyznającej stypendia i zasiłki 
uczniom szkoły tkackiej w Krośnie. Publikował na łamach czasopism jako ks. 
Wojciech z Medyki34. 

W tej grupie zwraca uwagę druk, który wyszedł z Drukarni Udziałowej Jana 

27 M. Danilewiczowa, Czerwiński Ignacy h. Lubicz (1769-1834), w: PSB, t. 4, Kraków 1937, 
s. 353-354.

28 Z. Andrzejewski, Towarzystwo Prawnicze w Przemyślu 1872-1939, „Palestra” 2010, nr 5-6. 
29 Wydane nakładem własnym, z zastrzeżeniem przedruku, w 1886 r. Zamiast przedmowy autor 

zamieścił wiele mówiącą sentencję: „Byłem solą w oku praktycznych wyzyskiwaczów i darmozja-
dów; teraz chcę być kolcem”.

30 R. Skręt, Henryk Salz, w: PSB, t. 34, Wrocław 1993, s. 395-396.
31 S. Stępień, Łakota Grzegorz, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 367-368.
32 L. Grzebień, Koppens Romuald Andrzej (1865-1943), w: Słownik badaczy literatury, t. 1,  

s. 138-142.
33 B. Kumor, Momidłowski Stefan (1872-1958), w: PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 638-639;  

T. Śliwa, Momidłowski Stefan, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, Warszawa 1983, 
s. 504-507; tenże, Momidłowski Stefan, w: Słownik biograficzny twórców oświaty, s. 283-284,  
A. Bednarek, Momidłowski Stefan, ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 95.

34 Sz. Kozak, Michna Wojciech (1820-1893), w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, 
kol. 850; B. Lubojemska, B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna (1820-1893), Rzeszów 2008. 
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Łazora w 1908 roku, zatytułowany Zerna gorusziczny posjany na pole polskom. 
Jest to efekt przemyśleń, a raczej zbiór rekolekcji głoszonych „w języku ruskim” 
podczas podróży ich autora, Kamjanina, na Morawy. Droga wiodła przez Sącz, 
Suchą, Dziedzice, Bogumin i Ołomuniec, i w tych miejscach były wygłaszane 
kazania. Po powrocie zostały spisane dokładnie 10 sierpnia 1907 roku w Śliw-
nicy, jak podaje stosowna notatka. Oprócz zapisków z podróży w wydawnictwie 
znalazły się recenzje z 1. i 2. zeszytu 14. tomu lwowskiej „Prawdy”, szkic kaza-
nia przygotowanego na dzień Matki Boskiej Szkaplerznej 1896 roku w Krasiczy-
nie oraz zbiór wierszyków-fraszek, pisanych „przy okazji”, zamieszczonych pod 
wspólnym tytułem „Echo z Kollegium greckiego do nowosądeckich kolegów”. 

W przedstawionym wyborze autorów, których prace wydawano w oficy-
nach przemyskich, zrezygnowano z zamieszczania informacji o osobach po-
wszechnie znanych, Wojciechu Bogusławskim, Kornelu Ujejskim, braciach 
Zimorowiczach, Pawle Dąbkowskim, Maurycym Mochnackim, Walerianie Kra-
marzu i innych. Ich dorobek pisarski od dawna zapewnił im należne miejsce  
w panteonie kultury polskiej. 
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Prints of the Przemysl publishing houses in the UMCS Library 
(from the collections of the society of Friends of sciences in Przemyśl) 

(Summary)

Difficult years of war and financial problems of the Scientific Society of Przemysl resulted 
in decision of the Board of the Society to liquidate the library collection in 1951.  Around 14,000 
volumes of books were divided and sent to various institutions. One of the beneficiaries of TPN be-
came the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Specifically the library, which purchased 
7,565 volumes of books in 1956. In this figure there were publications of Przemysl publishing 
houses, some of which little-known to various researchers of bookstore-publishing market in town.

92 titles, printed in Przemysl and discovered at Maria Curie-Skłodowska University are here 
described. They complement the publication of Anna Siciak Przemysl Prints 1754-1939. They are 
also a testimony of the intellectual activity of the local environment of the city, because among the 
authors were secondary school teachers, lawyers, officials and clergy. The issues presented in those 
publications reflects the diverse interests of the local intelligentsia.



III. RECENZJE

MONIKA SULEJEWICZ-NOWICKA (Łódź)

TOM STUDIÓW O MNIEJSZYCh POETACh  
BAROKOWYCh. PIOTR BOREK,  

W SŁUŻBIE KLIO. STUDIA O BAROKOWyCH 
 PISARZACH „MINORUM GENTIUM”,  

„BIBLIOTEKA TRADYCJI”, NR 106, KRAKÓW 2011

Tom W służbie Klio. Studia o barokowych pisarzach „minorum gentium” to 
sto szósta pozycja serii wydawniczej Biblioteka Tradycji wydawnictwa Colle-
gium Columbinum, a kolejna książka w dorobku Piotra Borka – autora wielu prac 
odkrywczych, edytorskich i interpretacyjnych, ważnych zarówno dla literaturo-
znawców literatury, jak i dla historyków. Badacz od lat współpracuje z „Roczni-
kiem Przemyskim”1.

W ostatnio ogłoszonej książce Borek przywołał echa wojennych wydarzeń 
wieków XVI i XVII: rokoszu Zebrzydowskiego, polskiej kapitulacji na Kremlu 
w 1612 roku, oblężenia Lwowa w 1648 i 1655 roku, wojny polsko-kozackiej  
z 1660 roku i upadku Kamieńca Podolskiego w 1672 roku. Przybliżył również, 
jak wskazuje tytuł, mało znanych barokowych pisarzy: Mikołaja Ścibora Mar-
chockiego, Józefa Budziłę, Samuela Maskiewicza, Samuela hutora Szymanow-
skiego, Jana Białobockiego, Samuela Leszczyńskiego, Stanisława Makowieckie-
go, Daniela Bratkowskiego. Spośród bardziej znanych włączony został w obręb 

1 Zob.: Piotr Borek, Niedoceniony literat z przemyskiego, czyli o Janie Białobockim, „Rocz-
nik Przemyski” z. 3 Literatura i Język, 2007, t. 43, s. 33-52; idem, O kompozycji XVII-wiecznych 
testamentów mieszczan przemyskich, ibidem, 2008, t. 46, z. 3, s. 49-62; idem, Stolnik przemyski 
Jerzy Wołodyjowski w „Relacyi Kamieńca wziętego…” Stanisława Makowieckiego i ostatniej czę-
ści „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, ibidem, 2009, t. 45, z. 3, s. 77-92; idem, Jana Białobockiego 
„Odmiana postanowienie sfery niestatecznej kozackiej”, ibidem, 2010, t. 16, z. 3, s. 49-62.
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zainteresowań Józef Bartłomiej Zimorowic. Powstał więc zbiór studiów poświę-
conych wydarzeniom i postaciom historycznym, które znalazły swoich piewców 
w osobach barokowych pisarzy „minorum gentium”.

Na tom złożyło się dziewięć rozpraw (w tym dwie opatrzone stosownymi 
aneksami). 

Książkę otwiera słowo wstępne, w którym autor zarysował problematy-
kę, jakiej się podjął. Wskazał na elementy spajające pracę („dominanty te-
matyczne”, s. 7), a więc na historię oraz gatunki epickie i „biografie słabo 
rozpoznanych lub zgoła nieznanych literatów XVII stulecia” (s. 7). Słusznie 
zauważył, że należy również i tym pisarzom i ich dziełom poświęcić więcej 
uwagi, bowiem i te karty dziejów literatury stanowią o „gustach czytelniczych  
i lekturowych preferencjach przodków” (s. 7) i tym samym dają pełniejszy 
obraz piśmiennictwa dawnej Rzeczypospolitej. Autor omówił pomniejszych, 
mało znanych lub nawet nieznanych pisarzy. Skupił się na ich utworach, które 
nie zawsze reprezentują najwyższe walory artystyczne i niewątpliwie nie sta-
nowią arcydzieł doby baroku. Sięgnął po teksty istotne dla historii i dla historii 
literatury epok dawnych. Jednocześnie przywołał również w jednej z rozpraw 
sylwetkę Józefa Bartłomieja Zimorowica i jego trzy utwory (w tym dwa z cyklu 
Sielanek nowych ruskich): Kozacczyznę i Burdę ruską oraz Leopolis triplex. 
Warto by zatem zapytać o zasadność powstania tegoż fragmentu pracy. Zimo-
rowic nie należy do grona barokowych pisarzy minorum gentium, a jego cykl 
sielanek nie jest dziełem mało znanym. Ten barokowy pisarz ma już ugrun-
towaną pozycję na kartach historii literatury staropolskiej. Autor studium na 
początku wyjaśnił, iż omówił dwa opisy oblężenia Lwowa z 1648 i 1655 roku 
w twórczości Zimorowica. W przypadku dzieła Leopolis triplex, niebedącym 
do tej pory tematem bliższych zainteresowań historyków literatury, nie budzi to 
wątpliwości. Natomiast w przypadku Sielanek nowych ruskich należy wyraźnie 
zaznaczyć, iż pomimo faktu, że stanowiły one przedmiot nie jednych studiów, 
to żaden z badaczy nie przeprowadził ich interpretacji w aspekcie historycz-
nym. Takiej analizy dokonał właśnie Borek. 

Omawiając zbiór, należy przedstawić i scharakteryzować każde studium, eks-
ponując jego walory i nowatorstwo badacza wobec dzieł mało znanych lub nie-
znanych autorów pomniejszych czy przemilczanych, również świeże spojrzenie 
uczonego na utwory znane pisarzy nienależących do  autorów z kręgu „minorum 
gentium”. 

Pierwsze studium zostało poświęcone przedstawieniu hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego w poezji rokoszu Zebrzydowskiego. Nie przypadkowo wybór 
padł na hetmana polnego koronnego, albowiem badacz podjął się prezenta-
cji jego wizerunku w oczach rokoszan jako zdrajcy. Warto zaznaczyć, że Bo-
rek zajął się tematem, który do tej pory potraktowano dość wybiórczo. Przy-
pomniał, że hetmanowi w poezji polskiej została poświęcona jedna praca,  
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a mianowicie studium Wiktora hahna Stanisław Żółkiewski w poezji polskiej... 
(1920)2, w której utwory rokoszowe nie zajęły zbyt wiele miejsca. Uczony 
wkroczył na teren dotychczas niezbadany przez historyków literatury. Wnio-
ski na temat kreacji hetmana polnego koronnego w poezji z lat 1606–1608 
wysnuł na podstawie analizy utworów autorstwa zarówno zwolenników, jak 
i przeciwników Stanisława Żółkiewskiego. Autor studium przywołał więc 
trzy teksty Szymona Szymonowica, człowieka z obozu niedawno zmarłe-
go (1605) hetmana Zamoyskiego, u którego boku zdobywał polityczne szli-
fy Żółkiewski. Są to: Trophaeum Stanislai Zolkievi Scythis Caesis, fugatis..., 
Rytm po pogromieniu na teraźniejsze czasy, Halcyonia Poloniae. Borek przy-
bliżył czytelnikowi również sześć anonimowych utworów: Sumienie mówi, 
Panu Żólkiewskiemu, hetmanowi polnemu; Przemowa do panów senatorów;  
Do pana lwowskiego, Żółkiewskiego; Tragedyja rokoszowa na sejmie a<nno> 
1607 wydana; Ekscytarz. Rzetelnej analizie i interpretacji poszczególnych dzieł 
towarzyszy szerokie tło historyczne i bardzo dokładnie omówiona geneza każde-
go z nich. 

W rozprawie drugiej Moskiewski rok 1612 w barokowych relacjach pamięt-
nikarskich (rekonesans) autor pokusił się o omówienie kilku siedemnastowiecz-
nych pamiętników poświęconych polskiej kapitulacji na Kremlu. Już na początku 
uczony zaznaczył, iż wątek ten podjęto w niewielu tekstach. Przybliżył Początek  
i progres wojny moskiewskiej Stanisława Żółkiewskiego i Dyjariusz  Samuela Ma-
skiewicza, ale i mało znane dzieła: Historię moskiewskiej wojny prawdziwą Mi-
kołaja Ścibora Marchockiego, Wojnę moskiewską Józefa Budziły. Przywołał więc 
pomniejszych epików, których twórczość nie znalazła się do tej pory w kręgu za-
interesowań historyków literatury staropolskiej. Borek rozpoczął rozważania od 
dzieła hetmana polnego koronnego, który stał na stanowisku nieprowadzenia wojny  
i skłaniał się ku zawarciu ugody. Badacz wyraźnie podkreślił dydaktyczny  
i uniwersalny charakter Początku i progresu wojny moskiewskiej, albowiem 
„wydarzenia moskiewskie stanowić miały rodzaj przestrogi przed podejmo-
waniem złych decyzji, które skutkować będą szkodą całej Rzeczypospolitej” 
(s. 34). Słusznie zauważył, że hetman polny koronny zamknął tekst wymar-
szem polskiego wojska pod Moskwę po to, by z jednej strony usprawiedliwić 
niejako swój udział w prowadzonej kampanii (jako hetman nie mógł odmówić 
wzięcia udziału w przedsięwzięciu wojennym), a z drugiej, by wyeksponować 
swoją rację, którą miała mu przypisać historia (s. 35). Uczony sięgnął po dzie-
ła innych uczestników kampanii moskiewskiej: Mikołaja Ścibora Marchockie-
go, Józefa Budziły i Samuela Maskiewicza.  Najpierw zaprezentował pamięt-
nik Mikołaja Ścibora Marchockiego pisany z perspektywy właśnie żołnierza 
zawodowca. Warto podkreślić, iż jest to słuszna decyzja badacza starającego 
się przybliżyć czytelnikowi refleksje i relacje zawodowego żołnierza, dla któ-

2 Zob.: Wiktor hahn, Stanisław Żółkiewski w poezji polskiej…, Poznań-Warszawa 1920.
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rego wojna to chleb powszedni. Uczonemu prawdopodobnie zależało na pre-
zentacji dzieła, w którym brak komentarzy odautorskich, uniwersalizacji i wy-
raźnej wrażliwości. Niewątpliwie takie stanowisko autora studium zapewniło 
odbiorcy równowagę i komfortową sytuację oglądu ówczesnej rzeczywistości 
z różnych perspektyw uczestników tamtych wydarzeń. Z kolei uczony omówił  
Wojnę moskiewską chorążego mozyrskiego, Józefa Budziły również napisaną  
z autopsji. Podkreślił przede wszystkim unikatowy, bo zawierający najwięcej detali  
i najbardziej wiarygodny, na tle pamiętnikarstwa tamtego okresu opis kaniba-
lizmu, przywołując przy okazji innych autorów (takich jak: Jan Krajewski, Jan 
Stanisławski, anonimowi twórcy Pasyi żołnierzów… i Po sejmie…), którzy ten 
wątek podjęli. Ostatni z zaprezentowanych pamiętników to Dyjariusz Samuela 
Maskiewicza. Badacz zwrócił uwagę na ironiczne komentarze odautorskie doty-
czące waśni pomiędzy dowódcami i braku jednego spójnego stanowiska politycz-
nego w otoczeniu króla Zygmunta III oraz na walory literackie dzieła. Dostrzegł, 
iż w przeciwieństwie do Budziły, Marchocki jawi się bardziej jako obserwator, 
a nie uczestnik i skryptor wydarzeń 1612 roku, który w pamiętniku zarysował  
znacznie szersze tło polityczno-historyczne, a w celu dramatyzacji toku narracji 
posłużył się niejednokrotnie przysłowiem i elipsą. 

Rozprawa trzecia omawia poetycki dorobek zapomnianego epika baroko-
wego Samuela hutora Szymanowskiego (Szymonowskiego, Symonowskie-
go). To bardzo odkrywcza część pracy. Twórca do tej pory był pogrążony  
w niepamięci. Uczony dokonał weryfikacji jego warsztatu artystycznego. Oba-
lił zarzut imitacji poematów Samuela Twardowskiego. Jak wyraźnie zaznaczył 
„zestawienie poematów o bieżących wydarzeniach z lat 30., 40. i 50. XVII 
stulecia prowadzi do wniosku o samodzielności  w opracowaniu „materiału” 
przez nieznanego dziś epika” (s. 49). Borek wysnuł wnioski na podstawie ba-
dań nad zabiegami imitacyjnymi, jakie stosował poeta z Kleczan3. To z kolei 
pozwoliło mu na wyprowadzenie konstatacji o wpływie właśnie autora Marsa 
sauromatskiego na twórcę Władysława IV (s. 50). Autor studium jako jedy-
ny z badaczy zauważył, że Samuel ze Skrzypny Twardowski, Jan Białobocki  
i Samuel Leszczyński, powielają koncepcję Szymanowskiego co do przed-
stawienia ciągu zwycięskich wydarzeń wojennych, a nie tylko jednej batalii.  
Uczony podjął się rekonstrukcji biografii Szymanowskiego na podstawie do-
głębnej analizy trzech zachowanych jego dzieł: wspomnianego Marsa sauro-
matskiego, Kawalera polskiego, Sceny żałosnej tradycyjej. Fatum żałosnego… 
Henryka… Kaszowskiego. Zaprezentował więc wojenne dzieje zapomnianego 
epika. Omówił jego związki z Jeremim Wiśnowieckim, z Andrzejem Firlejem  
i z Kaszowskimi. Zasygnalizował problem określenia wyznania pisarza. Doko-

3 Por. Piotr Borek, Relacje zbaraskie jako źródła dla „Wojny domowej” Samuela Twardow-
skiego, w: idem, Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie, „Prace Monograficzne Akademii 
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, nr 427, Kraków 2005, s. 92 i n. 
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nał dogłębnej analizy Marsa sauromatskiego, rehabilitując to najobszerniejsze 
dzieło Szymanowskiego. Warto zaznaczyć, że autor studium przygotował edy-
cję krytyczną tegoż poematu wraz z wprowadzeniem do lektury, z obszernym  
i wyczerpującym komentarzem oraz ze słownikiem wyrazów dawnych4. Utwór 
ten stanowi bowiem ważne ogniwo w polskiej barokowej epice heroicznej. 
Badacz wskazał więc na: rzetelnie zrekonstruowaną faktografię, laudację mo-
narchy i mecenasa księcia na Łubniach, konwencjonalne składniki ramy utwo-
ru, konstrukcję poematu opartą na chronologicznej prezentacji poszczególnych 
kampanii (moskiewskiej z lat 1633-1634, kamienieckiej z 1633 r., tureckiej  
z 1634 r., pruskiej z 1635 r., kozackich z lat 1637 i 1638), „jedną z pierwszych 
w naszej poezji barokowej prezencji parohów dnieprzańskich” (s. 62), kilka 
poziomów odbioru utworu (przez rycerzy, króla, mecenasa), eksponowanie 
cnót Władysława IV właściwe konwencji panegirycznej, modelowanie świata 
przedstawionego, budowę wizerunków poszczególnych dowódców adekwatną 
do ich faktycznych dokonań, wprowadzenie partii opisowych na rzecz prze-
łamania struktury diariuszowej poematu, prezentację realiów geograficznych, 
sposób kreacji świata przedstawionego (wielozmysłową partycypację, tzw. 
barokowy impresjonizm), środki artystycznego wyrazu (apostrofy, enumera-
cje, przerzutnie), przeplatanie liryzmu z epickim opisem, umiejętne operowa-
nie nastrojem. Borek przywrócił więc historii literatury autora z kręgu pisarzy 
„minorum gentium”, który jako jeden z pierwszych podjął się opisania ciągu 
zwycięskich bitew. Wyeksponował walory jego warsztatu artystycznego. Tym 
samym przedstawił kontrargumenty dla krzywdzących sądów Euzebiusza Sło-
wackiego5, Stanisława Estreichera6 i Juliusza Nowaka-Dłużewskiego7 dyskwa-
lifikujących dzieło Szymanowskiego.

Pozostałym dwóm utworom Szymanowskiego, wcześniej już wspomnianym, 
to jest Kawalerowi polskiemu i Scenie żałosnej traedyjej. Fatum żałosnego… 
Henryka… Kaszowskiego, uczony poświecił raptem trzy stronice, mimo iż nale-
żą one do grona tekstów mało znanych. Ostatni z wymienionych – Scena żałosna 
traedyjej. Fatum żałosne… Henryka… Kaszowskiego – stanowi biografię kaszte-
lana wendeńskiego, henryka Kaszowskiego, o którym jak dotąd niewiele wiado-
mo. Badacz więc jedynie zasygnalizował problemy, które wymagają szerszego  
i dokładniejszego opracowania.

Kolejne dwa studia (Jana Białobockiego „Odmiana postanowienia sfery nie-
statecznej kozackiej”. Przyczynek do dziejów wierszowanej epiki historycznej  
i Oblężenia Lwowa 1648 i 1655 roku w twórczości Józefa Bartłomieja Zimorowi-

4 Por.: Samuel hutor Szymanowski, Mars Sauromatski i inne poematy, do druku podał idem, 
„Biblioteka Tradycji”, nr 70, Kraków 2009.

5 Zob.: Euzebiusz Słowacki, Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, wyd. J. Zawadzki, 
Wilno 1826, t. 3, s. 158.

6 Zob.: Stanisław Estreicher, Bibliografia polska, Kraków 1934, t. 30, s. 336. 
7 Juliusz Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazo-

wie, Warszawa 1972, s. 34.
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ca) zostały poświęcone wizerunkowi Kozaczyzny i jej negatywnej waloryzacji  
w czterech utworach. Autor omówił ten temat na przykładzie Odmiany posta-
nowienia sfery niestatecznej kozackiej mało znanego autora, Jana Białobockie-
go, oraz na przykładzie dzieł autora znacznie większego, Józefa Bartłomieja 
Zimorowica. Badacz sięgnął do dwóch sielanek Kozacczyzny i Burdy ruskiej 
ze znanego cyklu Sielanek nowych ruskich i do mniej znanego dzieła, Leopolis 
triplex. 

Uczony pokrótce jedynie scharakteryzował dorobek pomniejszego autora 
Jana Białobockiego. Szerzej zajął się trzecią częścią cyklu  epickiego, w któ-
rego skład obok  Odmiany postanowienia sfery niestatecznej kozackiej wcho-
dziły Pochodnia wojennej sławy… i Klar męstwa…. Pierwsze dwie dotyczą 
wydarzeń z lat 1648-1649, a ostatnia lat 1650-1651. Borek zwrócił uwagę 
na konstrukcję tegoż dzieła opartą na schemacie kronikarsko-diariuszowym  
z elementami antycypacji bądź retardacji. Dokonał analitycznej interpretacji kon-
ceptystycznego tytułu podporządkowanego skojarzeniom. Poeta przeciwstawił 
katalogowi stałych wartości te zmienne, poddane działaniu Fortuny. Podkreślił, 
że takie odczytanie tytułu odnajduje potwierdzenie w dedykacji i dalszej narracji 
poematu. Natomiast, jak słusznie zauważył autor rozprawy, może już on mieć inny 
wydźwięk w zakończeniu przy interpretacji wojny polsko-kozackiej, co sugeru-
je finalna tytułowa właśnie „odmiana”. Borek określił również pogląd na świat 
Białobockiego, dla którego w wojennym starciu ważni są nie tylko dowódcy,  
ale i pomniejsi żołnierze pospolitego ruszenia. Wyeksponował widzenie przez pi-
sarza historii, którą ten upatrywał jako ciąg nieprzewidywalnych zdarzeń podle-
gających Opatrzności. Skupił się na negatywnej waloryzacji wizerunku Kozaków 
kontrastowo zestawionych z Polakami. Działaniom i dokonaniom polskiej strony 
poświęcono w poemacie znacznie więcej miejsca, zaś kozackie przywołano je-
dynie w sposób ogólnikowy. Jak zauważył badacz, autor Odmiany zatuszował 
niepowodzenia polskiej strony, eksponując tym samym jej momenty chwalebne. 
Zwrócił też uwagę na fakt, iż dla Białobockiego powodem wznowienia konfliktu 
nie była chęć odzyskania przez Rzeczpospolitą ziem ukrainnych, ale właśnie ne-
gatywne „przymioty kozackie” (s. 98). 

Borek zajął się tematem opisu dwóch oblężeń Lwowa z lat 1648 i 1655  
w twórczości Zimorowica. Słusznie zaznaczył, iż należy podjąć prace nad 
utworami historycznymi tegoż pisarza. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań nad zachowanymi pismami pod kątem oblężeń grodu Lwa doszedł do 
ważnych wniosków. Przypomniał mianowicie, że po pierwsze  najwięcej miej-
sca Zimorowic poświęcił wypadkom z 1648 i 1672 roku; po drugie dzieje  
te wpisywał w różne gatunki literackie (kroniki, pamiętniki, żywoty, sielanki); 
po trzecie albo stanowiły one dominantę tematyczną poszczególnych dzieł, albo 
pełniły funkcję epizodyczną lub ornamentacyjną. W rozprawie tej badacz zajął 
się opisami dwóch oblężeń z 1648 i 1655 roku w dwóch sielankach, w Kozac-
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czyźnie i w Burdzie ruskiej z cyklu Sielanek nowych ruskich oraz utworem za-
tytułowanym Leopolis triplex, któremu jak do tej pory nie poświęcono żadnych 
osobnych studiów. Sielanki nowe ruskie mają ugruntowaną pozycję na kartach 
historii literatury staropolskiej. Były przedmiotem wielu badań. Jednak pod tym 
kątem nie zostały do tej pory omówione. Borek jest pod tym względem nowato-
rem, albowiem zwrócił uwagę na eksponowanie przez Zimorowica destrukcyj-
nego aspektu powstania Chmielnickiego oraz na opis dewastacji i zniszczenia 
miasta. Jako jeden z pierwszych badaczy dostrzegł dominujący obraz cierpienia 
mieszkańców miasta, służący wyeksponowaniu ich heroizmu i tym samym swo-
istego lokalnego patriotyzmu. Autor studium zwrócił uwagę na subiektywizm 
Zimorowica, który celowo przemilczał sprawy stawiające w negatywnym świe-
tle Polaków i który nie brał udziału w pierwszym oblężeniu, a znał je z rela-
cji uczestników i z korespondencji magistratu. Podkreślił, że poecie udało się 
jednak zachować właściwą chronologię zdarzeń. Ponadto Borek dostrzegł ne-
gatywną waloryzację Kozaczyzny, albowiem Zimorowic uwypuklił nad wyraz 
gorliwie rzeź niewinnych lwowian i profanację cerkwi św. Jura. Należy zazna-
czyć, iż badacz słusznie zauważył, że kreacja arkadyjskiej wizji w Sielankach 
nowych ruskich, gdzie można powrócić do złotego wieku nie jest przekonują-
ca (s. 128). Potwierdziła to analiza i interpretacja dyptyku kozackiego, która 
wskazała na możliwość odrodzenia się podlwowskiej Arkadii. Badacz zauwa-
żył jednocześnie kilka zworników łączących ów dyptyk z pozostałymi tekstami  
z cyklu. Wskazał przede wszystkim na optymizm wyrażający się w nadziei na 
odrodzenie się zniszczonej, lwowskiej krainy szczęścia. Uczony sięgnął rów-
nież do źródeł, między innymi do tekstów Samuela Kazimierza Kuszewicza8, 
którego być może czytał sam Zimorowic oraz do pamiętnikarskiej relacji Mi-
kołaja Jemiołowskiego9. Borek wspomniał o pozostałych utworach Zimoro-
wica, których tematem stały się oblężenia Lwowa. Krótko wypowiedział się 
na temat dzieł: Domus virtutis et honoris i Viri illusters civitatis Leopoliensis,  
a utworowi pt. Leopolis triplex poświęcił niecałe trzy stronice, zaznaczając iż 
ów pamiętnik Zimorowica, będzie przedmiotem osobnego opracowania. Autor 
studium podkreślił więc dychotomiczny, czarno-biały obraz dziejów oblężonego 
miasta, jednocześnie podkreślając, iż dzieła Zimorowica nie mogą być trakto-
wane jako wiarygodne źródła wiedzy historycznej ze względu na subiektywny  
i emocjonalny stosunek ich autora, co z kolei było charakterystycznym zjawi-
skiem mentalności twórców XVII wieku, którym przyszło się zmierzyć z wojen-
nymi dziejami Rzeczypospolitej.

Rozprawa szósta to studium o Samuelu Leszczyńskim i o jego poemacie 
Potrzeba z Szeremetem. Autor omówił mało znane, ale bardzo ważne dzie-

8 Zob.: Samuel Kazimierz Kuszewicz, Diariusz oblężenia Lwowa przez Chmielnickiego  
w roku 1648, w: P. Borek, Od Piławiec..., s. 306-311.

9 Zob.: Mikołaj Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), oprac.  
J. Dzięgielewski, Warszawa 2000.
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ło poświęcone wojnie polsko-kozackiej z 1660 roku.  Interesujące ze względu 
na materiał źródłowy. Tekst poematu jest ważny, gdyż został napisany z au-
topsji. Do tej pory stanowił on przedmiot badań historyków, którzy traktowa-
li go jako źródło do dziejów bitwy cudnowskiej. Z badaczy literatury dawnej 
dziełem tym zainteresował się jedynie Jakub Niedźwiedź10. Dlatego też stu-
dia Borka zawierają bardzo cenne badania epiki barokowej i barokowej li-
teratury okolicznościowej, tym bardziej, że uczony przygotował krytycz-
ne wydanie tegoż utworu11. Omawiane studium Borek rozpoczął od podania  
w przypisie dzieł z zakresu kronikarstwa, pamiętnikarstwa i literatury pięknej,  
w których znalazły się wzmianki na temat wydarzeń 1660 roku. Niewątpliwie są to 
bardzo cenne uwagi zarówno dla historyków literatury, jak i dla historyków. Uczo-
ny podkreślił, iż walory źródłowe Potrzeby z Szeremetem dostrzeżono już wcze-
śniej. Zrekonstruował również za Wiesławem Majewskim12 biografię jej autora 
oraz podał krótkie informacje na temat pozostałych dzieł Leszczyńskiego, to jest: 
Classicum nieśmiertelnej sławy i Carmen ojczystego. Autor rozprawy przeprowa-
dził dogłębną analizę Potrzeby z Szeremetem. Wyeksponował jej walory arty-
styczne. Wskazał więc na: kompozycję, składniki ramy wydawniczej, inicjalny 
wstęp, sprawozdawczą relację polskiego szpiega o przygotowaniach wojsk mo-
skiewsko-kozackich w pierwszej części wraz z oracjami moskiewskich dowód-
ców i Kozaka Cieciury, nieustannie powtarzaną religijną wykładnię polskiego 
sukcesu, informacje o stanie armii i ich wodzach, relację z bitew pod Lubarem, 
Cudnowem i Sobodyszczami, umiejętne wykorzystanie środków artystycznego 
wyrazu i operowanie czasem teraźniejszym, zestawienie męstwa polskiej armii  
z tchórzliwym oddziałem Szeremetiewa. Borek słusznie jako pierwszy z ba-
daczy zauważył, że o ile przełamanie schematu kronikarsko-diariuszowego  
w polskim heroicum nie było nowością, o tyle uczynienie przez Leszczyńskie-
go mowy niezależnej dominantą kompozycyjną poematu było zabiegiem pre-
kursorskim. Autor zamknął studium umiejscowieniem dzieła Leszczyńskiego 
na tle polskiej epiki o wojnach polsko-moskiewskich. Zgodził się z wnioskiem 
wspomnianego już Jakuba Niedźwiedzia, iż Potrzeba z Szeremetem „stanowi 
zwieńczenie dzieł o tej problematyce” (s. 165). Po raz  kolejny Borek wska-
zał na Leszczyńskiego jako prekursora, przełamującego na tak dużą skalę (aż 
w dwóch pierwszych częściach poematu) schemat diariuszowo-kronikarski 
mową niezależną. Ponadto zwrócił uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny fakt. 
A mianowicie na wybór bohatera, którego tutaj uczyniono szpiegiem, a tekst 
opatrzono w tym miejscu znaczącą notką marginalną – Virtus an dolus, uzmy-

10 Zob.: Jakub Niedźwiedź, Między „Wojną domową” a „Wojną chocimską” – poemat Samuela 
Leszczyńskiego o bitwie cud nowskiej, „Napis” 2001, t.7, s. 236-246.

11 Por.: Samuel Leszczyński, Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami  
w Roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana, oprac. idem, „Biblioteka Tradycji”, nr 61, Kraków 
2006.

12 Por.: Wiesław Majewski, Leszczyński Samuel h. Wieniawa, w: Polski słownik biograficzny, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, t. 17, s. 143-144.
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sławiając czytelnikowi, iż szpiegowanie w imię ojczyzny jest czynem godnym 
pochwały. Jak podkreślił autor rozprawy, w polskiej tradycji heroicznej i to 
było również swoistym novum (s. 167).

Kolejne rozprawy poświęcono upadkowi Kamieńca Podolskiego w 1672 roku. 
Są to: „Relacyja Kamieńca wziętego” Stanisława Makowieckiego jako źródło do 
upadku twierdzyw roku 1672 z Aneksem i Stolnik przemyski Jerzy Wołodyjowski 
w „Relacyi Kamieńca wziętego” S. Makowieckiego i ostatniej części „Trylogii” 
H. Sienkiewicza z Aneksem. By przybliżyć ten moment historyczny w dziejach 
Rzeczypospolitej, badacz sięgnął po poemat Stanisława Makowieckiego, uczest-
nika wydarzeń 1672 roku, a mianowicie po Relacyję Kamieńca wziętego, której 
również przygotował wydanie krytyczne13. Duży fragment tego dzieła znalazł 
się wcześniej w antologii Jadwigi Sokołowskiej i Kazimiery Żukowskiej – Po-
eci polskiego baroku14. Borek przypomniał, że poemat ten stanowił wzorzec dla 
ostatniej części Trylogii Sienkiewicza i kreacji jej głównego bohatera – Michała 
Wołodyjowskiego (u Makowieckiego – Jerzego). Autor studium najpierw zre-
konstruował biografię autora Relacyi Kamieńca wziętego, a później wskazał na 
walory poznawcze dzieła, omawiając jego genezę (pomówienia obrońców Ka-
mieńca o zdradę i oddanie bez oporów fortecy Mahometowi IV) i cel (oczysz-
czenie z zarzutów o zdradę), kompozycję (miejscami o charakterze diariusza), 
treść czterech punktów i autokreację samego stolnika latyczowskiego, który za 
wszelką cenę nie chciał dopuścić do pertraktacji z Turkami. Badacz wykazał, iż 
w konfrontacji z innymi źródłami do wydarzeń pod Kamieńcem Podolskim, dzie-
ło Makowieckiego wyróżnia się znacznie liczniejszymi opisami szczegółów. Jak 
podkreślił Borek, korzystał z niego w swym studium do tamtejszych wydarzeń 
historyk Janusz Woliński15. 

Badacz w następnym studium omówił sposób przedstawienia postaci Jerzego 
Wołodyjowskiego (u Sienkiewicza – Michała). Przypomniał, że Wołodyjowski to 
przede wszystkim postać historyczna. W siedemnastowiecznym piśmiennictwie 
istnieje jeszcze jedno poświadczenie postaci, którą Sienkiewicz uczynił bohate-
rem Trylogii. W Wojnie domowej z Kozaki i Tatary, Moskwą, potem Szwedami 
i z Węgry przez lat dwanaście za panowania Najjaśniejszego Jana Kazimierza, 
króla polskiego toczącej się Samuela ze Skrzypny Twardowskiego pojawia się 
Skrzetuski16. Warto zaznaczyć, że do tej rozprawy uczony dodał stosowne aneksy. 

13 Por.: Stanisław Makowiecki, Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672, oprac. 
idem, „Biblioteka Tradycji”, nr 66, Kraków 2008.

14 Por.: Stanisław Makowiecki, Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672,  
w: Poeci polskiego baroku, oprac. J. Sokołowska i K. Żukowska, Warszawa 1965, t. 2, s. 177-192. 

15 Por.: Janusz Woliński, Oblężenie Kamieńca w 1672 roku, w: idem, Z dziejów wojen polsko-
-tureckich, Warszawa 1983, s. 21-50.

16 Fragment utworu Twardowskiego przedrukowano w antologii Poeci polskiego baroku. Zob.: 
Samuel Twardowski, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, potem Szwedami i z Węgry przez 
lat dwanaście za panowania Najjaśniejszego Jana Kazimierza, króla polskiego tocząca się i Część 
wtora o praktykach chłopskich z postronnymi, beresteckiej wiktoriej i paktach białocerkiewskich  
w roku 1650-1651, w: Poeci polskiego baroku, t. 1, s. 552-559. 
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Pierwszy stanowi Szczęśliwa ekspedycyja pod Kamieńcem z Turkami Jaśnie Wiel-
możnego Jego M<o>ści Pana P. Jana na Potoku i Buczaczu Potockiego, wo-
jewody Racławskiego, czerwono grodzkiego etc. starosty, na ten czas regimen-
tarza wojsk Rzeczypospolitej również autorstwa Stanisława Makowieckiego, 
umieszczona po rozprawie siódmej w zbiorze („Relacyja Kamieńca wziętego” 
Stanisława Makowieckiego jako źródło do upadku twierdzy w roku 1672). Na-
tomiast drugi aneks po rozprawie ósmej (Stolnik przemyski Jerzy Wołodyjowski  
w „Relacyi Kamieńca wziętego” S. Makowieckiego i ostatniej części „Trylogii” 
H. Sienkiewicza) to wyciąg z tek Naruszewicza, a mianowicie Opisanie sztur-
mowania do Kamieńca Podolskiego przez cesarza tureckiego. Należy podkre-
ślić, iż włączenie do rozprawy tekstów, w tym przypadku utworu literackiego  
i dokumentu, ale o charakterze przede wszystkim  źródłowym, to słuszna 
decyzja wzbogacająca lekturę studium o kolejne ważne, ale mało znane prze-
kazy.

Ostatnia rozprawa stanowi na nowo zrekonstruowaną biografię wołyńskiego 
wierszopisa z kręgu pisarzy „minorum gentium” – Daniela Bratkowskiego, któ-
rego dorobek literacki do tej pory nie cieszył się większym zainteresowaniem 
badaczy literatury wieków dawnych. Borek jako jeden z pierwszych podjął się 
rekonstrukcji biografii tegoż autora na podstawie nie tylko dotychczasowych 
badań (Tadeusza Mikulskiego17 i Adama Bonieckiego18), ale przede wszyst-
kim sięgając do tekstów źródłowych i prac zwłaszcza autorstwa O. Biriuliny19,  
W. Pryszliaka20 i M. Maksymowycza21 oraz licznych archiwów ukraińskich 
i ksiąg grodzkich łuckich i owruckich przechowywanych w Kijowie, a także  
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Przy współudziale innego bada-
cza, Romana Krzywego, autor studium przygotował edycję krytyczną jedynego, 
zachowanego dzieła tego wołyńskiego autora, a mianowicie Świata po części 
przejźrzanego22. W omawianej rozprawie uczony zawarł więc jego krótką, bo 
czterostronicową, charakterystykę. 

17 Por.: Tadeusz Mikulski, Bratkowski Daniel, w: Polski słownik biograficzny, Kraków 1936, 
t. 2, s. 414.

18 Por.: Adam Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900, t. 2, s. 113-114.
19Por.: Pomianik. Wołyńskie krajowe braststwo swiatoho apostoła Andrija Perswozwanoho 

(Łućke Chrestowozdwiżenśke). Wid roku Bożoho 1618-ho i dali, pid. red. idem, A. I. Bondarczuka, 
M. B. Chilka, Łuck 2000; Daniło Bratkowśkyj – poet i gromadianin, red. Anatolij Siliuk, Natalia 
Puszkar, Olena Biriulina, Łuck 2002; idem, Daniel Bratkowski – prawosławny Ukrainiec w Rze-
czypospolitej, „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne” 2003, t. 1, s. 123-137; Daniło Bratkowś-
kyj, „Świat po części przeyzrzany” – „Świt, po Czaszynach rozglianutyj”. Fototypiczne wydania, 
perekład, dżereła, studiji, uporiadnik idem, perek ład, peredmowa, prymitky Walerij Szewczuk, 
Łuck 2004;

20 Por.: Wołodymyr Pryszliak, Daniło Bratkowśkyj w istoricznij ocinci Iwana Krypjakewycza, 
w: Daniło Bratkowśkyj – poet i gromadianin, op. cit.

21 Por.: Mychajło Maksymowycz, O Bogdanie Bratkowskom (Pis’mo k W.B. Antonowiczu),  
w: idem, Sobrannyje socinienija, Kijów 1876, t. 1, s. 539-540.

22 Por.: Daniel Bratkowski, Świat po części przejźrzany, oprac. P. Borek, R. Krzywy, „huma-
nizm. Polonika”, tom 5, Warszawa 2011.
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Tom zamykają: nota bibliograficzna, ryciny, streszczenia w języku angielskim  
i rosyjskim oraz skorowidz nazwisk i skorowidz nazw geograficznych i etnicz-
nych.

Studia Borka to bardzo ważna książka. Warto podkreślić, że nie tylko ze 
względu na podjętą tematykę i echa wydarzeń historycznych XVII wieku, ale 
przede wszystkim ze względu na rekonstrukcję biografii autorów pomniejszych, 
jak Daniela Bratkowskiego czy przywrócenie historii literatury staropolskiej 
zapomnianych epików takich jak: Mikołaj Ścibor Marchocki, Józef Budzi-
ła, Samuel Maskiewicz, Jan Białobocki, Samuel hutor Szymanowski, Samu-
el Leszczyński czy Stanisław Makowiecki. Omówienie pomniejszych pisarzy, 
autorów drugorzędnych czy dzieł drugorzędnych i trzeciorzędnych dotych-
czas pomijanych milczeniem przez badaczy, odkrycie ich na nowo to zadanie 
godne uwagi, jakiego podjął się uczony. Autor tomu zajął się tematami, który-
mi badacze do tej pory nie byli zainteresowani lub potraktowali je wybiórczo. 
Studia Borka nad pisarzami z kręgu „minorum gentium” to krótka i zwięzła,  
a przede wszystkim rzetelna prezentacja pamiętnikarzy, epików i wierszopi-
sów podejmujących temat ech wojen polsko-kozackich, polsko-moskiewskich 
i polsko-tureckich. Uczony za każdym razem przybliżył biografię pisarzy, 
których dzieła były przedmiotem jego studiów. Omawiał genezę, charakte-
ryzował kompozycję, prezentował walory artystyczne poszczególnych utwo-
rów. Wskazywał na nowatorskie i prekursorskie sposoby modelowania świata 
przedstawionego, jak w przypadku Marsa sauromatskiego Samuela huto-
ra Szymanowskiego czy Potrzeby z Szeremetem Samuela Leszczyńskiego. 
Niejednokrotnie dawał świeże spojrzenie na znane już dzieło autora o ugrun-
towanej pozycji na kartach historii literatury epok dawnych, jak było w przy-
padku dyptyku sielanek kozackich z cyklu Sielanek nowych ruskich Zimoro-
wica. Analizowane utwory umiejscawiał w szerokim kontekście historyczno-
-literackim, dokładnie omawiając poglądy polityczne autorów i ich związki  
z mecenasami, którym dedykowali teksty. Autor rozpraw śledził sposoby kreacji 
postaci historycznych. Interesował się mechanizmami autokreacji omawianych 
twórców, mentalnością szlachecką zawartą w dziełach i systemem wartości wy-
znawanym przez Sarmatów. Badacz tak starał się dobrać dzieła mało znanych pi-
sarzy barokowych, by zachować równowagę i zapewnić czytelnikowi komfortową 
sytuację oglądu ówczesnej rzeczywistości. Wybrał teksty napisane bądź z autop-
sji, bądź oparte na źródłach historycznych. Badania Borka to badania wartościowe  
i nowoczesne. Podjęte przez niego studia nad pisarzami z kręgu „minorum gen-
tium” otwierają nowe perspektywy badawcze ukierunkowane na badanie recepcji 
minorów, komunikacji literackiej, charakteru dokumentarnego ich dzieł i celów 
propagandowych, jakie im przyświecały. Warto w tym miejscu wyraźnie zazna-
czyć, że recenzentką omawianej książki była prof. dr hab. Natalia Jakovenko 
z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Zatem Borek rozprawy poddał pod ocenę 
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osoby bardzo kompetentnej, badającej przeszłość swojej literatury na miejscu. 
Niewątpliwie autor tomu sprostał ambitnie postawionym sobie celom badaw-
czym. 



KATARZyNA TRZECIAK (Przemyśl)

„W PRZYPŁYWIE JęZYKA”. WZNOWIENIE POWIEŚCI 
STEFANA GRABIŃSKIEGO KLASZTOR I MORZE

Suweren polskiej fantastyki (jak nazywał Stefana Grabińskiego przyjaciel  
i zarazem wnikliwy krytyk jego działalności pisarskiej, Jerzy Eugeniusz Pło-
mieński) swoją indywidualność twórczą zawdzięczał podjęciu gatunku, który  
w polskiej prozie pozostawał na marginesie zainteresowania. Idiom literacki 
autora niedoścignionych noweli fantastycznych szybko więc spotkał się z zain-
teresowaniem krytyków. Suwerenność w dziedzinie artystycznej, życiowa idée 
fixe autora Demona ruchu, od początku nieomal miała zatem swoją towarzyszkę 
– opinię środowiska literatów i czytelników. Grabińskiemu względy tejże towa-
rzyszki nie były obojętne. Dlatego, gdy jej przychylność słabła (co zaczęło się 
około roku 1922), pisarz uciekał się do innych, wcześniej nie eksploatowanych 
środków wyrazu, by ponownie zaskarbić sobie sympatię kapryśnej protektorki. 
Celem jego pisania stała się powieść.

Tak brzmi jedna z historii transformacji literackiej Stefana Grabińskiego. Inny 
jej wariant kończył się wprawdzie w tym samym punkcie, jednakże inne były 
jego uzasadnienia. Być może (a domniemywał tak choćby monografista pisarza, 
Artur hutnikiewicz) mistrz noweli czuł, że stawał się więźniem własnej sygna-
tury, kojarzonej z krótką formą narracyjną1. Skok w powieść byłby w tym sensie 
przekroczeniem ram, które wyznaczyły Grabińskiemu pozycję niezrównanego 
twórcy noweli fantastycznej. Byłby to więc gest obliczony na odzyskanie suwe-
renności. Tej dla pisarza najcenniejszej, czyli artystycznej. Środkiem odzyskiwa-
nia suwerenności stała się powieść.

Obie historie transformacji literackiej autora Spojrzenia ogniskują się w tym 
samym punkcie, który jest również motorem niniejszych rozważań. Oto po dwu 

1 hutnikiewicz wskazywał z kolei, że w nowy etap tematyczny swojej twórczości Grabiński 
wkroczył pisząc Cień Bafometa (1926), w którym na plan pierwszy wysunął się motyw moral-
ny. Zwrot etyczny rozgrywał się tam we wnętrzu człowieka, a areną moralnych zmagań stała się 
ludzka psychika. Monografista widzi ten wątek także w Klasztorze i morzu. Powieść tę sytuuje (za 
Płomieńskim) właśnie w orbicie nowych zainteresowań Grabińskiego, ogniskujących się wokół 
wielkich problemów społeczno-etycznych. Ta kwestia stała się również głównym kluczem inter-
pretacyjnym badacza, który zagadnienie języka w powieści traktował marginalnie wobec dominu-
jących rozważań o metafizycznych kategoriach utworu – zob. A. hutnikiewicz, Twórczość literac-
ka Stefana Grabińskiego, Toruń 1959, s. 261 i nn.
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wcześniejszych tekstach powieściowych (Salamandra – 1924 r. i Cień Bafometa 
– 1926 r.), w roku 1928 ukazał się Klasztor i morze, utwór, który stanowił pen-
dant do dalszych eksperymentów z gatunkami i formami literackimi. Powieść 
ta wydana została raz i nigdy później nie była wznawiana, ustępowała miejsca 
wydawniczym repetycjom najbardziej znanych nowel i powieści autora Czadu2. 
Dopiero niedawno małe, krakowskie wydawnictwo Agharta oddało do rąk czy-
telników drugą edycję powieści, przypominając tym samym o tej odsłonie pisar-
stwa Grabińskiego, która, choć nie zaważyła na jego literackim profilu, pokazała 
jednak inne ambicje czy obsesje pisarza. 

Miejsce akcji powieści organizują dwie komplementarne wobec siebie prze-
strzenie, tytułowe klasztor i morze. Takie opozycyjne figury to zresztą jeden  
z bardziej lubianych przez Grabińskiego zabiegów konstrukcyjnych, realizujący 
często postulat o istnieniu dwóch rzeczywistości – tego, co uznawane za stałe  
i realne oraz płynnej, niestabilnej i przenikającej do świata materialnego rzeczy-
wistości wyższego rzędu. To właściwie programowe założenie pisarstwa autora 
Salamandry. Fantastyka miała być bowiem transgresją wobec zastanego, konwen-
cjonalnego porządku praxis, który okazuje się posiadać pewne szczeliny, przez 
które przeziera komplikujący proste podziały naddatek bytu. Dlatego w Klasztorze  
i morzu obie przestrzenie zmierzają ku nałożeniu się na siebie, które okaże się 
skutkiem zadawnionych poczynań bohaterów. Przestrzeń klasztoru jest dome-
ną sióstr Anuncjatek, spośród których najaktywniejszą rolę odgrywa Agnieszka. 
Młoda zakonnica trafiła do klasztoru skutkiem obietnicy złożonej Bogu, by Ten 
uratował życie jej ukochanego. Agnieszka odkrywa przed czytelnikiem mroczne 
sekrety zakonu, zamieszkującego na terenie ruin dawnego klasztoru, w którym 
doszło kiedyś do gwałtu na niewinnej mniszce. 

Równolegle wobec poznawczych perypetii zakonnicy rozgrywa się historia 
dwóch rodzin kaszubskich, które łączy para zakochanych – Józka Piocha i hedy 
Dorszówny. Nie ma jednakże idyllicznego obrazka ich szczęścia, są raczej frag-
menty, czy migawki ze wspólnych, ukradkowych chwil, które przerywa uciążli-
wa obecność ojczyma hedy, Zygmunta Kurra. Światy morza i klasztoru w toku 
powieści coraz silniej na siebie nachodzą, postacie z obu porządków zaczyna-
ją się mieszać, a najwięcej zamieszania wprowadza postać Jana Warmskiego, 
od początku związanego tak z morzem, jak i klasztorem. Choć dla mieszkanek 
klasztoru nie będzie to związek szczęśliwy. 

2 Repetycję zapoczątkował tom Niesamowite opowieści (Warszawa 1958), w którym znalazły 
się (najwyżej oceniane przez współczesnych Grabińskiemu krytyków) nowele ze zbiorów Demon 
ruchu, Szalony pątnik, Księga ognia i Niesamowita opowieść. Kolejny wybór nowel (S. Grabiński, 
Nowele, Kraków 1980) powtarzał właściwie utwory opublikowane w powojennym zbiorze. Zmia-
nę przyniósł dopiero tom Demon ruchu, zredagowany przez Pawła Dunina-Wąsowicza i Krzyszto-
fa Vargę (Warszawa 1999), stanowiący pełną edycją utworów, wzbogaconych nawet o kilka spoza 
Demona ruchu. Wydawcy nadal nie rezygnują z zainteresowania nowelistyką Grabińskiego, jed-
nakże niekompletny dorobek powieściowy pisarza pozostawał do chwili obecnej dostępny jedynie 
w edycjach Wydawnictwa Literackiego z 1980 r.
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Każdy z tych światów posiada sobie właściwe emocje i zachowania (tonące 
w ekstatycznych uniesieniach mniszki i twardzi, działający instynktownie ludzie 
morza), jak również szczególny język, który te właściwości powołuje do istnie-
nia. Język jest w tej powieści elementem niezwykle istotnym, choć niestematy-
zowanym explicite (jak choćby w noweli Dziedzina czy w późniejszej Wizycie). 
To właśnie przesadne wyeksponowanie języka, który różnicuje status bohaterów, 
zarzucali Grabińskiemu krytycy, gdy pisali o rażącej „literackości” Klasztoru  
i morza3. Popis znajomości gwary kaszubskiej i erudycyjne wstawki fragmen-
tów modlitw maryjnych skupiają czytelniczą uwagę na samym języku powie-
ści, który przestaje być transparentnym medium treści i staje się niejako jednym  
z bohaterów tej powieści. Deklarowany przez Grabińskiego (i podchwycony 
przez krytykę) realizm jest więc raczej kategorią języka (realnie manifestującego 
się w utworze), aniżeli struktury fabularnej, która nie odsuwa zupełnie elementów 
nadprzyrodzonych. Powiązanie realizmu z niesamowitością nie musi być jednak 
traktowane jako kompozycyjne pęknięcie. W bardzo dobrym wstępie do nowego 
wydania Klasztoru i morza Jakub Knap przypomina, że ambicją Grabińskiego 
było napisanie legendy, a zatem realistycznej opowieści, opatrzonej „baśniowym 
cudzysłowem”. Formuła ta najlepiej chyba przylega do efektu pisarskich ambi-
cji autora Demona ruchu. Swoją bałtycką legendę osadził on w dalekiej przy-
szłości, która jednakże okazuje się czasem mitycznym. Jest w tym pragnienie 
pewnej uniwersalności wymowy etycznej tej legendy – problemu winy i kary, 
które przekazywane są na kolejne pokolenia, skażone od początku występkiem 
przodków. Etyczna praca odkupienia, którą daje się wyczytać z powieści Grabiń-
skiego razić może nachalnym dydaktyzmem. Taki totalny program o moraliza-
torskim zabarwieniu raczej nie wzbudza we współczesnym czytelniku pragnie-
nia lektury Klasztoru i morza. Warto jednak zaznaczyć, że jak każdy program  
o całościowych ambicjach łatwo ulega rozmontowaniu. W powieści Grabińskie-
go czynnikiem demontującym tę dydaktyczną całościowość jest język i wspomi-
nana już literacka ornamentacyjność, z którą dobrze korespondują (stylizowane 
na litografie) ilustracje dołączone do tekstu przez wydawcę. Być może ten wła-
śnie sposób interpretacji bałtyckiej legendy jako literackiej arabeski okaże się 
dziś sposobem na polubienie niedocenianej powieści „Suwerena polskiej fanta-
styki”. W przypływie języka Grabiński rozpisał bowiem fantastyczną opowieść 
o realnej różnorodności słowa, które umożliwiło mu kolejny raz ocalić twórczą 
autonomię przed jednoznaczną klasyfikacją.

Przypływ języka zalał jednakże również redaktorów tej edycji Klasztoru  
i morza. W tekście sporo jest literówek i zaburzeń zapisu (braki odstępów mię-
dzy wyrazami). Do wydania dołączona została errata, której obszerność nieco 

3 Por.: h. Drzewiecki, Nowa powieść Grabińskiego, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne  
i Literackie” 1928 nr 37, a także: K. Czachowski, Znad polskiego morza, „Czas” 1928 nr 163. 
Z szerszą listę omówień powieści Grabińskiego do lat powojennych czytelnik spotka się w mono-
grafii hutnikiewicza (op. cit., s. 467).
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przeraża czytelnika, dostającego do rąk zaledwie niespełna 160-stronicową ksią-
żeczkę. Te edytorskie niedociągnięcia łagodzi jednak wspominana już grafika 
(bardzo dobre imitacje litografii na początku każdego rozdziału) a także rzetelnie 
napisany wstęp, którego autor sięgnął po większość recenzji Klasztoru i morza 
oraz opatrzył je krytycznym komentarzem. Dla czytelnika, który dopiero rozpo-
czyna swoją literacką przygodę z twórczością Grabińskiego jest to istotna wska-
zówka. Podobną stanowią również dołączone przypisy, które (obok tych odau-
torskich) tłumaczą skomplikowaną warstwę językową utworu. Wydawnictwo 
Agharta wznowiło już kilka miesięcy wcześniej niektóre opowiadania autora Po 
stycznej, które wraz z kilkoma tekstami mało znanego twórcy – Jana huskow-
skiego – złożyły się na tom Tragedia na wieży. Tom edytorsko pozostawiający 
również wiele do życzenia, lecz w zamian oferujący czytelnikom nowele do tej 
pory niewznawiane. To przedsięwzięcie godne pochwały i zarazem wpisujące się  
w narastające ostatnio w środowiskach wydawniczych zainteresowanie pro-
zą Grabińskiego. Dość przypomnieć, że we wrześniu 2011 r. poznański Zysk  
i S-ka wznowił (i wzbogacił o niepublikowane dotąd teksty) tom Demona ru-
chu. Na tym tle inicjatywa krakowskiej Agharty (wznawiającej właśnie Klasztor 
i morze) wydaje się istotniejsza, bo upowszechnia teksty pozostające do tej pory 
jedynie w zasobach bibliotecznych, do których nie zawsze łatwo jest dotrzeć 
wszystkim entuzjastom niesamowitości. Współczesna Grabińskiemu krytyka 
niezbyt przychylnie przyjęła nową kreację artystyczną naczelnego fantasty pol-
skiej literatury. Dzisiejszy czytelnik może zgodzić się z tymi ustaleniami, może 
jednak również docenić pragnienie suwerenności pisarza i bez konieczności ga-
tunkowego klasyfikowania tej prozy oddać się przyjemności lektury. Tym bar-
dziej, że lekturowa przyjemność wcale nie bierze się z łatwości, a tej z pewnością 
nie sposób Grabińskiemu zarzucić. 



KRZySZTOF BORTNIK (Przemyśl)

O WZNOWIENIACh DZIEŁ STEFANA GRABIŃSKIEGO:  
S. GRABIŃSKI, DEMON RUCHU I INNE OPOWIADANIA, 

RED. T. ZYSK, WYD. „ZYSK I S-KA”, POZNAŃ 2011,  
SS. 542; S. GRABIŃSKI, J. hUSKOWSKI, TRAGEDIA NA 

WIEŻy. OPOWIEŚCI NADZWyCZAJNE, OPRAC.  
S. ŻUŁAWSKI, WYD. „AGhARTA”, KRAKÓW 2011, SS. 98.

Spuścizna literacka Stefana Grabińskiego obejmuje 5 powieści1 i 3 dramaty2. 
Najbardziej cenioną grupę jego utworów stanowią wszelako opowiadania, w któ-
rych talent pisarza znalazł ujście najwłaściwsze3. Jak bowiem podkreślał Artur 
hutnikiewicz, zasady konstrukcji krótkich form prozatorskich – wyłączając je-
dynie dokonania młodzieńcze – opanował fantasta nieomal w stopniu absolutnym  
i uczynił ten rodzaj głównym polem swej aktywności twórczej4. Zgodnie z obecnym 
stanem wiedzy, stworzył pisarz 79 nowel5, z czego 52 ukazały się w 7 autorskich 

1 Salamandra, Poznań-Lwów 1924; Cień Bafometa, Lwów 1926; Klasztor i morze, Warszawa 
1928; Wyspa Itongo, Warszawa 1935; Motywy docenta Ponowy (pozostała w rękopisie). 

2 Ciemne siły. Willa nad morzem, Przemyśl 1921; Zaduszki i Larwy (Manowiec) nie zostały wy-
dane. Dramat Odmęt, nad którym pracować miał pisarz w 1916 r., najprawdopodobniej nie został 
ukończony. Artur hutnikiewicz wysunął hipotezę, że mógł być ów pierwotną wersją Ciemnych sił. 
Istnieją wszakże przesłanki, iż pomysł tychże narodził się dopiero w tzw. „okresie przemyskim”, 
czyli najwcześniej w 1917 r. – zob. A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego 
(1887-1936), Toruń 1959, s. 327; por. T. Pudłocki, Przemyski okres w życiu Stefana Grabińskiego, 
„Rocznik Przemyski” 2006, t. 42, z. 3, s. 80, 82.

3 Artur hutnikiewicz wyraził nawet opinię, iż Grabiński będąc niewątpliwym wirtuozem  
w kompozycji nowelistycznej, mistrzem zwłaszcza w dziedzinie noweli fantastycznej, szczególnie 
wymagającej pod względem koncentracji treściowej, z trudem radził sobie z formami większymi – 
zob. A. hutnikiewicz, op. cit., s. 390. 

4 A. hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść, w: Z dziejów kultury  
i literatury Ziemi Przemyskiej, [t. 1], red. S. Kostrzewska-Kratochwilowa, Przemyśl 1969, s. 241; 
zob. też: idem, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 385-412; idem, Stefan Grabiński 
czyli jak się pisze „dreszczowce”, w: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego, red. B. Faron, 
Warszawa 1974, s. 234-235.

5 W liczbie tej uwzględniono również, odnalezioną niedawno przez Tomasza Pudłockiego, no-
welę Portret, mimo że przypisanie autorstwa Grabińskiemu ma w tym wypadku charakter hipo-
tetyczny – zob. T. Pudłocki, Przyczynek do przemyskiego okresu w życiu Stefana Grabińskiego. 
Przypuszczalne autorstwo noweli „Portret”, „Rocznik Przemyski” 2011, t. 47, z. 2, s. 97-106; por. 
K. Bortnik, Nieznane opowiadanie Stefana Grabińskiego? Wokół domniemanego autorstwa noweli 
„Portret”, „Nasz Przemyśl” 2012, nr 1, s. 32-33.
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tomikach6. Reszta pozostała rozproszona na łamach czasopism, zaś dwie, Wąż oraz 
Pamiętnik mieszkańca celi nr 5, najprawdopodobniej nie doczekały się publikacji.

Po drugiej wojnie światowej opowiadania Grabińskiego wznawiane były wie-
lokrotnie. Już w 1952 r. Julian Tuwim włączył dwa z nich do antologii Polska 
nowela fantastyczna, zaś w roku 1958 „Czytelnik” wydał, ułożony przez Janu-
sza Wilhelmiego, zbiór nowel pisarza zatytułowany Niesamowite opowieści7. 
Pod tym samym tytułem ukazały się później – w znacznej mierze zbieżne z nim 
także pod względem zawartości – wybory „Wydawnictwa Literackiego” (1975)  
i „Iskier” (1981)8. Do popularyzacji opowiadań Grabińskiego w stopniu najwyż-
szym przyczynił się jednak wspomniany A. hutnikiewicz. W artykułach pisa-
nych już w kilka lat po drugiej wojnie światowej, a także w monografii pt. Twór-
czość literacka Stefana Grabińskiego przybliżał czytelnikom sylwetkę i dorobek 
pisarza9. On też w 1980 r. przygotował trzytomowe wydanie utworów wybranych 
Grabińskiego. Wchodzące w skład tego zestawu Nowele10 stanowią jak dotąd naj-
obszerniejszy, najstaranniej opracowany11 i zarazem najbardziej reprezentatywny 
wybór opowiadań pisarza, wyselekcjonowanych z 6 tomików autorskich (pomi-
nął hutnikiewicz jedynie nowele z niezbyt udanego, debiutanckiego zbiorku). 
Włączono doń także 3 utwory rozproszone (Czad, Nietykalny, Świadek Materna).

Kolejne wznowienia miały już formę dopełniającą. Na przykład, w piątym 
tomie Polskiej noweli fantastycznej przypomniano: Opowieść o grabarzu, 
Czarną Wólkę i Engramy Szatery, zaś na łamach „Feniksa” ukazały się: Jak 
Myrjam odeszła, Na wzgórzu róż, Dzieża, Pirotechnik i Cień12. Tych ostatnich 
wszelako nie opracowano nazbyt starannie, a dodatkowo – jak miało to miejsce  
w przypadku pierwszego z opowiadań – bywały one skrócone13.

Po 1989 r. zainteresowanie wydawców dorobkiem Grabińskiego osłabło, zaś 
ukazujące się sporadycznie wznowienia bazowały z reguły na materiale znanym 

6 Z wyjątków. W pomrokach wiary, Lwów 1909; Na wzgórzu róż, Kraków 1918; Demon ruchu, 
Kraków 1919 (wyd. II, Lwów 1922); Szalony pątnik, Kraków 1920; Księga ognia, Łódź 1922; 
Niesamowita opowieść, Lwów 1922; Namiętność, Warszawa 1930.

7 Polska nowela fantastyczna, t. 2, wyb. J. Tuwim, Kraków 1952; S. Grabiński, Niesamowite 
opowieści, wyb. J. Wilhelmi, Warszawa 1958.

8 S. Grabiński, Niesamowite opowieści, posł. S. Lem, Kraków 1975; idem, Niesamowite opo-
wieści, z. 1-2, red. K. Sławska, Warszawa 1981. 

9 Zob. B. Burdziej, Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza, w: Od Kochanowskiego do Róże-
wicza, red. J. Kryszak, Warszawa 1988, s. 262-280.

10 S. Grabiński, Nowele, wyb. A. hutnikiewicz, oprac. B. Górska, Kraków 1980. W ramach 
Utworów wybranych wznowiono także powieści: Salamandra, Cień Bafometa i Wyspa Itongo.  

11 Z uwzględnieniem czasopiśmienniczych pierwodruków opowiadań. 
12 Zob. Polska nowela fantastyczna, t. 5, red. S. Otceten, Warszawa 1986; S. Grabiński, Jak 

Myrjam odeszła, „Feniks” 1984, nr 1; idem, Na wzgórzu róż, „Feniks” 1985, nr 1-2; idem, Dzieża, 
„Feniks” 1985,  nr 4; idem, Pirotechnik, „Feniks” 1986, nr 1; idem, Cień, „Feniks” 1986, nr 4.

13 Por. S. Grabiński, Jak Myrjam odeszła, „Kurier Lwowski” 1921, nr 150, s. 5-6; idem, Jak 
Myrjam odeszła, „Feniks”..., s. 18-20.
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już czytelnikom ze wspomnianych publikacji14. Znaczącym wyjątkiem była tylko 
pierwsza po wojnie pełna edycja Demona ruchu, którą w 1999 r. opracowali Paweł 
Dunin-Wąsowicz i Krzysztof Varga. Również za ich sprawą w 70. rocznicę śmierci 
pisarza (listopad 2006) przypominano na łamach „Lampy” opowiadanie Zmora15. 

Ożywienie nastąpiło dopiero na początku bieżącej dekady. Kilkanaście nie 
wznawianych od dwudziestolecia międzywojennego opowiadań, w tym 8 utwo-
rów rozproszonych (Tajemnica hrabiego Maspery, Lepianka w czystym polu, 
Sad umarłych, Sympatyk Proń, Porumbica, Wizyta, Król Nenufar) ukazało się 
w antologiach: Maska śmierci (2010) i Demony perwersji (2011)16. W roku bieżą-
cym wydano w formie cyfrowej wybór z Szalonego pątnika i Księgi ognia17. Nie-
znaną dotychczas szerzej nowelkę Portret, której autorem mógł być Grabiński, 
odnalazł i opublikował na łamach „Rocznika Przemyskiego” Tomasz Pudłocki18. 
Ukazały się również dwa większe wybory opowiadań pisarza, które stanowią 
przedmiot niniejszej recenzji19.

We wrześniu na półki księgarskie trafił Demon ruchu i inne opowiadania po-
znańskiego wydawnictwa „Zysk i S-ka”. Zbiór ów zawiera łącznie 25 opowiadań, 
wśród których do tytułowego cyklu przynależy jedynie 10 (Głucha przestrzeń, 
Smoluch, Fałszywy alarm, Demon ruchu, Maszynista Grot, Sygnały, Dziwna sta-
cja, Błędny pociąg, Ślepy tor, Ultima Thule)20. Pozostałe (Przypadek, Problemat 
Czelawy, Saturnin Sektor, Kochanka Szamoty, Projekcje, W domu Sary, Szalona 
zagroda, Czerwona Magda, Biały wyrak, Pożarowisko, Gebrowie, Muzeum dusz 
czyśćcowych, Płomienne gody, Zemsta żywiołaków) wywodzą się z innych zbio-
rów, w tym aż 7 z Księgi ognia. Nowela Czad pochodzi spoza tomików pisarza.

Wszystkie zamieszczone tu opowiadania zostały już wcześniej w wysokich 
nakładach wznowione, w tym aż 23 tytuły (!) we wspomnianym wyborze Artura 
hutnikiewicza. Wydawnictwo „Zysk i S-ka” skierowało więc swą ofertę wyłącz-

14 Zob. m.in. antologie: Pokój na wieży. Opowieści wampiryczne, Wrocław 1991; Tryptyk  
z dreszczykiem, Kraków 2009; Zagadka jesiennej nocy. Opowieści z dreszczykiem, Sandomierz 
2010. 

15 Zob. S. Grabiński, Demon ruchu, oprac. P. Dunin-Wąsowicz, posł. K. Varga, Warszawa 1999; 
idem, Zmora, „Lampa” 2006, nr 11.

16 Maska śmierci. Opowieści niezwykłe, t. 2, oprac. K. Bortnik, K.M. Choule, Przemyśl 2010; 
Demony perwersji. Opowieści niezwykłe, oprac. idem, Przemyśl 2011.

17 S. Grabiński, Księga ognia i Szalony pątnik, Kraków 2011.
18 Zob. przyp. nr 5.
19 Poza wznowieniami nowel, ukazała się w roku bieżącym również reedycja powieści Klasztor 

i morze (Kraków 2011). Osobną sprawą pozostaje problem zagranicznej recepcji Grabińskiego. 
Utwory jego na języki obce przekładane były jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, jed-
nakże dopiero od wczesnych lat 70. XX w. datować można szersze zainteresowanie twórczością 
polskiego fantasty w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Szczególnie bogato reprezen-
towany jest Grabiński w translacjach niemieckich i angielskich. 

20 Głucha przestrzeń, Fałszywy alarm i Dziwna stacja nie weszły w skład pierwszego wydania 
Demona ruchu, dodano je dopiero przy drugiej jego edycji w 1922 r. Na marginesie zaznaczyć 
należy, iż wobec powyższego mylili się badacze sytuujący Dziwną stację wśród utworów rozpro-
szonych pisarza – zob. np. T. Pudłocki, Przemyski okres w życiu Stefana Grabińskiego..., s. 80, 
przyp. 45.
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nie do czytelników, którzy nie interesowali się dotąd twórczością pisarza. Atutem 
książki byłoby jednak zaprezentowanie, obok opowiadań z kanonu, także kilku 
mniej znanych utworów, co niechybnie poszerzyłoby grono jej odbiorców. Postu-
lat taki jest tym bardziej uzasadniony, iż kilkanaście niepublikowanych po wojnie 
opowiadań Grabińskiego nadal oczekuje na wznowienie. W znacznej części są to 
utwory rozproszone na łamach czasopism, trudno dostępne dla szerszych kręgów 
czytelniczych.

Źródeł pochodzenia tekstów nie podano, jednakże fakt, iż Szaloną zagrodę wy-
drukowano tutaj w wersji identycznie skróconej (sic!) jak w wyborze z 1975 r.21, 
zaś przypisy objaśniające pod względem treści pokrywają się niemal całkowicie 
ze swymi odpowiednikami w Nowelach, nasuwa przypuszczenie, że bazowano 
głównie na tych dwóch zbiorach, nie sięgając wcale do oryginalnych tomików. 
Zapewne też z tego powodu cykl tytułowy nie obejmuje w tym wydaniu opowia-
dań Wieczny pasażer i W przedziale – jedynych, które w swoim wyborze pominął 
hutnikiewicz. Nie wytrzymuje więc książka omawiana porównania z poprzednią 
edycją Demona ruchu22, nie tylko pełną, ale nawet wzbogaconą pokrewnymi te-
matycznie Engramami Szatery. 

Od wznowienia „Zysku i S-ki” oczekiwać należało, iż podobnie rozszerzone 
zostanie o inne „opowiadania kolejowe”. Logiczne byłoby zwłaszcza włączenie 
doń Przypowieści o krecie tunelowym23, która – zgodnie z podtytułem – stanowi 
epilog cyklu i pewnikiem weszłaby do trzeciego wydania Demona ruchu, gdyby 
to za życia pisarza się ukazało. Tymczasem dodane utwory, oprócz tego, że do-
brze znane są czytelnikowi, tematycznie nie mają (poza jednym tylko Przypad-
kiem) z koleją związku.

Wspomniano już, iż zamieszczona tu wersja Szalonej zagrody zawiera ob-
szerne skróty (s. 379, 380, 389)24. Opuszczenia te mają wysoce kontrowersyj-
ny charakter. Jakkolwiek bowiem pominięte fragmenty zaniżały pod względem 
stylistycznym poziom opowiadania, spełniały w nim wszakże istotną funkcję – 
podważały wiarygodność narratora, sugerując jego niepoczytalność. Być może 
uznano tutaj, że wystarczająca ku temu będzie przytoczona przezeń informacja  
o opuszczeniu zakładu dla chorych psychicznie. Oczekiwać należałoby jednak, 
że redaktor prowadzący poinformuje czytelników, iż utwór opublikowany został 
w wersji skróconej oraz wyjaśni przyczynę takiego posunięcia, zwłaszcza że sam 
Grabiński przy kolejnych wznowieniach Szalonej zagrody wspomniane partie 
konsekwentnie pozostawiał25. 

21 Por. S. Grabiński, Niesamowite opowieści, Kraków 1975, s. 291-297.
22 Zob. przyp. nr 15.
23 S. Grabiński, Przypowieść o krecie tunelowym (epilog do „Demona ruchu”), „Polonia” 1926, 

nr 141-161.
24 Idem, Szalona zagroda, w: idem, Niesamowita opowieść..., s. 90, 92, 102.  
25 Zob. S. Żalny (S. Grabiński), Z wyjątków..., s. 41-51; idem, Na wzgórzu róż..., s. 19-30; idem, 

Niesamowita opowieść..., s. 90-102. Utwór po raz pierwszy opublikowany został w 1908 r. na 
łamach „Naszego Kraju”.
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Również Projekcje można było rozszerzyć o fragment, który w tomie Namięt-
ność został ze względów cenzuralnych pominięty. W Nowelach przytoczono ów 
w nocie wydawcy26, niniejszy wybór nie zawiera go wcale (s. 322), jak też żadnej 
na ten temat informacji.   

Nie zaopatrzono też książki w przedmowę bądź w posłowie, w których przy-
bliżyć można było sylwetkę pisarza, a przynajmniej wyjaśnić kryterium doboru 
opowiadań oraz motywację wspomnianych kontrowersyjnych posunięć. Biorąc 
pod uwagę, iż znaczną część przypisów przeniesiono z Nowel, jako osobę odpo-
wiedzialną za opracowanie redakcyjne tekstu, obok wymienionej tu Magdaleny 
Otlewskiej, wskazać wypadało także Barbarę Górską, która funkcję tę pełniła 
pierwotnie. Należało również przytoczyć źródła pochodzenia utworów. 

W świetle przedstawionych zastrzeżeń, powstaje wątpliwość, czy autor wyboru 
(Tomasz Zysk, jak wnosić można z karty redakcyjnej) posiadał o twórczości Gra-
bińskiego wiedzę dostateczną, aby w sposób rzetelny wznowić jego opowiadania. 

Opracowanie tekstu uznać można za staranne, chociaż da się wyłowić występu-
jące sporadycznie drobne mankamenty, w rodzaju literówek, błędów interpunkcyj-
nych, itp. (s. 35, 65, 204, 277, 305, 394, 489). Również przypis dotyczący „uczty 
Baltazara” przeniesiono z Nowel nieuważnie, zgubiono bowiem przeczenie, tracąc 
tym samym sens i gramatyczną poprawność pierwszego zdania (s. 498, przyp. 1)27. 
Żałować wypada także, iż zaczerpniętych z wyboru hutnikiewicza odsyłaczy nie 
poddano w całości merytorycznej korekcie, część bowiem wymagała poprawek bądź 
uzupełnienia28. Na przykład, pojęcie „narteks” w obu książkach wyjaśnione zostało 
jako „puszka do przechowywania leków” (s. 463, przyp. 1)29, nie wspomniano nato-
miast o „zapaliczce”, w której Prometeusz przenieść miał ogień, mimo że objaśniany 
fragment noweli nawiązywał wyraźnie do mitu. W dodatku wyraz jest pochodze-
nia greckiego, nie – jak podano – łacińskiego. Za zbędne uznać przy tym należy 
objaśnianie pojęć w rodzaju: „Budda” (s. 123) czy „Meduza” (s. 299), oczekiwać 
tego można było natomiast w przypadku: „anamnezy” (s. 386), „mimikry” (s. 387) 
czy „muezina” (s. 468). Dodatkowy nieporządek powstał na skutek zmiany w sto-
sunku do Nowel kolejności zaprezentowanych utworów, np. w przypadku pojęcia 
„peplos”, które w wyborze hutnikiewicza pojawia się po raz pierwszy na s. 345  
i tamże jest objaśnione, w Demonie ruchu i innych opowiadaniach analogiczny przy-
pis widnieje dopiero na s. 462, mimo że wyraz już wcześniej kilkakrotnie wystą-
pił (s. 295, 304-305). W takich wypadkach redaktorzy winni poprzenosić odsyłacze  
w adekwatne względem zmodyfikowanego układu miejsca. 

Niewątpliwym walorem książki jest eleganckie wydanie (twarda oprawa, 
efektowna ilustracja zdobiąca okładkę). To jednak zbyt mało, aby miłośnikom 
twórczości Grabińskiego mogła ona zaimponować.

26 Zob. Nota wydawcy, w: S. Grabiński, Nowele..., s. 607.
27 Por. S. Grabiński, Nowele..., s. 373, przyp. 3.
28 Skorygowano jednie nieliczne przypisy, np. nr 1 (s. 323) i nr 2 (s. 461). 
29 Por. Ibidem, s. 347, przyp. 1.
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Znacznie lepiej pod względem zawartości prezentuje się Tragedia na wieży kra-
kowskiego wydawnictwa „Agharta”, która na rynek trafiła jeszcze w maju. Obok 8 
utworów Grabińskiego (Wampir, Cień, Na wzgórzu róż, Kruk, Pirotechnik, Zielone 
świątki, Zmora, Strych) zawiera ona 7 opowiadań z dorobku Jana huskowskiego 
(Tragedia na wieży, Sen, Kruk, Dwie potęgi, Miłość, Więzień, Zwycięstwo).

Połączenie dwójki lwowskich pisarzy, niemal rówieśników30, uprawiających 
podobny typ literatury, wydaje się w pełni uzasadnione. Partie poświęcone obu 
autorom należało wszelako wyraźne w książce rozdzielić, aby czytelnik – bez 
odwoływania się do spisu treści, gdzie znajduje się jedyne oznaczenie autorstwa 
poszczególnych opowiadań – miał jasność, z czyim tekstem aktualnie obcuje.  

Utwory Grabińskiego przedrukowano z 5 autorskich tomików (Z wyjątków.  
W pomrokach wiary, Na wzgórzu róż, Szalony pątnik, Księga ognia, Namięt-
ność), wydanych na przestrzeni lat 1909-1930. Przy wyborze nie uwzględnio-
no natomiast, dobrze przyswojonych przez współczesnego czytelnika, nowel ze 
zbiorów: Demon ruchu i Niesamowita opowieść.    

Zgodnie z wydrukowaną na okładce informacją, Tragedia na wieży spełniać 
miała funkcję komplementarną względem powojennych wyborów nowel Grabiń-
skiego, a jednocześnie dawać „przekrój przez jego twórczość”, obrazujący „jej 
rozwój i różnorodność”. Założeń tych jednak nie zrealizowano konsekwentnie. 
Pominięto bowiem Puszczyka, Klątwę i Pomstę ziemi z debiutanckiego zbioru 
opowiadań, co skądinąd uzasadnić można niewysokim poziomem owych pierw-
szych prób literackich młodego pisarza. Trudniej natomiast umotywować, dla-
czego w przypadku ostatniego tomiku wybór ograniczył się do Strychu i Zmory, 
nie obejmując Pojednania. Z tym też wiąże się kolejne odstępstwo od przyję-
tych założeń. Jako że oba wyselekcjonowane z Namiętności utwory powstały 
jeszcze przed 1920 r.31, dawać może Tragedia na wieży co najwyżej namiastkę 
twórczości nowelistycznej pisarza do roku 1922. Nie ukazuje natomiast dalszej 
jej ewolucji, która u progu lat 30. zaznaczyła się stopniowym odchodzeniem od 
fantastyki w stronę prozy realistycznej32. W ogóle wybór zdominowały tutaj opo-
wiadania wczesne (np. Wampir i Na wzgórzu róż istniały już w 1909 r., Cień  
w 1913)33, niezbyt dla dorobku Grabińskiego reprezentatywne34. 

Część z nich została już zresztą wcześniej wznowiona na łamach „Feniksa” 
i „Lampy”35, zaś tomiki: Z wyjątków. W pomrokach wiary i Na wzgórzu róż są 

30 huskowski urodził się w 1883 r., Grabiński w 1887. 
31 Świadczy o tym choćby korespondencja pisarza z roku 1919, w której oba tytuły zostały 

wspomniane. Zmora zresztą w tymże roku opublikowana być miała na łamach lwowskiego „Dnia” 
– zob. A. Mianecki, Z korespondencji Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2010, t. 46,  
z. 3, s. 119-121.

32 Akcentował to nawet sam autor – zob. Sylwetki pisarzy lwowskich, „Lwowskie Wiadomości 
Muzyczne i Literackie” 1934, nr 83, s. 1. W Tragedii na wieży być może tylko Strych zmierza nie-
znacznie w tym kierunku.

33 Zob. S. Grabiński, Wyznania, „Polonia” 1926, nr 141, s. 12.
34 Por. A. hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego..., s. 429, 443. 
35 Zob. przyp. 12 i 15. 
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ogólnie dostępne w bibliotekach cyfrowych36. Tragedia na wieży w większości 
nie przynosi więc materiału nieznanego dociekliwemu czytelnikowi. Przyjęte 
kryterium wyboru negatywnie odbiło się przy tym na jego poziomie. Nieprzy-
padkowo wszak składające się nań nowele były dotąd w prestiżowych wydaw-
nictwach konsekwentnie pomijane. Część przecież (Wampir, Cień, Zielone świąt-
ki) należy do słabszych utworów pisarza, zaś o Kruku on sam wyrażał się nie-
pochlebnie37. Wybór dokonany przez Stanisława Żuławskiego prezentuje zatem 
twórczość Grabińskiego od nienajlepszej strony. 

Dodatkowo, wyselekcjonowane do Tragedii na wieży utwory huskowskie-
go odbiegają poziomem od przeciętnej produkcji literackiej Grabińskiego. Po-
jawia się zatem wątpliwość, czy nie należało jednak wydać dokonań obu pi-
sarzy w osobnych książkach. Powstałyby w ten sposób wybory pełniejsze,  
a w przypadku autora Demona ruchu – poprzez włączenie doń kilku lepszych 
opowiadań, co wypadało uczynić z myślą o czytelnikach, którzy być może od 
Tragedii na wieży zechcą rozpocząć lekturę Grabińskiego – dałoby się stworzyć 
zestawienie znacznie wartościowsze. 

 Jednakże mimo wymienionych zastrzeżeń, Tragedię na wieży można uznać 
za dokonanie na niwie popularyzacji spuścizny pisarza znaczące. Niestety, od 
strony redakcyjnej przedstawia się ona nad wyraz niekorzystnie. Już pobieżne 
przewertowanie tej (liczącej zaledwie 98 stron!) książki wyłoniło ponad 110 
(!) błędów, zaś ich ilość na jednej stronie sięga niekiedy pięciu! Trudno wręcz 
oprzeć się wrażeniu, iż opracowanie ograniczono tutaj do absolutnego minimum, 
zaś korekty wcale nie wykonano. W rezultacie, obok błędów wynikających  
z niedostosowania pisowni do współczesnych standardów, np. „z pod” (s. 3, 45, 
50, 75, 83), „z poza” (s. 9, 22), „samem” (s. 10), „ponsowe” (s. 50, 51), nazwa 
„Żydzi” kilkakrotnie napisana z małej litery (s. 60, 62), pojawiają się nowe, po-
wstałe zapewne w procesie przenoszenia tekstów do edytora, np. „tv rży” zamiast 
„twarzy” (s. 15), „bez stówa” zamiast „bez słowa” (s. 52), „u boku mażą” zamiast 
„u boku męża” (s. 53), „byt to dorn” zamiast „był to dom” (s. 60), „krwi w ży-
tach” zamiast „krwi w żyłach” (s. 84), „pod cię żarem” zamiast „pod ciężarem” 
(s. 93). 

Uwagę zwraca ponadto obfitość rażących błędów interpunkcyjnych (s. 3, 5, 
7, 10, 13, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 50, 52, 76, 83) i literowych, przeważnie takich, 
które całkowicie zmieniają znaczenie słowa, np. „ja” miast „ją” (s. 3), „rządami” 
miast „rzędami” (s. 4), „tam” miast „tym” (s. 10), „tez” miast „też” (s. 13), „le-
ząc” miast „leżąc” (s. 17), „ni” miast „na” (s. 21), „wiezienia” miast „więzienia” 
(s. 21), „brat” miast „brał” (s. 26), „siało” miast „stało” (s. 27), „snąć” miast 
„snadź” (s. 27, 38), „me” miast „nie” (s. 28), „gorę” miast „górę” (s. 28), „wiec” 

36 Zob. Cyfrowa Biblioteka Narodowa (www.polona.pl); Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cy-
frowa (www.kpbc.umk.pl).

37 Zob. S. Grabiński, Wizyta, w: Maska śmierci..., s. 277. 
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miast „więc” (s. 40), „tedy” miast „tędy” (s. 74). Często brakuje też pojedyn-
czych liter lub nawet całych wyrazów, np. „stał człowiekiem” miast „stał się 
człowiekiem” (s. 26), „sakwę jedwabiu” miast „sakwę z jedwabiu” (s. 52), „pój-
dzie łożnicę” miast „pójdzie w łożnicę” (s. 52), „lekko powietrzu” miast „lekko  
w powietrzu” (s. 55), „nad ranem cicho w zaświaty” miast „nad ranem odejść ci-
cho w zaświaty” (s. 55). Częstotliwość występowania podobnych mankamentów 
jest zaś tak duża, iż niekiedy natknąć się można na kuriozalne fragmenty w ro-
dzaju: „leząc na wznak przymkniętymi oczyma” (s. 17) lub „przypominani sobie, 
że przebierając się; naprędce do ucieczki” (s. 29). Wspomnieć wypada jeszcze, iż 
od błędów nie jest wolna nawet króciutka (dwuzdaniowa zaledwie!) informacja 
o wydawnictwie (s. 98).   

Nieuważne opracowanie najlepiej widać na przykładzie Strychu. W wydaniu 
oryginalnym38 opowiadanie skażone jest wadą zecerską, polegającą na przemie-
szaniu i częściowym powtórzeniu zawartości dwóch akapitów oraz braku nie-
wielkiego fragmentu tekstu. Redaktor wznowienia winien przeto uporządkować 
powstały w ten sposób bałagan, albo – jeśli uznałby za stosowne mankament ów 
pozostawić bez zmian – odpowiednie wyjaśnienie podać w przypisie. Tu wsze-
lako nie uczyniono którejkolwiek z tych rzeczy, skutkiem czego mniej uważny 
czytelnik może mieć wrażenie, iż nonsensy w rodzaju: „po lewej chwili” albo 
„stronie odezzienia sieni szczupły szesnastoletni chłopak” (s. 74) wynikają z nie-
chlujstwa pisarza. W ogóle wspomniane niedociągnięcia poważnie zaniżają war-
tość, i bez tego nienajlepszych opowiadań z owego zbioru. 

Nie dopracowano też książki pod względem technicznym (brak dzielenia wy-
razów, nierównomierne odstępy między znajdującymi się w jednej linii partiami 
tekstu, zdania rozczłonkowane między dwoma akapitami), to jednak najmniejszy 
z jej mankamentów. 

Zarówno Demon ruchu i inne opowiadania, jak i Tragedia na wieży przynoszą 
więc rozczarowanie. Pierwszą polecić można jedynie czytelnikom nieznającym 
twórczości pisarza, choć dla zapoznania się z dziełem Grabińskiego stosowniej-
szą lekturą będzie któryś z dawniejszych, bardziej reprezentatywnych wyborów. 
Walorem Tragedii na wieży jest natomiast koncentracja nie wznawianych w szer-
szym zakresie opowiadań z tomików przedwojennych, tyle że nie stanowi ona 
na tym polu dopełnienia wyczerpującego. Dodatkowo jej bezprecedensowo niski 
poziom może odbić się negatywnie na recepcji dorobku fantasty. Wypada mieć 
jednak nadzieję, iż książki niniejsze będą zaczątkiem szerszego zainteresowania 
wydawców spuścizną pisarza i w niedalekiej przyszłości doczekamy się kolej-
nych, lepiej opracowanych wyborów, a być może nawet kompletnego zbioru no-
wel Stefana Grabińskiego. 

38 S. Grabiński, Strych, w: idem, Namiętność..., s. 171-187.
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Nastrój grozy jako element kompozycyjny utworu nie jest dla współczesnego 
czytelnika czymś nowym. W pewnym sensie literatura popularna jest ufundowa-
na na repetycji przyjętych już konwencji, w które opowiadania grozy bezsprzecz-
nie się wpisują. Istotne jest, iż w ujęciu gatunkowym proza ta nie musi wcale być 
skazana na zaszufladkowanie i oznaczenie etykietką: znane, wtórne, nieciekawe. 
Sztuką jest odnaleźć wśród masy literackich realizacji coś, co może odbiorcę 
jeszcze zaskoczyć. 

Co rusz, w różnych częściach naszego kraju możemy spotkać się z przedsię-
wzięciami mającymi na celu reaktywowanie utworów, bądź pisarzy już znanych 
(lecz tylko incydentalnie), ale też i tych niemal zapomnianych już przez obiego-
wą opinię. Wśród wielu inicjatyw pojawiła się także propozycja przemyskiego 
wydawnictwa Kabort. Czy jest to publikacja w pełni udana, pozostaje kwestią 
godną rozważenia.

Biorąc do ręki dwutomową antologię pt. Maska Śmierci. Opowieści niezwykłe, 
każdy czytelnik, przynajmniej w niewielkim stopniu zaznajomiony z literackimi 
konwencjami kryjącymi się za tym tytułem, zacznie się zastanawiać, z jakim to 
dziwotworem przyszło mu obcować. Jest to pytanie jak najbardziej uzasadnione, 
ponieważ pozycja ta już na pierwszy rzut oka odstrasza swoim niekonsekwent-
nym wydaniem. Z pozoru oba tomy łączyć może tylko tytuł i ryciny Alfreda Re-
thela na okładce. Różny jest krój liter na stronach tytułowych, rozmiar czcionki 
wewnątrz książek. Razi brak elementarnego, jak by się mogło wydawać, tytułu 
na grzbiecie każdego z egzemplarzy i tylko przypadek sprawić może, że natknie-
my się na ową antologię w gąszczu księgarskich półek. Nawet zawsze elegancka 
czerń, która powinna podkreślać charakter książki, wydaje się tu jakby doklejona 
i nieco sztuczna. Lecz ten, kto chciałby ocenić książkę po okładce, bardzo by 
się pomylił. Straciłby możliwość spotkania z jedną z najciekawszych propozycji 
wydawniczych w tym kręgu tematycznym. Jest to pozycja o tyle ciekawa, że 
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poza wyborem wyśmienitych opowiadań redaktorzy  opatrzyli każdy z tomów 
wnikliwym komentarzem. Co więcej, wstępy w doskonały sposób wprowadzają 
czytelnika w nastrój antologii, dostarczając ponadto fachowej wiedzy o głów-
nych nurtach twórczości wybranych literatów.

Pierwszy tom antologii zdaje się być zdominowany przez dwóch autorów: 
Edgara Allana Poe i hannsa heinza Ewersa. Świadczy o tym nie tylko zdecydo-
wanie liczniejsza reprezentacja utworów tychże pisarzy, lecz także aneks dołą-
czony do pierwszej odsłony Maski Śmierci. Dzięki dwóm tekstom teoretycznym 
Krzysztofa Macieja Choule czytelnik wnikliwiej może przyjrzeć się zarówno 
biografiom mistrzów swego gatunku, jak i umiejscowić ich opowiadania w szer-
szej perspektywie historycznoliterackiej. 

Redaktorzy zbioru postawili sobie za naczelne kryterium różnorodność w do-
borze opowiadań, tak aby prezentowały one jak najwięcej motywów wykorzy-
stywanych przez pisarzy. Dzięki temu obok znanych utworów Poego takich jak 
Maska Śmierci Szkarłatnej czy Serce – oskarżycielem dołączyli nieco już zapo-
mniane: Opowieść z Gór Skalistych, Podłużną skrzynię i już od wojny nie wzna-
wianą Posiadłość Landora. Zabrakło tu jednak najpopularniejszego z dzieł bo-
stońskiego pisarza: Zagłady Domu Usherów. Ujawnia się tu także jeszcze jedno 
kryterium selekcji niesamowitych opowieści. Tematem przewodnim staje się  tu 
groteska i ironia,  dzięki którym cała antologia nabiera bardzo ciekawych odcieni 
balansując pomiędzy farsą i horrorem, czego koronnym przykładem jest Serce – 
oskarżycielem.

Co się tyczy hannsa Ewersa, jego recepcja w Polsce przypomina nieco sinu-
soidę: po okresie wzmożonej fascynacji pisarzem (przed wojną) następuje prawie 
całkowite odsunięcie go na margines czytelniczy. Zaś po roku 1990 stopniowo 
autor zaczyna wracać do łask, czego antologia pod redakcją Bortnika i Choule 
stanowi koronny przykład. Warto dodać, iż pozostali pisarze (Villiers de L’Isle-
-Adam i Frédéric Boutet), których teksty możemy odnaleźć we wspominanej an-
tologii, już niemal przestali istnieć w świadomości dzisiejszego czytelnika, zaś 
zbiór ten pozwala na nowo odkryć ich twórczość. 

Bogaty komentarz do prezentowanych opowiadań amerykańskiego ojca ga-
tunku grozy stanowi tekst pt. W kręgu niesamowitości i oniryzmu – mroczny ob-
szar twórczości  Edgara Allana Poe. Obok interpretacji poszczególnych utworów 
czytelnik może odnaleźć próbę wyjaśnienia, w jaki sposób Poe urósł do miana 
mistrza, którym zachwycano się po obu stronach Atlantyku, i w jaki sposób jego 
niesamowite arabeski urzekały nie tylko przeciętnego czytelnika, ale także wiel-
kich pisarzy tamtych czasów, jak Baudelaire’a, Mallarmego, Rimbauda czy Ma-
eterlincka. Przyczyn zainteresowania wypatruje Choule w burzy, jaka rozszalała 
się po wypowiedziach biografa i wykonawcy artystycznego testamentu Poego – 
Rufusa Wilmota Griswolda. Co więcej, zwraca uwagę na  niebywałą umiejętność 
łączenia frapujących pisarza problemów ludzkiej psychiki, wkraczających nieraz 
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w sferę okrucieństwa, zbrodni i irracjonalnego postępowania, z wizyjnością for-
my i gorzką ironią, kryjącą się pod powierzchnią wydałoby się prostego tekstu. 
Przesadą jest jednak stwierdzenie, jakoby jego twórczość mogłaby stać się dla 
każdego czytelnika lustrem, w którym mógłby się on przejrzeć. Jest to pisarstwo 
niewątpliwie bardzo interesujące, lecz tego typu stwierdzenia balansują  już nie-
bezpiecznie na granicy banału.

Krzysztof Choule poświęca osobny artykuł także Ewersowi. Powołując się 
na wypowiedź Mariana Szyrockiego, stara się uzasadnić skąd u pisarza zafascy-
nowanie grozą, okrucieństwem i anomaliami, stawiając tezę, iż ma na to wpływ 
germańskość nie bez przyczyny utożsamiana z jakością zimną, ponurą i zatrwa-
żającą. Ewers w świadomości potomnych funkcjonuje przede wszystkim jako 
autor cyklu powieści osnutych wokół  fikcyjnej osoby Franka Brauna, bohate-
ra, którego losy możemy śledzić w Uczniu czarnoksięskim, Alraunie i Wampirze 
(fragment tej powieści został umieszczony w antologii jako tekst pt. Pajacyk. 
Stanowi on przenikliwe studium okrucieństwa wobec słabej jednostki, zarazem 
będąc interesującą wariacją na temat łatwości, z jaką tłum daje sobą manipulować 
poprzez umiejętne podsycanie napięcia). Powieści te przyniosły Ewersowi duży 
rozgłos, ściągając nań jednocześnie niezliczone głosy krytyki za jego upodobanie 
do pornografii i makabry, co też staje się przedmiotem analizy teoretycznej autora 
tekstu. Jedna rzecz nie podlega dyskusji: Krzysztof Choule z dużym znawstwem  
prezentuje czytelnikowi summę osobowości twórczej Ewersa. Co istotne, słusz-
nie podkreśla wagę opowiadań pisarza w jego całym dorobku, gdyż w nich to 
w najpełniejszy sposób objawił się jego talent twórczy. Ubolewać jednakowoż 
należy nad brakiem rozwinięcia przez autora kwestii znajomości niemieckiego 
pisarza ze Stanisławem Przybyszewskim, który nie tylko był tłumaczem prozy 
Ewersa (o czym Choule wspomina w opracowaniu), lecz łączyła ich także bliższa 
znajomość. Wszak autor Dzieci szatana wpłynął w nie małym stopniu na wzmo-
żone zainteresowanie twórczością Ewersa w Polsce. 

Co się tyczy samych opowiadań, to na szczególną uwagę zasługuje Dama 
tyfusowa, będąca niezwykle interesującym studium uzależnień epoki. Bohaterka 
Damy…, Maria, stanowi tu z jednej strony niezwykle ciekawą alegorię Sztuki,  
a przy tym zostają jej przypisane cechy chorobotwórcze, prowokujące u jej towa-
rzyszy zachowania destrukcyjne. Maria odpiera wszakże zarzuty, mówiąc: Tru-
cizna zaszkodzić może temu tylko, kogo dusza jest dla niej podatnym gruntem. 
Wymowa dzieła jest bardzo niejednoznaczna, gdyż postać dziewczyny można tu 
także odczytać jako à rebours faustowskiego Mefistofelesa.

Jedynym mankamentem w doborze tekstów zawartych w pierwszej części an-
tologii jest niewielka liczba opowiadań autorstwa Frédérica Bouteta i Villiersa de 
L’Isle-Adama. Na obu składa się sześć tekstów. Dla porównania Poe i Ewers mają 
ich po dziewięć każdy. Co prawda redaktorzy antologii we wstępie wyjaśniają, 
co miało wpływ na taki a nie inny jej kształt, lecz niewątpliwie pozostaje pewien 
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niedosyt. Tym bardziej, że w opowiadaniach Bouteta w bardzo ciekawy sposób 
został przedstawiony schemat konstruktor-naukowiec a jego dzieło, odnoszące 
się w sposób przewrotny i nie pozbawiony ironii do Frankensteina  autorstwa 
Mary Shelley. Wyrazić zatem należy żal, że antologia jest tak uboga w teksty 
tychże pisarzy. Oczywiście trzeba przyznać, iż nawet tak znikoma reprezentacja 
daje możliwość zetknięcia się choćby incydentalnie z twórczością Valliersa, który 
pisząc swoją Ewę przyszłości (1886) i dramat Axel (1890), wyraził swą wiarę, że 
wyobraźnia zawiera w sobie znacznie więcej piękna niż rzeczywistość, pozwalając 
żyć przy tym na poziomie, na jaki realny świat nigdy nie da rady się wspiąć.

Druga odsłona Maski Śmierci jest w moim odczuciu znacznie ciekawsza. Tutaj 
zdaje się być przeniesiony środek ciężkości całego zbioru tekstów. To tu wresz-
cie w pełni do głosu dochodzi ironiczny charakter antologii, próbujący przebić 
się przez tekst już od pierwszych jego stronic. Znaleźć możemy Oskara Paniz-
zę i jego burleskową historię Zbrodni w Tavistock Square, Gustawa Meyrinka  
w mistrzowski sposób urzekającego swoim groteskowym Bal Macabre, i Kar-
la Strobla bawiącego czytelnika niezbyt udaną grą konwencjami humorystycz-
nymi (Anatom). U każdego z pisarzy widać upodobanie do makabreski, tylko  
u Stefana Grabińskiego wszystko zdaje się być potraktowane z pełną powagą, 
tak jakby polski pisarz bał się, że gdy pozwoli sobie na odrobinę absurdu to 
jego niesamowite opowieści stracą na uroku i artyzmie. Wynika to oczywiście 
z nieco odmiennych założeń, jakie przed sobą postawił sam Grabiński. Świat 
w jego opowiadaniach, naznaczony determinizmem wszystkiego, co bohaterów 
otacza, może sobie pozwolić jedynie na niewielką manifestację wszechobecnej 
ironii losu. Jednostka staje się tu mimowolnym świadkiem szyderstwa z prób 
racjonalnego objaśnienia niewytłumaczalnej tajemnicy bytu.

Należy w tym miejscu pokreślić, że drugi tom antologii ulega mimowolnie 
pewnemu pęknięciu. Z jednej strony mamy tu różnorodną paletę autorów: Mey-
rinka, znanego polskiemu czytelnikowi głównie z powieści opartych na okulty-
zmie i gnostyckiej filozofii, wystarczy wspomnieć o słynnym Golemie; prawie 
nieznanych Strobla, Panizzę i Fossegrima – na drugim biegunie usytuowany jest 
Grabiński. Tak jak miało to miejsce w pierwszej Masce Śmierci, w której ilościo-
wo dominują utwory Edgara Allana Poe i hannsa Ewersa, tak w drugiej twór-
czość autor Demona ruchu dominuje nad resztą. Zaburza to w pewien sposób 
płynną lekturę całości, lecz jest zarazem bardzo dobrą próbą zaprezentowania 
czytelnikowi, nie znającemu wcześniej utworów Grabińskiego, całościowego 
ujęcia talentu twórczego pisarza. Wybór, jakiego dokonali Bortnik i Choule, jest 
o tyle ciekawy, że do zbioru włączono opowiadania nie tylko ze szczytowego 
okresu twórczości autora Salamandry, lecz znalazły się tu także Szalona zagro-
da, Podzwonne, Sad umarłych, stanowiące najwcześniejszy dorobek pisarski, jak  
i nowele z lat 30. (Lepianka w czystym polu, Sympatyk Proń, Porumbica, Wizyta) 
pisane już w okresie schyłkowym dla Grabińskiego. 
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Strobl został tu (pomimo tylko pięciu tekstów) zaprezentowany w sposób zna-
komity. Niejedna antologia nie potrafi ująć w tak zwięzły sposób całości dorobku 
twórczego danego pisarza. Czytelnik może się rozsmakować w stereotypowym 
horrorze (Bezecna mniszka), humoresce (Anatom), gorzkiej ironii i grotesko-
wej narracji (Głowa). Jest tu wszystko, czego można się spodziewać po Stroblu  
i za to redaktorom antologii należy się gest pochwalny. Jednak sprawa wygląda 
zupełnie inaczej z wyborem z pism Pannizy – nie ma w nich rdzenia, niczego 
dającego w bodaj najmniejszym stopniu choć mgliste wyobrażenie o jego pisar-
stwie. Jeśli nawet miałoby to być zaproszenie do dalszej przygody z pisarzem, to 
jest ono raczej mało wyraziste, a zanika już zupełnie po lekturze dalszej części 
antologii, gdzie czekają na nas doskonałe opowiadania Gustava Meyrinka.

Czynnikiem urozmaicającym lekturę stają się też wiersze Poego, stanowiące 
świetny komentarz do twórczości każdego z pisarzy prezentowanych w drugim 
tomie. Szkoda tylko, że pierwsza Maska Śmierci była tego dodatku pozbawio-
na. Prawdziwą perłą dla amatorów pisarstwa Stefana Grabińskiego zdają się być 
włączone do aneksu części drugiej jego Utwory Poetyckie. Potwierdza to tylko 
tezę, że cały zbiór posiada własnych ojców-przewodników, na czele których znaj-
duje się także autor Cienia Bafometa.

Rzeczą znamienną jest fakt, iż niniejsze tomy opowiadań grozy ujrzały świa-
tło dzienne właśnie teraz, kiedy to w roku 2009 obchodzona była dwusetna rocz-
nica urodzin Edgara Allana Poe, a 12 listopada 2011 roku minęło siedemdziesiąt 
pięć lat od śmierci Stefana Grabińskiego. Obie daty zdają się spinać zgrabną 
klamrą okres wzmożonej pracy nad powstawaniem antologii i przypominać  
o dwóch pisarzach, z których jeden już na stałe wpisał się w historię literatury 
grozy, jako jej niepisany ojciec, drugi zaś przeżywa swój ponowny renesans czy-
telniczy (wystarczy wspomnieć chociażby wznowione niedawno opowiadania 
Grabińskiego w tomie Demon ruchu wydanym przez wydawnictwo Zysk i s-ka). 
Stąd ograniczenia czasowe, jakie mogli sobie narzucić redaktorzy Maski Śmierci, 
mogły wpłynąć negatywnie na jakość estetyczną wydania. Jest to najpoważniej-
szy zarzut wobec obu tomów, lecz trzeba także przyznać, że traci on na znaczeniu 
wobec ogromu pracy, jakiej dokonali Krzysztof Bortnik i Krzysztof Maciej Cho-
ule, aby lektura starych mistrzów nabrała nowej jakości.
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