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Oddajemy w ręce czytelników pierwszy numer „Bez Porównania” po niemal
trzyrocznej przerwie wydawniczej. Postanowiliśmy, że wznowienie pracy
nad czasopismem rozpoczniemy Variami, na które składają się wysoko
ocenione przez recenzentów prace roczne studentów komparatystyki, jak
i artykuły pisane już przez absolwentów, często doktorantów. Interesujący
jest szerokie spektrum zainteresowań młodych komparatystów – od refleksji nad tekstami XVIII- i XIX-wiecznymi do zagadnień ściśle współczesnych.
Uwagę zwraca też dojrzałość metodologiczna autorów. Adrianna Chorąży z wykorzystaniem myśli Michela Foucault i krytyki marksistowskiej
zestawia Niebezpieczne związki Pierre’a Choderlosa de Laclos i Sofę. Baśń
moralną Claude-Prospera Jolyota de Crébillon, by odsłonić subtelne relacje
między władzą i erotyką. Dominika Pietrachowicz w refleksji nad Faustem
Goethego sięga do XIX-wiecznej filozofii politycznej, co pozwala odsłonić
nowe motywacje, które kierowały bohaterem. Mikołaj Borkowski zwraca uwagę na stosunek romantycznych epigonów do przemijającej epoki,
analizując problem ironii romantycznej w Don Juanie poznańskim Ryszarda
Berwińskiego. Mateusz Bobowski bada poezję Eugenia Montalego w kontekście poezji orfickiej, wskazując na radykalne różnice tych dwóch poetyk.
Bliżsi współczesności są Patryk Szaj i Łukasz Łoziński; Szaj analizuje dwa
modele ideowe reprezentowane przez bohaterów opowiadania Bohumila
Hrabala Wieczorna lekcja jazdy oraz powieści Pawła Huellego Mercedes-Benz, Łoziński natomiast przedstawia kulinarne wątki w powieści Frances
Mayes Pod słońcem Toskanii, traktując kuchnię jako niezwykle istotny element społecznego doświadczenia.

Zgodnie z przyjętą w „Bez Porównania” konwencją i w tym numerze publikujemy artykuły przekładoznawcze. Danuta Cebula sięga do Emmy Jane
Austin i krytycznie wskazuje na niejasności i problemy polskiego przekładu.
Annę Svetlovą interesują rosyjskie przekłady poezji Władysława Broniewskiego dokonane przez Borysa Pasternaka; autorka przedstawia, jak istotny
jest kontekst kulturowy, a także zastanawia się, gdzie kończy się przekład,
a gdzie zaczyna nowe dzieło inspirowane jedynie tekstem oryginalnym.
Mamy szczerą nadzieję, że nowy numer „Bez Porówania” dostarczy
czytelnikom, szczególnie młodym komparatystom, wielu inspiracji i zachęci nie tylko do lektury kolejnych numerów, ale też do spróbowania
własnych sił i publikowania tekstów w nadchodzących numerach. Następny numer będzie skupiał się na poezji XXI wieku, natomiast o kolejnych planach redakcja będzie informować za pośrednictwem strony
www.bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl.
Życzymy owocnej lektury!
Redakcja

Adrianna Chorąży

Erotyka i władza w Niebezpiecznych związkach Pierre’a
Choderlosa de Laclos oraz Sofie. Baśni moralnej Claude-Prospera
Jolyota de Crébillon

„Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach.”
− Jean-Jacques Rousseau, Umowa społeczna
Niebezpieczne związki Choderlosa de Laclos to powieść, która u schyłku
XVIII wieku wzbudziła we Francji szereg kontrowersji i taki też jej obraz
funkcjonuje w świadomości współczesnych. Co ciekawe, okazuje się jednak, że pomimo ukazywanego i piętnowanego w dziele zepsucia ówczesnej arystokracji rojaliści i konserwatyści, w tym Maria Antonina, czytywali
dzieło i wypowiadali o nim pochlebne sądy1. Oznaczałoby to, że powieść
Laclosa aż do wybuchu rewolucji francuskiej nie była uważana za dzieło
polityczne. Podobnie rzecz ma się z Sofą. Baśnią moralną Claude-Prospera Jolyota de Crébillon, która to, uznana za satyrę polityczną, przyczyniła
się do siedmiomiesięcznego wygnania autora z Paryża. Dzięki protekcji
Madame de Pompadour, faworyty króla, de Crébillon powrócił jednak na
dwór i otrzymał stanowisko królewskiego cenzora, a jego dzieło zaczęło
cieszyć się niebywałym wzięciem wśród czytelników. Wydarzenia z roku
1

Zob. W. Young, Eros Denied: Sex in Western Society, Nowy Jork 1964, s. 246.
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1789 nadały obu powieściom wymowę polityczną. Tadeusz Boy-Żeleński
pisząc o Niebezpiecznych związkach, zwraca uwagę, że
Skazane na zniszczenie przez policję, zapomniane później wśród wulkanicznych wstrząśnień tworzącego się nowego społeczeństwa, dzieło to znika z horyzontu na lat niemal sto. Sainte-Beuve zaledwie o nim wspomina, romantycy
obrzucają je skargą2.

Podobnie jak w przypadku Sofy, istnienie Niebezpiecznych związków
zostaje w europejskiej pamięci zatarte. O ile na temat dzieła Crébillona
wciąż nie ma bogatej literatury przedmiotu, o tyle Niebezpieczne związki
doczekały się sporej ilości opracowań. Pierwszym ważniejszym tekstem
odnawiającym dyskusję nad utworem są Notes analytiques et critiques
sur les „Liaisons dangereuses” Charles’a Baudelaire’a, który zauważa ich
moralną wartość – zyskały one na przydatności wraz z upływem czasu
i postępującym zwyrodnieniem obyczajów3. Kolejnym ważnym pisarzem
podejmującym refleksję nad tym dziełem jest Jean Giraudoux. Rozważa
on rozpatrywany już wielokrotnie problem autora – w jaki sposób Laclos,
człowiek nie uczestniczący w życiu paryskich elit, stworzył tak dokładne
ich odzwierciedlenie. Martin Turnell w Novel in France prowadzi polemikę z krytyką uznającą Niebezpieczne związki za dzieło o etyce i sugeruje,
aby skupić się na ukazanych w nim mechanizmach seksualnej rywalizacji4.
Pojawiają się również próby odczytywania Laclosa jako prekursora myśli
Marksa i Engelsa –Roger Vailland w Laclos par lui-meme wysuwa hipotezę,
że Madame de Tourvel, czyli najbardziej pozytywna postać, to przedstawicielka burżuazji, nie zaś arystokracji, a autor poprzez swoje dzieło piętnował nie wiek, a pewną klasę społeczną5. Uwzględniając podział społeczny,
Suellen Diaconoff pisze w Eros and Power in „Les Liaisons dangereuses”:
2
3
4
5

P. Ch. de Laclos, Niebezpieczne związki, tłum. i oprac. T. Boy-Żeleński, Szczecin 1988,
s. 12.
Zob. W. Mead, Les Liaisons Dangereuses and Moral Usefulness, „PMLA”, 75, 1960, nr 5,
(dostęp: 05.04.2015r.) http://www.jstor.org/stable/460666.
Zob. tamże.
Zob. tamże.
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A Study in Evil o różnicach w zachowaniach seksualnych dozwolonych dla
dworu i ludu francuskiego. Pozostając w zgodzie z myślą Michaela Foucaulta, wysuwa wniosek, że literatura libertyńska zrodziła się ze strachu przed
seksualną ekspresją – instynkty były represjonowane, gdyż ze względu
na swoje egoistyczne, a nie altruistyczne, nacechowanie, mogły stanowić
zagrożenie dla interesu społeczeństwa.
Widać, że badania nad Niebezpiecznymi związkami oscylują wokół
problemów zorientowanych socjologicznie. Odczytanie Sofy w świetle
zachowań XVIII-wiecznych stosunków arystokracji i ludu nasuwa podobne spostrzeżenia i konkluzje. Foucault pisząc o Francji w czasach ancien
régime’u zauważył, że o seksualności mówi się jak o sekrecie, tajemnicy,
a wyznania mogą odbywać się tylko w sferze prywatnej. Laclos stworzył
powieść epistolarną – forma dzieła-korespondencji wywołuje w czytelniku
wrażenie intymności. Podobnie działa Crébillon, gdy swojego bohatera
zamienia w tytułową sofę, czyli mebel znajdujący się w pokoju sypialnym –
najbardziej niedostępnym dla osób z zewnątrz pokoju. Takie manewry
autorów sprawiają, że oba utwory mogą być interpretowane jako konflikt
pomiędzy prywatnym a publicznym i równocześnie rozpoczynać pośredni
dyskurs na temat seksualności i władzy. Recepcja obu powieści i związane
z nią nieprzyjemności, które dotknęły twórców, wpisują się w XVIII-wieczne
mechanizmy sprawowania kontroli nad ludem przez monarchę.
Kaźń w tej zrytualizowanej postaci, jaką ma w XVIII wieku, powinna być rozumiana jako operator polityczny. Logicznie wpisuje się w system karny, gdzie
władca, w sposób pośredni lub bezpośredni, przesłuchuje, decyduje i nakazuje wykonanie kary, jako że właśnie w niego, poprzez Prawo, godzi zbrodnia6.

Zarówno u Crébillona, jak i u Laclosa postaci zostają skazane za swoje występki w sposób cielesny i jawny. W Sofie represjonuje się działanie
przeciwko prawu Brahmy, hinduskiego strażnika działań wszechświata,
stwórcy pierwszych żywych istot, w Niebezpiecznych związkach karę nakłada się za poczynania mające na celu zaszkodzić równym sobie. Mając na
6

M. Foucault, Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1998, s. 53.
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uwadze przywoływane wyżej marksistowskie odczytania literatury libertyńskiej można uznać, że pierwsza relacja będzie formą buntu poddanego
wymierzonego przeciwko panu, druga wystąpieniem jednostki próbującej
zdobyć kontrolę nad równymi sobie. W obu przypadkach można mówić
o walce mającej na celu zdobycie władzy i wolności, a więc i próbie realizacji pragnienia zostania uznanym w oczach Innego. Będzie to dokonywane w świecie-inscenizacji, w którym wszystko jest grą pozbawioną zasad,
a najsilniejszych cechuje największa liczba masek.
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Pomimo zakazu stosowania represji fizycznych w stosunkach między
ludźmi pewne jej formy dalej istnieją. Modelowanie zachowania odpowiednio do reakcji odbiorcy w celu uzyskania osobistych korzyści to tylko
inna odsłona przemocy10 i stosowania przymusu wobec jednostki. Najcenniejszą umiejętnością staje się zdolność psychologizacji, a co się z tym
łączy, manipulacji osobami wokół i ich własnymi afektami. Henri de Saint-Simon kończy opis rozmowy z Delfinem, podczas której stara się wydobyć
od niego pewne informacje, słowami:
Starałem się nie tyle rozwijać ciąg rozumowania i refleksje… ile zaszczepić mu
niepostrzeżenie a skutecznie moje własne uczucia i poglądy w każdej z tych
spraw…11

„To prawda, później odsłoniłam Ci karty: ale wiesz jakie interesy nas jednoczą
i czy z nas dwojga to mnie należałoby nazwać nieostrożną?”7

Pozycja, a więc wartość jednostki na dworze, zależy od przychylności
króla. Jednakże opinii nie kształtują majątek, dokonania czy umiejętności
danej osoby, ale wpływ, jaki wywiera na innych i rola, która przypada jej
w grze koterii dworskich. Toczy się tam

Tego rodzaju formy wywierania wpływu zostają przeniesione na karty
powieści. W Niebezpiecznych związkach i Sofie manipulacja ściśle sprzęga
się z seksem, gdyż to głównie poprzez niego będzie realizowana, a fizyczne
zbliżenie z przedmiotem pragnienia zamienia się w metaforę przejęcia nad
nim rzeczywistej kontroli. W dziele Laclosa wskazać można dwie postaci
odzwierciedlające typy „podmiotów pożądania“ – markizę de Merteuil i wicehrabiego de Valmont. Główną właściwością odróżniającą ich od opisywanego społeczeństwa jest wiedza erotyczna – zdobyta nie tylko poprzez
doświadczenie i przebiegłość, ale przede wszystkim przez obserwację.

[…] niebezpieczna gra, w której stosowanie przemocy fizycznej i bezpośrednie wyładowywanie afektów są zakazane i mogą mieć zgubne następstwa –
wymaga od każdego uczestnika dalekowzrocznej przezorności, dokładnej
znajomości każdego ze współuczestników i jego pozycji, notowań jego osoby
na tabeli opinii dworskich, wymaga dokładnego różnicowania własnego zachowania, odpowiednio do tych notowań9.

Wszedłszy w świat w czasie, kiedy jako młoda dziewczyna z urzędu niejako
byłam skazana na milczenie i martwotę, umiałam skorzystać z tego, aby przyglądać się i zastanawiać. Gdy świat uważał mnie za roztrzepaną lub tępą, ja,
w istocie niewiele słuchając tego, co do mnie mówiono, tym skwapliwiej chłonęłam to, co przede mną ukrywano. Ta zbawienna ciekawość, bogacąc doświadczenie, nauczyła mnie zarazem sztuki udawania12.

Życie dworskie to gra prowadzona na serio, gra niewesoła, a pochłaniająca.
Trzeba ustawić swe pionki i figury, mieć plan, trzymać się go, odpierać ataki swego przeciwnika, czasami iść na ryzyko i grać na chybił trafił. A po tych
wszystkich marzeniach i wysiłkach znaleźć się w szachu albo dostać mata8.

W słowach markizy de Merteuil widać, jak dokładnie odzwierciedla ona
model arystokratki o wysokiej pozycji na dworze. To poprzez nad wyraz
7
8
9

P. Ch. de Laclos, dz. cyt., s. 156.
J. de La Bruyère, Charaktery, czyli obyczaje naszych czasów, tłum. A. Tatarkiewicz,
Warszawa 1965, s. 203.
N. Elias, O procesie cywilizacji, tłum. K. Markiewicz, T. Zadłudowski, oprac. M. Buchok,
Warszawa 2011, s. 534.

10
11
12

Przemoc przenosi się ze sfery jawnej do ukrytej, wyraża się w represjach psychicznych.
H. de Saint-Simon, Mémoires 1711, t. 22, s. 20. Cyt. za N. Elias, dz. cyt,., s. 542.
P. Ch. de Laclos, dz. cyt., s. 151.
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rozwiniętą zdolność psychologizacji staje się nie tyle najlepszym graczem,
co wręcz osobą rozdającą karty. Wytworzyła własne zasady postępowania
i jak sama mówi – jest „swoim własnym dziełem”13. Swoje umiejętności
wykorzystuje do podporządkowania sobie całego paryskiego światka,
a gdy ktoś odważy się ją pomówić, wymierza mu surową karę. Tak było
w przypadku, gdy Prevan zażartował w towarzystwie na temat jej cnoty,
podważając przy tym dobre imię i wiarygodność markizy. Kobieta powzięła sprytną, misternie zaplanowaną zemstę. Zwabiła mężczyznę do
swojej sypialni, przybierając przy tym maskę wysoce cnotliwej damy, po
czym wszczęła alarm i w zmowie ze służącą rozniosła po całym Paryżu, że
Prevan gwałtem wtargnął do jej pokoju oraz nastawał na jej cześć. Sytuacja ta spowodowała odwrócenie ról. W dyskursie prywatnym to markiza
jest sprawczynią, jednakże w tym przeznaczonym dla opinii publicznej
przybiera maskę pokrzywdzonej. Jednocześnie wymierza karę Prevanowi
i oczyszcza swoje imię, wskutek czego odzyskuje władzę nad odbiorem
własnej osoby, przez co wzmacnia zaufanie towarzystwa do siebie. „Dobre imię” było największym przedmiotem troski ówczesnych kobiet, gdyż
to poprzez nie zdobywały szacunek i powszechny respekt. Dlatego też
usidlenie de Tourvel oznaczałoby dla Valmonta największy triumf. W grę
wchodzi nie tylko trudność w zdobyciu kobiety, ale i pozbawienie cnoty
najsilniej strzegącej jej osoby we Francji; równałoby się to utracie przez nią
statusu społecznego, a więc i pełnego człowieczeństwa, a co za tym idzie,
przejęciu nad nią kontroli.
The mythic virgin is inaccessible to man; she is not always physically virgin… but
she must be untouched in some way that the seducer can attempt to bring her
to some new knowledge about her own sexuality. At the same time, she must offer resistance to his efforts since it is precisely her inaccessibility, her virginity, that
challenges and interests him14.

13
14

Tamże.
B. Becker-Theye, The Seducer as Mythic Figure in Richardson, Laclos, and Kierkegaard,
Londyn 1988, s. 7.
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To właśnie de Tourvel, a nie Cecylia de Volanges, która pomimo swojej
czystości okazuje zainteresowanie kwestiami dotyczącymi seksualności,
przyciąga uwodziciela Valmonta niczym mityczna dziewica z opisu Betty
Becker-Theye. Zdobycie młodej dziewczyny to zabawa, którą mężczyzna
podejmuje nie tylko na prośbę markizy, ale i z pragnienia zemsty na jej
matce utrudniającej zdobycie prezydentowej. Merteuil posiada władzę
nad Valmontem, dlatego też to właśnie ona staje się głównym przedmiotem jego pożądania. Jej zdobycie oznaczałoby przejęcie panowania nad
nią i nad samym sobą. Markiza pisze mu: „Nie tyle pragniesz mych uczuć,
ile chciałbyś nadużywać swej władzy”15.
W tym świecie odarte z wszelkich uczuć seksualne zbliżenie wpisuje
się w mechanizmy sprawowania kontroli. Gdy wicehrabia wyraża chęć
odbycia ponownego stosunku z markizą, ta odczytuje w tym pragnienie
panowania. Dlatego też manipuluje nim tak, aby zdobył i utracił prezydentową, a co więcej, wmawia mu, że kochał Tourvel prawdziwą miłością.
Idąc za myślą Ervinga Goffmana16, Valmont i Merteuil należą do jednego
zespołu, którego członkowie połączeni są pewną umową, a przywódca
musi zwalczać i karać wszelkie niesubordynacje.
To prawda, później odsłoniłam ci karty: ale wiesz jakie interesy nas jednoczą
i czy z nas dwojga mnie należałoby nazwać nieostrożną?17

W tych słowach markiza bawi się swoją ofiarą – delikatnie sugeruje
wicehrabiemu, że jest on obiektem jej manipulacji. Jednak o ile w tym
przypadku nie ponosi odpowiedzialności za swoją pychę, o tyle napawanie się własnymi zwycięstwami i przebiegłością w intrygach obróci się
przeciwko niej. Zapomina, że
Człowiek dworu jest panem swoich ruchów, spojrzeń, wyrazu: jest głęboki,
nieprzenikniony, kryje się z troskami, uśmiecha do wrogów, opanowuje skłon-

15
16
17

P. Ch. de Laclos, dz. cyt., s. 290.
Zob. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak,
P. Śpiewak, oprac. J. Szacki, Warszawa 2008.
P. Ch. de Laclos, dz. cyt., s. 156.
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ności, ukrywa namiętności, zadaje kłam sercu, mówi, działa wbrew temu co
czuje18.

w swoje serce: jesteś panem mego losu, a nie zasługuję na to, byś go uczynił
nieszczęśliwym20.

Przez figurę markizy Laclos piętnuje brak samoopanowania w uleganiu
namiętnościom. Jak pisała Diaconoff, seksualność w XVIII-wiecznej Francji
była represjonowana ze względu na swoje egoistyczne nacechowanie.
Merteuil, mówiąc Valmontowi o swoich zwycięskich intrygach i nakłaniając go do zachowania ostrożności, ujawnia egoistyczną pewność siebie.

Mężczyzna uwodzi cnotliwe kobiety, a pozbawiając je możliwości stosunku sprawia, że zaczynają ujawniać i rozwijać instynkty seksualne. Staje
się dla nich wyzwaniem, próbują zdjąć z niego klątwy czarowników. Został
rzucony na niego urok uniemożliwiający mu osiągnięcie erekcji.
Gdy Zefida i Zulika zaczynają odnosić pierwsze, niewielkie sukcesy,
impotencja okazuje się mistyfikacją. Amanzej, narrator historii, opisuje
mężczyznę jako mimowolnie okazującego chłód21. Jednakże Mazulim
przybiera taką pozę po to, aby ostatecznie usidlić kobiety, jednocześnie
je upokarzając.

[…] wykonawca […] musi zachować emocjonalny dystans wobec przedstawienia po to, by mógł radzić sobie z nieprzewidzianymi trudnościami dramaturgicznymi w miarę ich pojawiania się. […] [M]usi też uważać by nie porwał
go jego własny spektakl, co mogłoby zaszkodzić dobremu jego wystawieniu19.

Markiza de Merteuil została zdemaskowana, ponieważ wskutek samouwielbienia zaczęły kierować nią egoistyczne instynkty. Podobnie dzieje
się w przypadku Valmonta, który wpierw rozkoszuje się swoją reputacją
niezrównanego uwodziciela, przez co nie dostrzega w porę intryg przeciwniczki, a potem niesiony chęcią zemsty ginie w pojedynku. Kara spotkała
zatem tych, którzy działali przeciwko społeczeństwu i niszczyli niepisane
dworskie zasady.
W historii Zefidy, Zuliki i Mazulima, przedstawionej przez Crébillona
w Sofie, dopatrzyć się można podobieństw do Niebezpiecznych związków.
Mazulim posiada opinię jednego z największych uwodzicieli w Agrze, jednak podczas zbliżeń z kobietami zawodzi, ponieważ cierpi na impotencję.
Zefida podczas pierwszego wyznania miłosnego skierowanego do Mazulima mówi:
Owładnięty żądzą poruszania serc, przywykły do niestałości z racji triumfów,
których nikt nie podaje w wątpliwość, starasz się jedynie zwyciężać, a nie kochać. Być może zacząłeś mnie oblegać, nic do mnie nie czując? Wejrzyj dobrze

[…] w każdym razie podjął [Mazulim] próbę, która (i to wyłącznie przez przypadek) raz w życiu mu się nie udała. […] Nagle zmieniło się jej [Zuliki] oblicze,
a rumieniec i złość, które na nim ujrzałem, jak również kpiąca i bezczelna mina
Mazulima powiedziały mi, że to, co Zulika uważała za niewykonalne, okazało
się w całości możliwe. […] Żałuję, że ta przykrość zdarzyła się Zulice: zasługiwała na nią z pewnością mniej niż kto inny22.

Mężczyzna zaskakuje kobietę – w ten sposób niespodziewanie dla niej
zaszczepia w niej finalną wiedzę dotyczącą seksu w momencie, gdy ta
nie może zareagować. Satysfakcja seksualna osiągnięta poprzez gwałt na
Zulice sprawia, że zdobywa nad nią władzę. Łączy się to z mechanizmami
manipulacji i samoopanowania – Mazulim dokładnie odzwierciedla model idealnego francuskiego arystokraty, będącego panem swoich gestów,
spojrzeń i uczuć. Sprawuje kontrolę nad każdym bohaterem opowieści.
Gdy wysyła służącego Nassesa do Zuliki, ma już obmyślony cały plan, który
zostanie w całości zrealizowany. „A jednak wiem tak dobrze, iż mógłbym
powtórzyć pani słowo w słowo, co mówił, żeby cię uwieść”23, mówi sługa.
C.-P. J. de Crébillon, Sofa. Baśń moralna, tłum. i oprac. A. Siemek,Warszawa 1987,
s. 179.
21 Zob. tamże, s. 212.
22 Tamże, s. 214.
23 Tamże, 323.
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J. de La Bruyère, Charaktery…, s. 183.
E. Goffman, dz. cyt., s. 242−243.
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Pomimo szczerej odrazy do kobiety uwodzi ją i sprawia, że ta przestaje
wierzyć w uczucia Mazulima, a zaczyna w miłość Nassesa. Mistyfikacja ma
jeden cel – uczynić z Zuliki podwładną. Gdy kobieta mówi, że nie ma już
zamiaru widywać żadnego z nich, jej słowa spotykają się z drwiną. Od teraz
musi robić wszystko, co każe jej Mazulim, inaczej straci reputację i zostanie
wykluczona ze społeczeństwa. Wniosek ten podważa prawdy o istotności
zachowania cnoty, które były jej wmawiane przez mężczyzn.

piero co odkryte fascynacje muszą zostać stłumione. Czyni to społeczeństwo słabszym i podatniejszym na manipulację. Prywatne przemienia się
w publiczne. Intymność zostaje poddana kontroli. Nasuwa się tutaj na myśl
heglowska dialektyka Pana i Niewolnika, która w interpretacji Aleksandra
Kojève’a zakłada, że Niewolnik, aby osiągnąć wolność będącą spełnieniem,
musi zbuntować się przeciwko Panu.

Ale obyczaje nasze się zmieniły, a nasze zapatrywania wraz z nimi. Och, nie!
Jeśli miałaby cię, pani, powstrzymywać jeno obawa publicznego potępienia,
możesz ją odrzucić i oddać się miłości24.

„Proces rozstrzygnięto przedwczoraj: przegrała jednogłośnie”26. Niebezpieczne
związki przez pryzmat Heglowskiej dialektyki Pana i Niewolnika

Seksualny instynkt Zuliki zostaje rozbudzony po to, aby łatwiejszym
stało się przejęcie nad nią kontroli.

W tej części artykułu będę inspirować się markistowskimi i freudowskimi odczytaniami Heglowskiej dialektyki Pana i Niewolnika, według których
jest to relacja zależna – dwa byty toczą walkę na śmierć i życie. Pierwszy
włada i posiada pragnienia drugiego, uzależniając go w ten sposób od
siebie. Niewolnik w trosce o własne bezpieczeństwo zrzeka się wolności
i realizuje potrzeby Pana, który przestaje konfrontować się z materią, przez
co de facto uzależnia się od pracy Niewolnika, więc i od niego samego27.

Stosunek jednostki do siebie, sposób, w jaki uwalnia się od własnych żądz, forma panowania, jaką sprawuje nad sobą – oto elementy konstytutywne szczęścia i ładu państwa. […] Być wolnym wobec rozkoszy – to nie wstępować na
ich służbę, nie godzić się na niewolnictwo25.

Mazulim wygrywa, ponieważ doszedł do perfekcji w panowaniu nad
sobą. Kobieta zniewolona popędami będzie musiała cały czas toczyć
wewnętrzną walkę i być posłuszną swemu panu, aby utrzymać pozycję
w świecie. Zgodnie z koncepcją Foucaulta, że „ja” ludzkie jest wytworem
pewnych stosunków dominacji i zostało skonstruowane oraz ujarzmione
po to, aby lepiej kontrolować społeczeństwo, można uznać, że Crébillion
poprzez tę historię pokazuje mechanizmy kontroli w społeczeństwie francuskim. Władza sprawowana przez narzucanie poddanym pewnych restrykcji dotyczących seksualności jednocześnie każe zwrócić im na tę sferę
uwagę. Dostarczając im wiedzy, uświadamia ich o istnieniu erotycznej
natury człowieka, która równocześnie staje się przedmiotem represji. Do-

24
25

Tamże, s. 251−252.
M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski,
oprac. T. Komendant, Warszawa 1995, s. 218.

Pożądanie życia związało niewolnika najpierw z chlebem, a potem z panem.
Inaczej pan: pan naraził swoje życie. Co to znaczy? Najważniejszą sprawą
było to, aby stać się panem pożądań niewolnika. Niewolnik pożądał chleba,
a pan pożądał pożądań niewolnika. Co to znaczy: pożądać pożądań niewolnika? To znaczy chcieć, żeby niewolnik we wszystkim, czego pożąda, pożądał
mnie – pana. Przypuśćmy, że niewolnik pożąda chleba. Trzeba tak zrobić, żeby
on w tym pożądaniu chleba uznawał mnie, pana. Pan staje się właścicielem
chleba i teraz niewolnik, chcąc chleba, będzie musiał uznać właściciela chleba
za swego pana. Poprzez pożądanie chleba niewolnik uznaje obce panowanie.
Niewolnik robi to chętnie, bo w zamian za uznanie otrzymuje chleb28.

26 P. Ch. de Laclos, dz. cyt., s. 314.
27 Zob. A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1999, s. 174.
28 J. Tischner, Etyka a historia:, wykłady, oprac. D. Kot, Kraków 2008, s. 21.
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Jak wspomniałam, Amanzej został przemieniony przez Brahmę w sofę
za bunt przeciwko ustanowionym prawom moralnym, a w Niebezpiecznych związkach kara spotyka markizę, która podejmowała działania wymierzone w wolność równych sobie przedstawicieli arystokracji francuskiej.
W pierwszym przypadku dopatrzyć się można niesubordynacji Niewolnika
wobec Pana, w drugim chęć przemienienia Pana w Niewolnika. U Crébillona relacje te widoczne są również w samych opowieściach. Mazulim,
wywołując w kobietach seksualne pragnienie, a jednocześnie przeciągając jego realizację, staje się właśnie „panem pożądań niewolnika”. Zulika,
marząc o stosunku, w rzeczywistości pragnie konkretnego mężczyzny. On,
odwlekając spełnienie owego pragnienia, bardziej ją do siebie przywiązuje. Gdy kobieta otrzymuje „chleb”, staje się zależna od Mazulima, który
od teraz będzie sprawował nad nią absolutną kontrolę – dlatego może
igrać z jej uczuciami, dlatego wysyła Nassesa i poddaje ją „próbie”. Władza
pozwala mu na rozporządzanie jej ciałem. Zulika próbuje się sprzeciwić,
gdy dostrzega intrygę i prawdziwe oblicze mężczyzny.
– Ja miałabym was jeszcze oglądać! – zawołała.
– Niestety! – odrzekł, podając jej ramię do wyjścia. – Będziesz pani musiała to
ścierpieć29.

Bunt zostaje stłumiony, ponieważ Mazulim posiadł ukradkiem władzę
nad jej człowieczeństwem. Jeżeli nie podda się jego rozkazom, utraci reputację.
Powstająca w Walce i poprzez Walkę Wolność Pana jest ślepą uliczką. Aby ją
urzeczywistnić, musi zostać uznana przez Niewolnika; trzeba tego, który ją
uznaje, przemienić w Niewolnika. Moja wolność nie przestaje być marzeniem,
iluzją, abstrakcyjnym ideałem, tylko w mierze, w jakiej jest ogólnie uznana
przez tych, których ja uważam za godnych aby ją uznać. A właśnie tego nie
może Pan nigdy osiągnąć. Jego wolność jest wprawdzie uznana, jest więc rzeczywista. Ale jest ona uznana tylko przez Niewolników. Jest więc w swej rzeczywistości niewystarczająca30.

29
30

C.-P. J. de Crébillon, dz. cyt., s. 327.
A. Kojève, dz. cyt, s. 176.
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Mazulim szuka swojej wolności u kobiet, którymi manipuluje. Kłamie,
gdy mówi, że najlepiej mu z kurtyzanami. Nie uważa prostytutek za równe sobie, uznania oczekuje od kobiet posiadających szacunek. Jednak
przemieniając je w Niewolników sprawia, że ich uznanie przestaje mieć
jakiekolwiek znaczenie. Mężczyzna jako Pan tkwi więc w wiecznym kole
pragnień, którego nie potrafi zatrzymać. Zulika nie chce stracić uznania,
dlatego decyduje się przyjąć panowanie Mazulima. Jednak czy jej sprzeciw nie jest wyrazem tego, że mężczyzna przestał być Panem jej pożądań,
a jedynym, co powstrzymuje ją od uwolnienia się, jest lęk przed utratą
reputacji? Jak Kojève pisze dalej,
Niewolnik bowiem uznaje ludzką rzeczywistość i godność Pana. Potrzebuje
więc przeto tylko narzucić Panu swoją wolność, aby osiągnąć ostateczne Zaspokojenie, które daje wzajemne Uznanie i w ten sposób zatrzymać dziejowy
proces. Oczywiście, aby to osiągnąć musi teraz walczyć przeciw Panu31.

Nasuwa się refleksja, że literatura libertyńska nabrała politycznego znaczenia gdy doszło do rewolucji francuskiej, ponieważ pierwsza zanegowała
uznanie władzy. Przenosząc sprawy prywatne do sfery publicznej pokazała, że można o nich mówić, poprzez oswojenie stały się powszechnie
uznane. Mechanizmy kontroli społeczeństwa zostały zniesione, ponieważ
przełamała tabu – poprzez opisanie i nazwanie go. Ujawnienie intymności
odebrało władzy kontrolę nad seksualnością ludu. Rewolucja francuska to
przeniesienie walki ze sfery idei do rzeczywistości.
Jeszcze dobitniej pokazuje ów bunt opowieść o Aminie i Abdalatifie
z Sofy. Mężczyzna postanawia obsypać kobietę ją kosztownościami i zapewnić dostatnie życie u swego boku pod pewnym warunkiem.
Chcę jednak, byś była rozsądna. Żadnych kawalerów. Dobre obyczaje, porządne sprawowanie; bez tego nie będziemy długo przyjaciółmi32.

31
32

Tamże.
C.-P. J. de Crébillon, dz. cyt., s. 105.
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Posiada środki, aby zapewnić jej to, czego pragnie. Kobieta, aby zrealizować swoje marzenie, musi spełnić jego żądania oraz uznać jego władzę.
Amina jednak, podobnie jak markiza de Merteuil, była swoim własnym
dziełem, stworzyła siebie na nowo.
Kiedy ochłonęła, pomyślała o roli, jaką winna odgrywać wobec tylu widzów.
Przemówiła wyniośle do niewolników, arogancko do kupców i rzemieślników,
wybrała, co się jej podobało, rozkazała, aby wszystko, czego żąda, było gotowe
najpóźniej do następnego dnia, i powróciła do toalety33.

Jej stosunek do poddanych również ukazany jest poprzez relację Pan−
Niewolnik. Gdy parę zdań później Crébillon opisuje jej reakcję na przybycie
Abdalatifa, ta rzuca mu się do nóg i „w najbardziej haniebnych słowach”34
wyraża podziękowanie. Uderzający kontrast w jej zachowaniu pokazuje,
że postanowiła przyjąć jego zwierzchnictwo nad sobą. Jednak władza ta
jest tylko powierzchowna. Kobieta posuwa się do zdrady.
Albo Abdalatif miał zbyt wysokie mniemanie o sobie, aby przypuścić, że Amina
może być niewierna, albo z równie śmiesznym zadufaniem liczył na przysięgi,
w których klęła, iż będzie zawsze należeć tylko do niego, […] gdyby nie pewne
niespodziewane zdarzenie, należy sądzić, że pozostawałby dalej w błędzie35.

W heglowskiej dialektyce to zlękniony Niewolnik staje się konstruktorem dziejów świata, a Pan zbędną egzystencją – jak pisze autor Fenomenologii ducha – „w swej próżności głupieje”. Podobnie rzecz ma się
z Abdalatifem – zewsząd napływające pochwały i komplementy oraz zapatrzenie w siebie czyni go ślepym na otoczenie. Dlatego też
Rzeczą, która poruszyła go najbardziej, było to, że ktoś śmiał uchybić w tak
okrutny sposób powinnościom wobec człowieka jego pokroju. Już samo to
zdawało mu się niepojęte36.

33
34
35
36

Tamże, s. 108.
Tamże.
Tamże, s. 119.
Tamże, s. 123.
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Burzy go niesubordynacja Aminy i wskutek tego trzeźwieje. Tym razem
manipulacja nie zadziałała. Kłamliwe zapewnienia kobiety o wierności nie
odniosły zamierzonego skutku. Wydawać by się mogło, że od początku nie
uznawała jego władzy, a wszystko było tylko grą mająca na celu uczynić
z niego Niewolnika. Kara, jaka spotyka Aminę, jest surowa – ponieważ pragnęła tylko kosztowności, a nie Abdalatifa, wszystko zostaje jej odebrane.
Podczas owych lamentów Abdalatif trzymając w ręku spis tego, co dał Aminie,
kazał sobie zwracać wszystko po kolei37.

Tylko uznając zwierzchność Pana, Niewolnik może zrealizować swoje
potrzeby. Jeżeli byt istniejący dla kogoś nie żyje zgodnie z regułami, na
które się zgodził, zostaje zerwana umowa pomiędzy jednostkami zawierającymi ją. Relacja ta odwraca się o 180 stopni, co widać na przykładzie
relacji Valmonta i Merteuil. Wiąże ich układ, w którym markiza zobowiązuje
się do odnowienia seksualnych zbliżeń z wicehrabią, gdy ten zdobędzie
prezydentową de Tourvel. Kobieta, chcąc więcej, musi więcej obiecywać. Pragnie, aby mężczyzna zostawił dopiero co pozyskany przedmiot
uwodzenia, więc daje mu nadzieję na odnowienie nie tyle stosunków, co
i relacji miłosnej. Ofiaruje mu swoje uczucia. Valmont, mając w pamięci
reminiscencje ich wspólnej czułości oraz pragnąc zapanować nad markizą,
decyduje się na umowę, której warunki zostały jasno określone.
Nie zapominam przy tym, że stojąc na nowo w rzędzie twych kornych wielbicieli winien jestem, markizo, poddać się twoim kaprysom. Pamiętaj jednak, iż
nowy kochanek nie chce nic stracić z praw dawnego przyjaciela. Do widzenia, jak niegdyś… T a k , d o w i d z e n i a , a n i e l e : ś l ę c i n a j t k l i w s z e ,
n a j g o r ę t s z e p o c a ł u n k i m i ł o ś c i 38.

Valmont w każdym liście do Merteuil przypomina jej o układzie, do którego się zobowiązała, jakby obawiał się, że nie dotrzyma jego zasad oraz
jakby nie mógł doczekać się pierwszego po tak długim czasie kontaktu
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Tamże, s. 124.
P. Ch. de Laclos, dz. cyt., s. 251.

22 | Adrianna Chorąży

seksualnego z markizą. Gdy kobieta w liście CLII odkrywa przed nim karty,
uświadamiając mu, że cały czas nim manipulowała, on wciąż dochowuje
wiążącej ich tajemnicy. Wicehrabia przybywa na umówione spotkanie, jednak jej nie zastaje de Merteuil. W momencie, w którym Pan nie pozwala
zrealizować pożądań Niewolnikowi, dochodzi do buntu. Valmont na chwilę
przed śmiercią ujawnia korespondencję z markizą.
Kojève uważa, że tylko akceptacja własnej śmierci może prowadzić do
absolutnego wyzwolenia. Jednak
Odrzucenie alternatywnego doświadczenia śmierci, jakie u Hegla staje się
udziałem Niewolnika, okazuje się pomysłem, który nie tyle koryguje system
heglowski, co w istocie wywraca go na nice. Jak już bowiem sugerowaliśmy
w poprzednim rozdziale, Pragnienie bynajmniej nie wynika ze zgody na śmierć,
lecz przeciwnie, z niezgody na śmierć; postęp Historii wynika nie z uznania
śmierci, lecz przeciwnie, z ucieczki przed śmiercią, z obronnego manewru wobec jej rażącego niczym błyskawica werdyktu. […]39.

W XVIII-wiecznej Francji największą chyba karą dla arystokraty była
śmierć publiczna. Valmont staje do pojedynku z kawalerem Dancenym
po to, aby obronić swoją reputację, a listy przekazuje mu dopiero gdy
jest pewien, że umiera. Chce zostać osądzony za swoje czyny dopiero po
śmierci. Broni się więc przed znieważeniem.
Los pani de Merteuil spełnił się wreszcie, […] a jest taki, że najwięksi nieprzyjaciele ważą się pomiędzy oburzeniem, na jakie zasługuje, a litością, którą budzi.
Miałam słuszność mówiąc, że szczęściem byłoby dla niej umrzeć z owej ospy.
Wyszła, to prawda, ale straszliwie zniekształcona: przede wszystkim straciła
jedno oko. […] mówiono mi, że jest po prostu odrażająca. […] Inny wypadek
dołączył się jeszcze do jej nieszczęść i błędów. Proces rozstrzygnięto przedwczoraj: przegrała jednogłośnie. Koszty, straty i procenty, odszkodowanie używalności, wszystko przesądzono małoletnim, tak iż niewielką część majątku
nie objętą procesem pochłonęły, i to z górą, koszty. Skoro tylko dowiedziała się

39

A. Bielik-Robson, Śmierć, Pan Absolutny, „Krytyka Polityczna”, 2010 [online:] http://
www.krytykapolityczna.pl/uniwersytet-krytyczny/nagrania/20130709/bielik-robson-smierc-pan-absolutny, (dostęp: 05.04.2015r.).
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o tej nowinie, natychmiast, mimo iż jeszcze chora, poczyniła przygotowania
i wyjechała sama w nocy pocztą. Mówią, że się udała w kierunku Holandii40.

Markiza de Merteuil dostąpiła najsurowszej kary – utraciła wszystko,
stając się zmarłą dla świata. Pan, który powinien zaspokajać pragnienia
i samemu być przedmiotem pożądania Niewolnika, nie zrealizował jego
potrzeb. W ten sposób nastąpił bunt i wyzwolenie bytu poddanego, co
równocześnie doprowadziło do śmierci władającego. Nasuwają się więc
słowa Agaty Bielik-Robson, która pisze, że
Jeśli rację ma Hegel, to Niewolnik jest w pełni człowiekiem i Pan nie jest dziejowemu człowieczeństwu do niczego potrzebny41.

Markiza tracąc wszystkich podwładnych przestała istnieć, jednak oni
wiedli dalsze życie, a nawet zyskali na jej śmierci. Okazuje się właśnie, że
Pan nie jest potrzebny, a wręcz przeciwnie, szkodzi. Można by to odczytać
jako zwiastun rewolucji, podczas której lud zrozumiał, że jest silniejszy
od władzy i może egzystować bez niej, ona zaś bez niego będzie tylko
abstrakcyjnym konstruktem. Niewolnik rozpoczął walkę o suwerenność.

„Bez rewolucji nie ma „wyzwolenia”. To właśnie idea „wyzwolenia” sprawia, że
wszelkie rewolucje są w ogóle możliwe. Rewolucja jest „wyzwoleniem” zrealizowanym w praktyce”42

Całość pragnień i działań analizowanych oraz interpretowanych postaci
literackich pokazuje, jak doskonale odzwierciedlają one swoimi poczynaniami życie XVIII-wiecznego świata paryskiego. Laclos i Crébillon, odsłaniając prywatną twarz społeczeństwa, demaskują jego fałsz i obłudę.
Zdolność psychologizacji jest cenną umiejętnością, ponieważ pozwala od40
41
42

P. Ch. de Laclos, dz. cyt., s. 313−314.
A. Bielik-Robson, dz. cyt.
M. Jones, Libido dominandi: seks jako narzędzie kontroli społecznej, tłum. J. Morka,
Wrocław 2013, s. 33.
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naleźć się jednostce w tej całej społecznej fasadzie, którą Goffman nazwał
porządkiem interakcyjnym. Ukryte reguły relacji międzyludzkich sprawiają, że idealny podmiot musi równocześnie być utalentowanym aktorem
i wnikliwym widzem. Laclos i Crébillon swoje obserwacje przekazują opinii
publicznej, a jako że dotyczą one między innymi niezwykle intymnej i ważnej lecz represjonowanej sfery, sprawiają, że poddani, wcześniej związani
narzuconymi im zasadami, zaczynają się przeciwko nim buntować. Niepisana umowa społeczna, wyjaśniona poprzez dialektykę Pana i Niewolnika,
przyczyniła się do tego, że w efekcie pojawiła się sytuacja podobna do tej
w Panopticonie Foucaulta– jednostka sama zaczęła sprawować nadzór nad
sobą poprzez narzucane ograniczenia moralne. Doszło do „samoujarzmienia”. Literatura libertyńska przyczyniła się do upolitycznienia seksu, dlatego też dopiero po rewolucji francuskiej, w której uczestniczyły napędzane
żądzą masy, została poddana wykluczeniu. Dzieła Laclosa i Crébillona nie
były wznawiane, ponieważ historia pokazała, że wysnuwane na podstawie
ich lektury wnioski niosły ze sobą niewygodne dla władzy konsekwencje.
Zarówno w Sofie, jak i w Niebezpiecznych związkach zarysowana została
sytuacja, w której Niewolnik sprzeciwia się Panu. Nie kończy się to jednak
tragicznie dla poddanego. Amina, która okazała niesubordynację wobec
Abdalatifa, po pewnym czasie wiąże się z majętnym szlachcicem perskim
i przeprowadza do wspaniałego, pełnego przepychu pałacu w Indiach.
Markiza de Merteuil traci urodę, pieniądze i reputację, na czym zyskuje
skrzywdzona wskutek jej intryg młodzież. Dodatkowo Laclos i Crébillon
odsłaniają to, co prywatne, pokazując sytuację, w której seksualność koreluje z manipulacją. Instynkty stanowiły przedmiot represji i były poddane
ukrytym regułom kontroli. Michael Jones, pisząc o Markizie de Sade i przyczynach rewolucji francuskiej, stwierdza, że była ona sankcją polityczną
dla seksualnego występku.
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dować atmosferę. Podporządkowały więc swą moralność własnym zachowaniom, ale dążąc do wyzwolenia, osiągnęły stan dokładnie przeciwny43.

Rewolucja z definicji oznacza wywrócenie panującego ładu, powrót
do stanu natury, w którym nie obowiązuje żadne tabu kulturowe. Laclos
poprzez figury Markizy de Merteuil i Wicehrabiego de Valmont, a Crébillon przez Abdalatifa i Aminę piętnują próżność i egoistyczne realizowanie własnych popędów. Dlatego też nie można powiedzieć, że ich dzieła
nawoływały do krwawej rebelii. Stanowiły raczej próbę uświadomienia
społeczeństwa.
Nie sposób przeoczyć, jak dalece kultura jest oparta na wyrzeczeniu się popędu, jak dalece ma za przesłankę niezaspokojenie (stłumienie, wyparcie czy co
tam jeszcze) potężnych popędów. To „wyrzeczenie się w imię kultury” obejmuje znaczny obszar społecznych stosunków ludzkich; wiemy już, że jest przyczyną wrogości, z którą muszą walczyć wszystkie kultury44.

Uznanie, że instynkty stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, nie
wydaje się nieuzasadnione. Jak pisał Zygmunt Freud, w jednostce działają dwie siły: egoistyczne i kulturowe dążenie do szczęścia. Pozwalają
osiągnąć mu równowagę, bowiem człowiek dąży do samorealizacji, jednak spełnienie może odbyć się tylko poprzez dołączenie do wspólnoty
będącej jednością wszystkich indywiduów45. Podążanie za instynktami
tego nie zakłada, bo gdy jednostki zatracą się w swoich narcystycznych
popędach, niewykonalne stanie się bycie uznanym, które dokonać się
może tylko w oczach drugiego człowieka. Dlatego stan rewolucji nie mógł
trwać wiecznie, a nie wszystkie związane z nią postulaty zostały zatwierdzone. Musi istnieć pewne narzucone tabu kulturowe, aby możliwa była
znośna koegzystencja. Laclos i Crébillon w swoich dziełach piętnują jawne

W pewnej chwili owi nieszczęśnicy, czyli masy, którym ograniczenia natury
moralnej wydawały się obcym i narzuconym przymusem, postanowiły rozła43
44
45

Tamże.
Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2013, s. 59.
Tamże, s. 120.
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i ukryte represjonowanie oraz kontrolowanie seksualności przez władzę,
ale też ślepe podążanie za instynktami, będące kolejną formą zniewolenia.
Niniejszy artykuł miał na celu ukazanie możliwego wpływu dzieł Laclosa i Crébillona na społeczeństwo XVIII-wiecznego Paryża oraz podkreślenie
ich politycznego wydźwięku. Obnażenie mechanizmów manipulacji oraz
zastosowanie dialektyki Pana i Niewolnika stanowiły próbę zrozumienia
rodzących się wówczas napięć pomiędzy ludem a władzą we Francji, co
doprowadziło również do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o źródła,
obsadzenie i realizację zbiorowego, lecz jednak wciąż jednostkowego pragnienia. Każda z analizowanych postaci lokowała swoje pożądanie w konkretnych obiektach, lecz te formy kateksji można sprowadzić do jednego
pożądania, którym jest chęć bycia uznanym w oczach drugiego, a więc
do pragnienia wyzwolenia. Badacze dzieł Laclosa i Crébillona zwracają
uwagę na ich społeczne zaangażowanie. Literatura libertyńska miała na
celu komentowanie poczynań władzy poprzez demaskowanie fałszu i manipulacji francuskiej monarchii oraz ukazanie problemów społeczeństwa.
Analizowanie tych dzieł w świetle marksistowskich odczytań literatury jest
więc już zwyczajowe całkiem tradycyjne – jednak w polskich badaniach
literackich nad dziełem Laclosa nie wykorzystuje się podobnej metodologii. Takie interpretacje są teoretycznie i merytorycznie uzasadnione, co
mogłaby wyraźniej ukazać dalsza analiza uwzględniająca kontekst historyczny. Jednak przedmiotem mojego artykułu był głównie sam tekst
literacki, z którego starałam się wyekstrahować zawarty w nim komentarz
społeczny. W moim odczytaniu Niebezpieczne związki utwierdzają się w roli
politycznego manifestu, jednak okazują się również ciekawym studium
filozoficznym. Sofa – wciąż słabo przebadana przez literaturoznawców, stanowi nie mniej ważne dzieło, poprzez które autor zabiera głos w dyskursie
dotyczącym seksualności i władzy w XVIII-wiecznej Francji.
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Goffman’s concept of theatre. Chorąży recognizes both works as a political
and philosophical manifests of social emancipation in libertarian France.
Keywords: sexuality, eroticism, power

BIOGRAM
ABSTRAKT
W swoim komparatystycznym artykule „Erotyka i władza w Niebezpiecznych Związkach Choderlosa de Laclos oraz Sofie. Baśni moralnej Claude‘a-Prospera Jolyota de Crébillon” Adrianna Chorąży zestawia dwa wymienione
w tytule dzieła. Podstawą porównania staje się ukazana w literaturze czasów libertyńskich lingwistyczna emancypacja seksualności - w tym wypadku podmiotowości wyzwalającej się spod jarzma politycznych represji.
Kierunek dla rozumowania autorki wyznacza Foucaultowskie rozumienie władzy, które przy aplikacji Heglowskiej dialektyki Pana i Niewolnika
oraz pojęcia Goffmanowskiego teatru, prowadzi ją do uznania obu dzieł
literackich za manifesty polityczne i filozoficzne emancypujące wówczas
społeczeństwo francuskie.
Słowa kluczowe: seksualność, erotyka, władza

ABSTRACT
In her article „Eroticism and power in Dangerous Liaisons by Chordelos
de Laclos and Le Sopha by Claude-Prosper Jolyot de Crébillon” Adrianna
Chorąży compare two mentioned in the title works. The base for comparison is the linguistic emancipation of sexuality shown in the Libertine novels – in this case subjectivity release from political repression. The author
refers to Foucault’s meaning of power, Hegel’s master-slave dialectic and
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Dominika Pietrachowicz

Pojęcie wolności w Fauście J. W. Goethego

Dążenie do uzyskania wolności i autonomii w zakresie podejmowanych
przez siebie działań i decyzji jest bez wątpienia jednym z najważniejszych
aspektów człowieczeństwa. Wraz z biegiem lat i wciąż postępującym
rozwojem cywilizacji pojęcie wolności straciło jednak klarowność. Bezpowrotnie minęły czasy rozumienia jej wyłącznie jako nieograniczonej,
namacalnej swobody fizycznej. Coraz częściej pojawia się konieczność
wyodrębniania i konkretyzacji poszczególnych jej obszarów, takich jak:
wolność słowa, wolność wyboru czy wolność wyznania. Kontrowersyjność jej istoty polega na płynnych granicach rozumienia i, co za tym idzie,
mnogości istniejących definicji. W zależności od nich spojrzenie na tę
wartość ulega zmianie, wywołując rozmaite skutki zarówno w zakresie
społecznym, jak i jednostkowym. Błędna interpretacja definicji wolności
stała się jednym z powodów, dla których wykształciły się totalitaryzmy1
oraz dyktatura jednostki opierająca się na elitarności i nieomylności jednej postaci2. Zagrożenie odrodzenia się ideologii opartej na doktrynach
nazistowskich lub bolszewickich zmusiło wyniszczony wojnami świat do
skłonienia się ku twierdzeniom dwudziestowiecznego filozofa, Herberta
Spencera, formułującego prawo równej wolności w słowach: „każdy czło-

1
2

M. Król, Krótka historia idei wolności [w:] Filozofia polityczna, Kraków 2008, s. 65.
I. Berlin, Dwie koncepcje wolności [w:] Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg,
Warszawa 1994, s.182.
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wiek dysponuje wolnością czynienia, co tylko chce, pod warunkiem, że
nie narusza równej wolności innego człowieka”3. Podobne stanowisko zajmuje John Stuart Mill, twierdząc, iż jedynym celem usprawiedliwiającym
ograniczenie wolności członka cywilizowanego społeczeństwa, jest chęć
polepszenia sytuacji poddanych, a powodem zmniejszenia niezależności
jednostki lub całej grupy społecznej może być jedynie zapobiegnięcie
krzywdzie innych4.
W tym miejscu należałoby poświęcić nieco uwagi pojęciu wolności
jednostki. Wyobrażenie wolności osobistej zależne jest od wielu czynników występujących w życiu człowieka i nie zawsze wiąże się wyłącznie
z przymusem czy posłuszeństwem wobec zwierzchniej władzy lub siły
wyższej. Pragnienie wolności zawsze będzie dotyczyć sfery życia, w której
jednostka czuje się ograniczona lub niesprawiedliwie potraktowana. Isaiah Berlin w swojej pracy Dwie koncepcje wolności stawia dość śmiałą tezę,
zgodnie z którą człowiek może uważać się za ofiarę zniewolenia wyłącznie
w przypadku uniemożliwienia mu spełnienia jego pragnień przez innych
ludzi5. Jak postawione twierdzenie prezentuje się w praktyce i czy człowiek
może być zniewolony jedynie przez działanie innych ludzi? By odpowiedzieć na te i inne pytania, które z całą pewnością pojawią się przy bardziej
wnikliwej analizie tematu, poruszę problematykę dążenia do wolności
przedstawioną w historii tytułowego bohatera w Fauście J.W. Goethego.

Dramat doktora Fausta

Postać Fausta jest prawdopodobnie jedną z najbarwniejszych i najczęściej
mitologizowanych postaci XIX wieku. Próbę przedstawienia jego losów
powzięli między innymi tacy autorzy, jak Johann Spiess (Księga Fausta) czy
Christopher Marlowe (Tragiczna historia Doktora Fausta)6, jednak dopiero
3
4
5
6

M. Król, Krótka historia idei…, dz. cyt., s. 77.
Tamże, s. 79.
I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 183.
W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995, s. 9.
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dramat Goethego odcisnął swoje piętno w historii literatury jako dzieło
o charakterze moralizatorskim. Tekst zawdzięcza to bez zwątpienia zmodyfikowanemu zakończeniu – zbawienie bohatera zastępujące jego wieczne
potępienie – oraz mistrzowskiemu skonstruowaniu głównej postaci. Łączy
ona w sobie rozczarowanego jałowością zdobytej wiedzy naukowej, pożądającego prawdziwej miłości mężczyznę, mistycznego alchemika oraz
władcę, którego starania o stworzenie wolnego społeczeństwa prowadzą
do cierpienia jednostek7. Złożoność jego osobowości staje się obiektem
dyskusji istot mistycznych, ostatecznie zaś – przedmiotem zakładu między
Bogiem a diabłem.
Wprowadzenie przez Goethego Prologu w niebie jest pierwszym elementem, który stawia pod znakiem zapytania kwestię wolności Fausta.
Trudno w takiej sytuacji nie pokusić się o traktowanie postaci doktora jako
„zabawki” sił wyższych, takie bowiem przesłanie może nieść słowo „zakład”,
włożone w usta Mefistofelesa. Odczytanie owej rozmowy w ten sposób
byłoby jednak zdecydowanym spłyceniem zamysłu autora. Kluczową rolę
w tym fragmencie, lub jak się może okazać – w całym dramacie, pełnią słowa Pana, przystającego na propozycję zakładu o duszę doktora słowami:
Człowiek za bardzo skłonny odpoczywać,
Gnuśność w nim łatwo cny popęd ucisza,
Dlatego rad mu daję towarzysza,
Który go drażniąc, zmusza oddziaływać.8

Nieświadomy zamiarów Boga Mefistofeles ma być więc jedynie bodźcem
motywującym uczonego do poszukiwania przeznaczonej mu drogi9. Wyrażając zgodę na poddanie Fausta diabelskim kuszeniom, Stwórca pragnie
tym samym „wywieść go na światło”10, mając na uwadze zbawienie jego
P. Oczko, Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej
od wieku XVI po romantyzm, Kraków 2010, s. 44.
8 J.W. Goethe, Faust, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2006, s. 16.
9
I. Puchalska, Posłowie [w:] J. W. Goethe, Faust, przeł. J. Paszkowski Kraków 2006,
s. 487.
10 J.W. Goethe, Faust , dz. cyt., s. 15.
7
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najczystszej materii – duszy. Charakterystyczne wątpliwości dręczące doktora pozwalają na odnalezienie w nim reprezentanta całej ludzkości, rozdartej – podobnie jak postać uczonego – między tym, co właściwe, a tym,
co kuszące (dążenie do prawdy przeciwstawione jest alchemicznym sztukom i wiecznemu nienasyceniu)11. Na relację bohatera z Bogiem można
więc śmiało spojrzeć przez pryzmat chrześcijańskich wierzeń, przyrównujących ją do relacji dziecko – ojciec. Pamiętając o tym, warto wspomnieć
słowa Berlina, który, powołując się na Spinozę, tłumaczy kwestię wolności
dzieci w stosunku do władzy rodziców: „dzieci, choć poddane przymusowi,
nie są niewolnikami, ponieważ są posłuszne rozkazom dawanym w ich
własnym interesie”12. Doktor – mimo iż nie zdaje sobie sprawy z ingerencji
Stwórcy – poddaje się jego próbie, a raczej specyficznym „metodom wychowawczym”, decydując się na zawarcie umowy z Mefistofelesem. Całej
relacji między Bogiem a Faustem przyświeca wobec tego zdanie Fichtego:
„powody tego, co ja robię dziś, ty zrozumiesz dopiero jutro”13.
Punktem spornym, będącym zarazem najważniejszym ogniwem dla
zrozumienia historii bohatera, jest pytanie, czego w rzeczywistości pragnie
Faust. Postać ta utożsamiana jest w historii literatury z pojęciem „pragnienia wiedzy”, „człowiek faustyczny” zaś określa kogoś, kto za wszelką cenę
łaknie zgłębić ludzkie granice poznania świata. Wydaje się to jednak bardzo pobieżnym potraktowaniem tak rozległego tematu. Nie ulega wątpliwości , iż bohater dramatu Goethego jest przykładem poszukiwania
wolności nowożytnych, która opiera się na szeregu osobistych niezależności14. Poruszając się na gruncie problematyki tego typu, warto sięgnąć
do tekstu Marcina Króla, w którym uwzględnia on cztery podstawowe
odmiany wolności każdej jednostki.
Pierwsza z nich stawia prawdę jako przedmiot dociekań, zaś sama suwerenność ludzka jest jedynie narzędziem dotarcia do wiedzy, która pozwa11
12
13
14

W. Szturc, Faust Goethego…, dz. cyt., s. 22.
Berlin I., Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 208.
Tamże, s. 210.
B. Constant, O wolności starożytnych i nowożytnych, przeł. Z. Kosno, „Arka” 1992, nr 42,
s. 249.
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la człowiekowi na poznanie prawdy. Doktor już we wstępnym monologu
określa swoje stanowisko co do pogoni za wiedzą dostępną człowiekowi („I widzę jawnie, że nie dla nas wiedza, że próżno się o niej marzy!”15).
Znudzony i rozczarowany mądrością zdobytą dzięki lekturze starych ksiąg
i eksperymentowaniu w dusznych uczelnianych pracowniach, fantazjuje na
temat pozaziemskiego poznania świata. W tej sytuacji można interpretować
słowa uczonego w dwojaki sposób. Faust pragnie doświadczyć granicy
ludzkiego poznania, które może być ostatecznie identyfikowane z pragnieniem wytyczenia granic rozumu. Na uwagę zasługują w tej kwestii dywagacje Berlina o „eliminacji irracjonalnych lęków i pragnień”16 dzięki wiedzy:
Wiedza wyzwala nie w ten sposób, że otwiera więcej możliwości, spośród których możemy dokonywać wyboru, lecz przez to, że chroni nas przed uczuciem
zawodu spowodowanego dążeniem do nieziszczalnych celów.17

Z drugiej strony, niewykluczone jest, iż Faust Goethego rzeczywiście
wyrzeka się dążenia do wiedzy, uznając ją za jałową. Tym samym – jak
twierdzi Oczko – istoty jego pragnień nie stanowiłaby dociekliwość rozumowa a potrzeba czynu (o czym czytelnik przekonuje się w momencie,
gdy Faust zmienia początek Ewangelii świętego Jana: „czyn był na początku!”18). Teorię tę zdaje się potwierdzać fakt, iż pakt z diabłem nie dotyczył
zaprzedania duszy za bogactwa czy dobra doczesne, ale za jedną chwilę
szczęścia – co jest jednoznaczne z poczuciem duchowego spełnienia.
Zagadnienie wolności dla ideału przedstawia się w przypadku Fausta
znacznie bardziej klarownie niż wcześniej wyszczególniony typ autonomii,
pokrywając się jednocześnie w pewnych strefach z wolnością dla wyższych przyjemności. Należałoby na tym etapie analizy wyjść od założenia
Spencera: „Każdy człowiek dysponuje wolnością czynienia, co tylko chce,
pod warunkiem że nie narusza równej wolności innego człowieka”19. Faust,
15
16
17
18
19

J.W. Goethe, Faust, dz. cyt., s. 19.
I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt, s. 203.
Tamże, s. 205.
P. Oczko, Życie i śmierć…, dz. cyt., s. 45.
M. Król, Krótka historia idei…, dz. cyt., s. 72.
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którego czytelnik poznaje w pierwszej części lektury, to człowiek rozdarty nieustającą, wewnętrzną walką pomiędzy utopijną wizją życia i spełnienia a niechęcią wobec ograniczającej go rzeczywistości. Jest dobrze
sytuowanym członkiem społeczeństwa, podziwianym przez prosty lud
(o czym dowiadujemy się z fragmentu o przechadzce uczonego z podopiecznym – Wagnerem), czym wzbudza uznanie swojego ucznia. Doktor,
mimo serdecznego stosunku względem wieśniaków, nie czuje się wart
otrzymanych pochwał, wspomina przypadki chorych, na których uczył
się swojego fachu, widząc w sobie ich oprawcę. Tym wyznaniem uczony
daje dowód chęci respektowania wolności innych, czując zarazem, iż nie
spełnia tego warunku. Z tego powodu nie jest w stanie przyjąć uznania
społeczeństwa, tracąc poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości20. Niemniej jednak kiedy pojawia się możliwość odmiany losu przez pakt z demonem, nie poświęca się na powrót opiece nad chorymi – mimo bycia
„człowiekiem wiedzy”21, dobrze wykorzystującym swoje umiejętności, nie
rezygnuje z własnej wolności wyboru dla równości czy zwiększenia „sprawiedliwości, szczęścia lub spokoju”22 wśród społeczeństwa, w którym żyje.
Pomimo tego dotychczasowy bilans wskazuje odbiorcy relatywnie
pozytywny wizerunek głównego bohatera. Warto podkreślić, że Faust
podpisując pakt z Mefistofelesem, dąży wewnętrznie do tzw. przyjemności wyższej, którą John Stuart Mill charakteryzuje jako mającą „charakter
duchowy, moralny, estetyczny”23. Najbardziej wyrazistym dowodem przemawiającym za dążeniem uczonego do wartości wyższych jest monolog
na początku części I, w którym pojawia się motyw „ulepszenia” ludzkości:
Nie mogę sobie nawet wyobrazić
Prawdy co by się do gruntu dociekła;
Nie mogę sobie w zbliżeniu wystawić
Środka, którym bym ludzi mógł poprawić.24

20 M. Król, Krótka historia idei…, dz. cyt., s. 71.
21 Tamże, s. 67.
22 I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 187.
23 M. Król, Krótka historia idei…, dz. cyt., s. 81.
24 J.W. Goethe, Faust, dz. cyt., s. 19.
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oraz końcowa partia części II, spisana w formie monologu umierającego
już Fausta. Wyraża ona ostatnie życzenie o stworzeniu kraju wolnych ludzi:
Pod twierdzą wzgórza w krainie ponętnej,
Osiadłby wkrótce lud dzielny i skrzętny;
A tutaj wewnątrz wróciłby wiek raju
[…]
Tak jest, do tego dążę nieodmiennie,
To jest najwyższym zadaniem mądrości.25

Jak wytłumaczyć wobec tego niezaprzeczalny fakt sprowadzenia cierpienia na inne istoty ludzkie przez osobę o tak „uświęconych” celach? Odpowiedzią może okazać się zdefiniowane przez Milla experiments in living26.
Doświadczenie to opiera się w dużej mierze na możliwości zdecydowania,
co jest wartością wyższą a co niższą na podstawie własnych przeżyć, autopsji. Możliwość wyboru prowadzi do szeregu złych decyzji, podjętych
przez Fausta z powodu omylnego rozumienia podstawowych wartości:
wolność myli ze swawolą, miłość do Małgorzaty z pożądaniem, zaś potęgę ducha z umiejętnością kuszenia27. Tym sposobem bohater dociera
do momentu, w którym traci zdolność zachowania minimalnego obszaru
wolności ludzkiej, koniecznego do pozostania w zgodzie z własną naturą28. Poprzez coraz bardziej uciążliwe naruszanie swobody innych, zatraca
on „pozytywny” sens słowa „wolność”, polegający na autonomii w zakresie
własnego życia i byciu narzędziem swojej, a nie cudzej woli. Dzieje się
tak z powodu koegzystowania w nim dwóch wykluczających się z reguły
świadomości: j a ź n i p a n u j ą c e j , czyli osobowości idealnej, opartej na
potędze rozumu (tzw. natura wyższa) oraz ja ź n i u l e g ł e j , odpowiadającej za nierozważne impulsy i namiętności (natura niższa)29. Możliwości,
jakie przynosi ze sobą pakt z demonem, skutkują retardacją poprawnego
pojmowania podstawowych wartości: Faust oddaje się ostatecznie we wła25 Tamże, s. 462.
26 M. Król, Krótka historia idei…, dz. cyt., s. 81.
27 W. Szturc, Faust Goethego…, dz. cyt., s. 72.
28 I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 187.
29 Tamże, s. 192–193.
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danie jaźni uległej, dogadzając przypadkowym zachciankom, poszukując
czegoś, co zadowoli go na dłuższą chwilę. Jakie konsekwencje przynosi
to w kwestii postrzegania przez niego wolności innych jednostek oraz
wpływania na koleje ich losu?
Jedną z najważniejszych dla Fausta postaci jest Małgorzata – nastoletnia dziewczyna, która w krótkim czasie stała się obiektem pożądania
uczonego. Stanowi ona odzwierciedlenie największych pragnień doktora,
będąc jednocześnie zupełnym jego przeciwieństwem. Małgorzata jest prostolinijna i pobożna; będąc w bardzo młodym jeszcze wieku, podchodzi
do kwestii wzbudzania sobą zainteresowania wśród mężczyzn z naiwnością i niewinnością, a jedyna osoba zdolna bronić jej czci zostaje usunięta
z drogi przez Mefistofelesa (zabójstwo brata Małgorzaty). Faust poznając
ją, wciela się w rolę kusiciela; oczarowuje dziewczynę i doprowadza do
upadku jej idyllicznego świata30, finalnie zaś do śmierci zarówno jej rodziny, nowonarodzonego dziecka, jak i jej samej. Uwiedzenie Małgorzaty jest
pierwszym tragicznym w skutkach występkiem w życiu mężczyzny. Postać
stworzona przez Goethego może być więc literackim odzwierciedleniem
jednostki nieprzestrzegającej niepisanej umowy o „liberalnej moralności”,
która swoje postulaty opiera na równości wolności jednostek i jednakowej ich wadze w społeczeństwie31. Przez romans z dziewczyną, skutkujący naruszeniem jej cnoty i zdrowia psychicznego, oraz doprowadzeniem
pośrednio do śmierci trzech osób z jej otoczenia, Faust staje się żywym
dowodem na autentyczność Berlinowskiego stwierdzenia, iż wolność nie
może być określana jako brak ingerencji w życie drugiej osoby, ponieważ
ludzie zawsze są od kogoś uzależnieni i wykluczone jest, by nie mieli oni
na siebie żadnego wpływu, choćby w formie ograniczania się lub szkodzenia sobie wzajemnie32. Wpływ Fausta na Małgorzatę nie jest jednak
jedynym interesującym elementem dramatu wartym analizy. Nie mniejsze
znaczenie dla dalszych poczynań kochanka ma sama postać Małgorzaty.

Moment ich spotkania w nocy przed egzekucją symbolizuje rychły upadek moralny bohatera i zatracenie się w zgubnym dla niego towarzystwie
Mefistofelesa. W osobie skazanej pojawia się nieoczekiwanie nadzieja na
odwrócenie złego losu. Pokora, z jaką godzi się ona na konsekwencje swego czynu, jest równoznaczna ze zbawieniem duszy. Jej sylwetkę możemy
rozpoznać w ostatniej części Fausta w postaci jednej z pokutnic, proszącej
o możliwość zaopiekowania się swoim ziemskim kochankiem i zostania
dla niego, niczym dantejska Beatrycze33, przewodniczką w niebie. Próba
wyswobodzenia Fausta spod wpływu diabła jest przykładem spełniającego się oświadczenia jakobińskiego klubu: „nikt czyniący zło nie jest wolny.
Przeszkodzić mu w tym, to uczynić go wolnym”34.
Śledząc poczynania tytułowego bohatera, nie sposób zignorować
ogromu szkód, jakie przynosi ślepe zapatrzenie we własne potrzeby i parcie do przodu bez oglądania się na prawa innych. Za przykład posłużyć
może historia pary starców, zamieszkałej w małej chatce w pobliżu ofiarowanego przez cesarza zamku, należącego do Fausta. Pomimo otaczających
bogactw, uczony z zawiścią rozmyśla o skrawku cichej ziemi, która nie
należy do niego. Planuje wysiedlenie starców – dając rozkaz przebiegłemu Mefistofelesowi, nie spodziewa się, iż efektem będzie unicestwienie
obiektu pożądania oraz śmierć wiekowej pary i wędrowca, przyjętego pod
ich dach. Faust stara się umyć ręce i wyzbyć poczucia winy, obarczając nią
sługi wypełniającerozkazy. W rzeczywistości jest to kolejne świadectwo
przeciw założeniu Milla, który traktuje o jedynym usprawiedliwieniu dla
despotyzmu, o czym wspomniane było we wstępnej części moich rozważań. Ponadto w dramacie wyłożony został przypadek użycia przymusu
dla „dobra zainteresowanych” (nowy dom dla Filemona i Baucis ma być
w końcu wygodniejszy i przestronniejszy), o czym wspomina zarówno Mill
(„przyjemność osiągana pod przymusem nie jest przyjemnością, nawet
wtedy kiedy jednostka tak ją odczuwa”35), jak i Constant, podając przykład

30 I. Puchalska, Posłowie…, dz. cyt., s. 489.
31 I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 185.
32 Tamże, s. 184–185.
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I. Puchalska, Posłowie…, dz. cyt., s. 490.
Tamże, s. 209.
M. Król, Krótka historia idei…, dz. cyt., s. 82.
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Francji opanowanej przez rewolucjonistów, którzy „usiłowali przymusić ją
do cieszenia się dobrem, którego nie pragnęła wcale i odmawiali jej tego,
którego sobie życzyła”36.

Eritis sicut Deus37. O roli Mefistofelesa w dramacie

Na uwagę zasługuje również niewątpliwie postać Mefistofelesa, którego
rola jest często trywializowana i sprowadzana wyłącznie do kusiciela czy
uosobienia zła w czystej postaci. Trudno jednak zgodzić się z takimi poglądami, nie podejmując choćby próby przypisania mu zadania o wiele
ważniejszego.
Zasady, jakimi kieruje się demon w swoich poczynaniach, można
nakreślić przez pryzmat opinii T. Hobbesa na temat prawa, obrazując
jednocześnie zgeneralizowane metody działania postaci skrajnie negatywnych. Filozof tłumaczy, iż mechanizm przymusu wobec prawa (w tym
wypadku – wobec zakusów siły nieczystej) nie polega na strachu przed
konsekwencjami odmowy kierowania się jego nakazami, ale na takim pokierowaniu rozumowaniem jednostki, by ostatecznie porzuciła ona chęć
jego nieprzestrzegania38. Refleksja ta znakomicie oddaje proces, jakiemu
poddał się Faust: Mefisto, przez zobowiązanie się do stałego towarzyszenia
uczonemu, nie traci żadnej okazji, by podsunąć ofierze kolejne, coraz to
bardziej wymyślne, drogi zaspokojenia niegasnącego pragnienia doznań.
Nieustannie pobudzając wszelkie żądze doktora, staje się symbolem złego pojęcia wolności – pejoratywnej swobody, która „czyni istotowym dla
swobód obywatelskich to, co nieosiągalne w praktyce, podsyca oczekiwania, które nie mogą nigdy zostać zaspokojone”39. Jednym z ciekawszych
zabiegów zastosowanych w dramacie Goethego jest dwoistość kusiciela
oraz jego samoświadomość. Nie ulega wątpliwości, iż Mefistofeles zdaje
36 B. Constant, dz. cyt., s. 245.
37 „Będziecie jak Bóg…”, zob. Ks. Rodz. 3, 5.
38 Q. Skinner, Wolność przed liberalizmem, Toruń 2013, s. 35.
39 Tamże, s. 78.
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sobie sprawę ze swojej roli w świecie lub przynajmniej się jej domyśla:
argumentem na tę teorię jest przede wszystkim fragment, odpowiadający
na zadane mu pytanie, kim jest:
Jam częścią tej siły,
Która zawsze na złe godzi,
A przecie wciąż dobro rodzi.40

Śmiało więc można domniemywać, iż Mefisto, pomimo oczywistej degradacji, jakiej uległ w królestwie niebieskim, wciąż pozostaje (choćby i bezwiednie) sługą bożym: zmienia się jedynie asortyment i typ możliwości,
udostępnionych mu przy doprowadzaniu duszy człowieka do zbawienia.

Wnioski

Pojmowanie zagadnienia wolności przez bohaterów dramatu, ze szczególnym wyeksponowaniem życiowych wyborów tytułowego Fausta jest
tematem niezwykle obszernym. W dużym uproszczeniu, problem wolności można rozpatrywać na dwóch głównych płaszczyznach: przed i po
egzekucji Małgorzaty. Faust z części I to człowiek mylący podstawowe wartości z ich spłyconymi wizjami. Początkowo porusza się on przypadkowo,
„po omacku” dążąc do celu, który również ulega modyfikacji z biegiem
czasu. Zapewniany przez Mefistofelesa o konieczności ciągłego dążenia
w nieznane – nawet za cenę buntu przeciw świętości – Faust kumuluje
własne dążenia w żądzach i namiętnościach cielesnych, gubiąc po drodze fantasmagoryczną wizję dotarcia do granicy ludzkiego poznania41.
Wolność utożsamia z duchowym sprzeciwieniem się prawom natury (odmłodzenie ciała) oraz urzeczywistnianiem każdej, nawet błahej, zachcianki.
Część II wprowadza już sylwetkę bardziej zdecydowaną i konkretną. Jego
postawa rzuca nowe światło na stwierdzenie Stwórcy: „Błądzi człowiek,

40 J.W. Goethe, Faust, dz. cyt., s. 51.
41 W. Szturc, Faust Goethego…, dz. cyt., s. 72.
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póki dąży”42. Szturc określa błądzenie Fausta nie jako posuwanie się w nieznanych, przygodnych kierunkach, ale jako „poszukiwanie różnych dróg,
na których ludzkie indywidualne potrzeby mogą być spełnione, bądź przynajmniej w części zaspokojone”43. Faust korzysta ze swoich możliwości
bardziej świadomie: buduje związek z Heleną, wspiera w walce cesarza, co
doprowadza do obdarowania go zamkiem i rozległymi terenami. Rzadziej
także korzysta z podszeptów demona, a częściej wydaje mu rozkazy: również spotkanie z Matkami odbywa się bez pieczy Mefista. Stwarza ponadto
wizję idealnego państwa, wpadając w pułapkę despotyzmu i stosowania
przymusu wobec poddanych.
Główna idea przyświecająca kwestii wolności w Fauście Goethego to
możliwość buntu i doświadczenia na własnym przykładzie tego, co jest dla
danej jednostki najlepsze. Kwestią kontrowersyjną jest natomiast boskie
przyzwolenie na bunt niosący za sobą taką ilość ofiar.
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ABSTRAKT
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z trudnościami, jakie nastręcza
mnogość definicji wolności. Analizie poddano dążenie do wolności osobistej tytułowego bohatera Fausta J. W. Goethego, którego losy i wybory
życiowe wzbudzają do dziś wiele kontrowersji. W badaniach podjęto próbę obalenia teorii Isaaha Berlina na temat zniewolenia jednostki wyłącznie
w przypadku ingerencji osób trzecich oraz posłużono się postacią Fausta
jako przykładem nieprawidłowego pojmowania wolności prowadzącego
do dyktatury jednostki i despotyzmu. Cel badania stanowiło zinterpretowanie wizji wolności (z wyróżnieniem wolności jednostki pojmowanej
przez głównego bohatera) przedstawionej w dziele Goethego, w czym
posłużono się między innymi refleksjami B. Constanta, M. Króla i Q. Skinnera. W analizie końcowej rozpatrzono postępowanie głównego bohatera
przez pryzmat dwóch najważniejszych dla niego postaci: Mefistofelesa,
stającego się wraz z rozwinięciem akcji bezwiednym sługą Bożym oraz
Małgorzaty, której śmierć okazuje się być punktem newralgicznym w życiu
alchemika. Pojęcie wolności w tym ujęciu opierałoby się na empiryzmie
zindywidualizowanym.
Słowa kluczowe: człowiek faustyczny, wolność wyboru, experiments in living,
jaźń uległa
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ABSTRACT

The aim of the article is to familiarize the reader with the difficulties that
poses a multitude of definitions of freedom. The pursuit of personal freedom was analyzed on the example of the title character of J. W. Goethe’s
Faust, whose fate and life choices arouse to this day a lot of controversy.
The study attempted to overthrow the theory of Isaiah Berlin about the
enslavement of the individual only in case of intervention of third parties
and used Faust as an example of an incorrect understanding of freedom,
that leads to dictatorship of an unit and despotism. Aim of the study consisted of interpreting the vision of freedom (with the special distinction
for individual liberty conceived by the main character) presented in the
work of Goethe, which was possible thanks to, among other things, reflections of B. Constant, M. Król and Q. Skinner. The final analysis examined
the proceedings of the main character through the prism of the two most
important for him figures: Mephistopheles, becoming along with the development of an action involuntary servant of God, and Margaret, whose
death appears to be a crucial point in the life of an alchemist. The concept
of freedom in this approach would be based on individualized empiricism.
Keywords: faustian man, freedom of choice, experiments in living, heteronomous self
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światowej oraz szeroko pojętej literaturze dziecięcej, do której doprowadziła ją wcześniejsza fascynacja ilustratorstwem. W 2014 roku opublikowała
swój pierwszy artykuł na łamach książki Etyka codzienności. Etyka języka,
który poruszał temat etyki językowej w środowisku graczy komputerowych. W swoich badaniach wspomaga się znajomością dwóch języków
(angielskim i niemieckim).

Mateusz Bobowski

Przeciw czystej pieśni. O modernistycznej negacji poetyki
orfickiej na przykładzie Szkieletów mątwy Eugenia Montalego

Przy opisywaniu atmosfery intelektualnej międzywojennej Europy zwykło się podkreślać znaczenie serii rozliczeń z tradycyjnymi kanonami estetycznymi i filozoficznymi. W wielu krajach doszło do rewolucyjnej zmiany
w myśleniu o tym, czym jest poezja i jakie są jej możliwości. Wzmożone
zainteresowanie filozofią języka na początku XX wieku doprowadziło niektórych poetów do utraty wiary w istnienie ontologicznej relacji między
słowem poetyckim a rzeczywistością. Poezji odebrano rolę uprzywilejowanego dyskursu, a sam poeta zdecydował się zstąpić z koturnu demiurga.
W tym artykule postaram się przedstawić, jakie były (i gdzieniegdzie wciąż
są) główne cechy tradycyjnego – orfickiego – rozumienia poezji. Spróbuję też opisać drogę do poetyki „antyorfickiej” na przykładzie Eugenia
Montalego, uznawanego przez włoskich literaturoznawców za jednego
z najważniejszych twórców nowoczesnej liryki.
Żaden inny poeta XX wieku nie oddziaływał tak długotrwale i tak intensywnie na literaturę włoską jak Eugenio Montale1. Uznany za życia
klasykiem poezji nowoczesnej, doczekał się mnogich i zmieniających się
z upływem czasu odczytań. Imponujące jest zarówno zainteresowanie
jego twórczością w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, jak i liczba
kierunków, w których te badania się rozwijają. We Włoszech po publikacji
1

G. Zampa, Introduzione, [w:] E. Montale, Tutte le poesie, Mediolan 2011, s. 11.
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pierwszego tomu porównywano go do symbolistów, p ó ź n i e j n a p o trzeby historycznoliterackich syntez umiejscawiano
g o w towarzystwie podobnych wiekiem Ungarettiego (ur. 1888) i Saby (ur.
1883) oraz zaliczano do kręgu poetów hermetycznych2. We współczesnych
rozprawach, również poza Włochami, podkreśla się odrębność Montalego,
rewiduje dawne interpretacje i poszukuje się nowych płaszczyzn badawczych. Do najważniejszych znawców autora Ossi di seppia, którzy dokonują takich rewizji, należy Giorgio Zampa – przyjaciel poety, odpowiedzialny
za jego dzieła zebrane, oraz Angelo Marchese – autor monografii, w której
interpretuje dzieła Montalego bardziej przez pryzmat jego biografii i wypowiedzi metapoetyckich niż ewentualnych wzorów literackich3.
W kontekście kanonu poetyckiego XX wieku próbowali umiejscowić
autora Szkieletów mątwy współtwórcy zbioru Montale e il canone poetico
del novecento4. Wykazują, w jaki sposób u Montalego ściera się poetyka
symbolistyczna z alegoryczną, myślenie klasyczne z symbolicznym. Luperini zwraca uwagę, że znaczenie historyczne tego poety polega nie na
kontynuacji tradycji orfickiej – wpierw romantyzmu, potem symbolizmu –
lecz na świadomym przejściu nad nią i podjęciu z nią polemiki. Luperini
stawia Montale raczej obok indywidualności klasycznych, takich jak Eliot
czy nawet Dante. Krytyk próbuje również wyznaczyć drogę ewolucji języka
poety. Jeżeli w pierwszym tomie był on oryginalnym połączeniem boga-

2

3

4

Do Paula Valéry’ego porównał Montalego Alessandro Pellegrini, zdziwiony Montale
odpowiedział, że Valéry’ego zna od zaledwie trzech miesięcy (w czerwcu 1925) i czytał tylko trzy jego utwory; zob. list do Sergia Solmiego z 2 czerwca 1925, G. Zampa,
Cronologia, [w:] E. Montale, dz. cyt., s. 62. Trzeba się tu również powołać się na teksty
kanoniczne, które do dzisiaj wyznaczają standardy interpretacji, w tym antologie
tekstów krytycznych analizujące szczegółowo kolejne tomy: Per conoscere Montale: un’antologia corredata di testi critici, red. M. Forti, Mediolan 1986; A. Jacomuzzi,
La poesia di Montale, Turyn 1978; C. Scarpati, Invito alla lettura di Eugenio Montale,
Mursia 1983.
Zob. A. Marchese, Amico del invisible. La personalità e la poesia di Eugenio Montale, Novara 2006 oraz Tegoż Visiting Angel. Interpretazione semiologica della poesia
di Montale, Turyn 1977.
Montale e il canone poetico del novecento, red. M. A. Grignani, R. Luperini, Rzym 1998.
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tego słownictwa z różnych rejestrów i metryki przeplatającej wiersz wolny
z klasycznymi systemami, to w dwóch kolejnych tomach ciąży w stronę
stylu wysokiego, bardziej jednolitego. Po Burzy i innych wierszach dokonuje
się pewne załamanie języka poetyckiego, teksty zostają skrócone, nabierają ironicznego charakteru, nie brak w nich intertekstualnych gier5. Inni autorzy, jak Guido Mazzoni czy Wladimir Krysinski, porównują Montalego do
klasycyzujących modernistów (Valery’ego, Pounda, Eliota). Krysinski stawia
tezę, że włoskiego poetę odróżnia od Eliota brak obiektywizacji, podmiotowy perspektywizm6. Mazzoni z kolei podkreśla, że stosunek Montalego
do przeszłości, podobnie jak Eliota, nie jest tragiczny, ironiczny ani nostalgiczny, czym wyróżnia się na tle włoskich poetów; krytyk nazywa podejście Montalego do tradycji organicznym7. Rebecca West patrzy na autora
Xenii z historycznie odwrotnej perspektywy i dostrzega w nim prekursora
postmodernizmu. W istocie, rozumienie poezji jako autorefleksji języka,
świadomość ograniczeń epistemologicznych i postawa podmiotu, która
przypomina „pozytywny nihilizm” (termin G. Vattimo) pozwala patrzeć na
jego twórczość z perspektywy przesłanek skrajnej hermeneutyki8.
Dystans poety do orfizmu dostrzegli również G. Almanasi i B. Merry.
Stawiają oni tezę, że Montale nie wierzy już w poezję rozumianą w sposób romantyczny czy symbolistyczny, ale wciąż jest przekonany o sile oddziaływania iluzji poezji – paradoksalnie, świadomie podtrzymuje jej mit
i zapewnia dzięki temu trwanie autentycznej, zdemitologizowanej poezji.
Montale byłby w takim odczytaniu prekursorem pragmatyzmu9. Oni też
wysnuwają tezy, jakoby Montale w takich utworach jak Meriggiare pallido
e assorto próbował naśladować Dantego – z tezą tą polemizuje „dantolog”
5
6

7
8
9

Zob. R. Luperini, dz. cyt
W. Krysinski, La poesia di Eugenio Montale e il kanone del classicismo moderno,
[w:] dz. cyt. Z tezami Krysinskiego polemizuję w rozdziale tej pracy poświęconym
korelatom obiektywnym i klasycyzmowi Eliota.
Zob. G. Mazzoni, Il posto di Montale nella poesia moderna, [w:] dz. cyt.
Zob. R. West, Montale profeta del postmoderno, [w:] dz. cyt.; G. Vattimo, Koniec nowoczesności, Kraków 2006.
Zob. G. Almansi, B. Merry, Eugenio Montale: the Private Language of Poetry, Edynburg
1977.
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z Uniwersytetu w Aberdeen, Zygmunt Baranski, który dobitnie pokazuje,
jak skomplikowany i świadomy jest stosunek Montalego do Boskiej Komedii, mimo że sam poeta deklarował, że dzieło to czytał w dzieciństwie i od
tego czasu trudno wyznaczyć mu granice świadomego wpływu10.
Szeroką perspektywę przyjęła w obszernej monografii Christine Ott,
która interpretuje poezję Montalego przez pryzmat teorii językoznawstwa i semiologii. Niemiecka badaczka uważa, że język jest stałym problemem w całej twórczości autora Occasioni, a jego przełomowość współgra
z dwudziestowiecznym przesunięciem paradygmatycznym w strukturalistycznym językoznawstwie oraz z jego licznymi konsekwencjami, wliczając
zmiany w myśleniu o literaturze takie jak pozbawienie języka poetyckiego resztek mocy ontologicznej. Również ona spogląda na Montalego
z perspektywy postmodernistycznej, twierdząc, że język poetycki już nie
reprezentuje ani nie próbuje naśladować rzeczywistości, lecz ją procesualnie tworzy. Dyskurs poety nie jest uprzywilejowany względem języka
potocznego – podobnie jak on uwikłany jest w szereg zależności. Stąd
Montaliańska niechęć do wzniosłego języka i deklarowanie poezji „zanieczyszczonej” (poesia impura)11.
Gianfranco Contini jest autorem artykułu, w którym zauważa, że poezja
Montalego toczy się w sferze obok rzeczywistości, że świat pozatekstowy
jest zupełnie poza zasięgiem podmiotu, a próby przełamania tego dystansu za pomocą poezji tylko potwierdzają ułomność poznania i ekspresji12.
Problem negatywnej językowo i epistemologicznie sytuacji podmiotu rozwinął Mario Martelli w książce Il rovescio della poesia (Druga strona poezji),
w której dowodzi wpływu Bergsońskiego sceptycyzmu językowego na
poezję Montale. W myśl tej teorii mediacja między sztuką a życiem jest

10
11
12

Zob. Z. G. Baranski, A Note on Montale’s Presumed Dantism in „Meriggiare pallido
e assorto”, „ Italica” LVI, nr 4 1979, s. 394–402.
Zob. Ch. Ott, Montale e la parola riflessa. Dal disincanto linguistico degli Ossi attraverso
le incarnazioni poetiche della Bufera alla lirica decostruttiva dei Diari, Mediolan 2006.
G. Contini, Dagli Ossi alle Occasioni, [w:] tegoż Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio
Montale, Turyn 1974, s. 19–45.
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niemożliwa ze względu na dynamiczną i zmienną naturę codzienności
oraz sztywną, ograniczoną regułami formę języka.
Poezja autora Ossi di Seppia stała się również przedmiotem licznych
innych badań komparatystycznych. Szczególnie często porównuje się go
z T. S. Eliotem. Claire Huffman na przykład zajęła się śledzeniem genetycznych związków między poetami i wyciąga wnioski z esejów, które Montale
poświęcił Eliotowi. Uważa za oczywiste, że Montale przyswoił swojej poezji
korelaty obiektywne Eliota i część apokaliptycznego obrazowania Ziemi
jałowej. Badaczka trafnie zwraca jednak uwagę na fakt, że włoski poeta
wyrażał się w swoich pismach krytycznie, czasem aż cynicznie, na temat
optymistycznego, klasycystycznego racjonalizmu13. Patricia M. Gathercole
natomiast podchodzi do porównania od strony typologicznej, próbuje
odnaleźć podobieństwa w życiorysach obu poetów, porównuje też realizacje tych samych tematów w paralelnych, jak dowodzi, tekstach. Uważa na
przykład, że Londyn z poezji Eliota nosi te same cechy miejsca nieprzystępnego i martwego co liguryjskie wybrzeża u Montalego14. Eliot oczywiście,
nie jest jedynym pisarzem, którego stawiano obok poety z Genui, badacze
często sugerowali się działalnością translatorską Montalego, stąd rozprawy
interpretujące go przez Szekspira czy Williama Blake’a15.
Z perspektywy teorii literatury i retoryki rozważa tę poezję Montalego
William Franke, próbując rozwiązać sporną kwestię – czy figuratywność
u włoskiego pisarza skłania się ku symbolowi czy alegorii. Franke powołuje
się przy tym na wielu badaczy poezji Montalego i zestawia ich odmienne
rozumienia samych tropów retorycznych16. Z kolei Glauco Cambon analiZob. C. Huffman, T. S. Eliot, Eugenio Montale, and the Vagaries of Influence, „Comparative Literature” 1975, nr 3, s. 193–207.
14 Zob. P.M. Gathercole, Two Kindred Spirits: Eugenio Montale and T. S. Eliot, “Italica” 1955,
nr 3, 170–179.
15 Dla porównania podmiotu wierszy Montale do Hamleta zob. F. Rella, La cognizione
del male. Saba e Montale, Rzym 1985; dla porównania epifanii Montaliańskich do
objawień Blake’a zob. M.A. Grignani, Dislocazioni. Epifanie e metamorfosi in Montale,
1988.
16 W. Franke, In the Interstices between Symbol and Allegory: Montale’s Figurative Mode,
„Comparative Literature Studies” 1994, nr 4, s. 370–389.
13
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zuje cykl Motety z Occasioni pod względem występowania w nich sytuacji
epifanicznych i ich związku z modernistyczną poetyką17.
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Chodzi tu o porzucenie wzniosłego języka retorycznego na rzecz poszukiwań czystości i prostoty wyrażania; poetów hermetycznych cechuje
nieufność wobec zastanych wzorców poetyckich i praca nad indywidualnym stylem. Chociaż użycie włoskiego sformułowania „czysta poezja”
w kontekście twórczości poetów hermetycznych wydaje się nietrafne, to
warto poświęcić trochę miejsca tezie Friedricha, że była to odpowiedź
młodego pokolenia na wzniosły styl D’Annunzia.
Niva Lorenzini, charakteryzując stan ówczesnej literatury we Włoszech,
pisze, że gdy powieść przeżywała kryzysy podmiotowości, liryka wciąż
hołdowała romantycznej wizji lirycznego „ja”, a późniejszy hermetyzm
utrwalał anachroniczne koncepcje podmiotu, wciąż posługując się przebrzmiałym już wtedy symbolizmem19. Według badaczki ważny jest również
wpływ idealistycznej estetyki Benedetta Crocego, wedle której w sztuce
podmiot w pewnym sensie „promieniuje” przez dzieło sztuki. Nowatorstwo
tzw. poesia non pura („poezji zanieczyszczonej”) Montalego, która stawiała
się w opozycji do rozmaitych retoryzujących nurtów z poprzedniego wie-

ku, polegało na łamaniu granicy stylistycznej z epiką i wchłanianiu elementów narracyjnych, posługiwaniu się licznymi rejestrami oraz skupianiu się
na problemie zmienności, deformacji i decentralizacji podmiotu (zarówno
w sensie epistemologicznym, jak i językowym). Przeciwko epigońskiemu
sylabotonizmowi, symbolicznej sugestii i aluzji Montale stawia konkret
rzeczywistości i wielojęzyczność współbrzmiącą ze zwątpieniem w możliwości wyrażania.
Chociaż pierwszy tom poezji Montalego od razu zwrócił na siebie
uwagę krytyków swoją oryginalnością oraz odwagą, z jaką podejmował
indywidualną polemikę z zastanymi wzorcami i toposami panującymi
w literaturze włoskiej, trzeba zaznaczyć, że Ossi di seppia nie zapewniły
autorowi pozycji najpoczytniejszego poety ówczesnych Włoch; miał ją
przejąć od Ungarettiego dopiero po wydaniu swojej drugiej książki czternaście lat później20.
Christine Ott, autorka obszernej monografii o autorze Szkieletów,
w perspektywie lingwistycznej, uważa, że o charakterze poezji Montalego zadecydował jej demaskatorski charakter przeciwstawiający się mitowi
poezji orfickiej i języka poetyckiego o nieograniczonych możliwościach,
dostępnego jedynie wybranym. Według niej Montale jest poetą nie tylko
świadomym tragicznego losu jednostki, której próby poznawcze i ekspresywne są skazane na porażkę ze względu na niedoskonałość środków
poznania i wyrazu, ale również poetą ujawniającym nieontologiczny charakter języka, czyli brak związku między słowem a rzeczą, brak możliwości
kreowania świata za pomocą języka21. Należy zauważyć, że w literaturze
włoskiej, jeszcze będącej pod mocnym, choć słabnącym już, wpływem
maksymalistycznych zapędów D’Annunzia, odebranie poezji profetycznych i kreacyjnych możliwości oraz podważenie własnej autentyczności
przez podmiot mówiący – było nie mniej radykalne niż poetyckie postulaty
Marinettiego. Nowy głos odmawiający poetom roli wieszcza (vates), do

Zob. G. Cambon, Eugenio Montale’s „Motets”: The Occasions of Epiphany, „PMLA” 1967,
nr 7, s. 471–484.
18 H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, tłum. E. Feliksiak, Warszawa 1978, s. 248.
19 N. Lorenzini, La poesia italiana del Novecento, Bolonia 1999, s. 14.

20 Zob. G. Zampa, Introduzione [w:] E. Montale, Tutte le poesie, Mediolan 2011, s. 14.
21 Zob. Ch. Ott, Montale e la parola riflessa. Dal disincanto linguistico degli Ossi attraverso
le incarnazioni poetiche della Bufera alla lirica decostruttiva dei Diari, Mediolan 2006,
s. 15–22.

Przemiany w literaturze włoskiej XX wieku

W kanonicznej Strukturze nowoczesnej liryki Friedrich posłużył się wierszami Montalego, aby zegzemplifikować tzw. nurt hermetyczny i wpisać go
w kontekst francuskiej „czystej poezji”:
Poezja zwana hermetyczną to włoska forma poésie pure i jest ona najgwałtowniejszą reakcją na literaturę deklamatorską (D’Annunzio) jaką znał dotąd włoski wiek XX18.

17
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której poprzednicy okazywali słabo maskowany sentyment, pochodził od
młodego, debiutującego poety, odżegnującego się od związków z jakimikolwiek nurtami. Prześledzenie drogi rozumowania Ott pozwala przyjrzeć
się rzadko poruszanemu problemowi tej części poezji modernistycznej,
która wyrażanie niewyrażalnego traktowała jako romantyczny mit i próbowała podważyć autentyczność tego, co przeczuwa się jako niewyrażalne,
a co miałoby wywodzić się z metafizycznych źródeł.

Poetyka orficka – od idealizmu językowego do deontologizacji języka
poetyckiego

Tradycyjne poetyki przypisywały językowi w sposób naturalny funkcję
mimetyczną, a zdolność języka do obrazowania na podobnych do malarstwa zasadach (ut pictura poesis) była żywą spuścizną grecko-rzymskiego rozumienia literatury22. Z czasem zauważano coraz większą potrzebę
rozróżnienia języka filozoficznego od poetyckiego – już Bergson, podobnie jak potem Ungaretti, uważał, że składnikami dyskursu filozoficznego
powinny być ujednoznacznione „terminy” o jasnym znaczeniu, natomiast
dyskurs poetycki komponowany miał był ze „słów” o płynnych granicach
semantycznych23. Wieloznaczność i zdolność do metaforyzacji miały być
właściwym narzędziem do reprodukowania i naśladowania historycznego
świata albo – jak w przypadku surrealizmu i ekspresjonizmu – tajemniczej
psyche artysty. Związek ontologiczny między słowem a rzeczą opierał się
na przekonaniu, że nazwy wynikają z istoty rzeczy, a pierwsi onomastycy nadawali rzeczom imiona, naśladując za pomocą dźwięków je same.
Późniejsze, wielowieczne użytkowanie zmieniło formy wyrazów do tego
stopnia, że obecnie opieramy się jedynie na konwencji. Koncepcja ta znalazła swój pełny wykład w dialogu Kratylos Platona uważanym za pierwszy
O imitacji por. A. Gorzkowski, „Ut pictura verba…” zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesno nowożytnej, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2, s. 37–59.
23 Ungaretti posługiwał się wyrażeniami termini oraz parole, zob. Ch. Ott, Montale…,
s. 89–90.
22
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europejski traktat lingwistyczny24. Aporie i paradoksy epistemologiczne,
wynikające z powyższego założenia, Platon rozwiązał za pomocą idealizmu, przesuwając problem oznaczania na płaszczyznę metafizyczną. W logocentrycznej, judeochrześcijańskiej kulturze europejskiej słowo posiadło
funkcje magiczne, szczególnie w dyskursie religijnym; po rozpoczętej rewolucją francuską sekularyzacji funkcje magiczne w coraz większej mierze
przejmowała poezja, co szło w parze wraz ze wrastającymi oczekiwaniami
metafizycznymi, jakie zaczęto stawiać przed literaturą od końca XVIII wieku.25 Oczywiście obok idealizmu językowego funkcjonowały koncepcje
realistyczne, nabierające w filozofii coraz większego znaczenia, jednak
w poezji rola słowa przybierała na wartości, by sięgnąć punktu kulminacyjnego na przełomie XIX i XX wieku, kiedy przedstawiciele różnych nurtów
poetyckich nie tylko uznawali poetę za demiurga, ale również dyspozytora
mocy tajemnej, maga albo mistyka (Przybyszewski, Miciński)26.
Christine Ott w swojej monografii Montale e la parola riflessa opisuje
przebieg procesu deontologizacji języka27. Badaczka wiąże go z romantyczną waloryzacją i usamodzielnianiem fikcji artystycznej, które jednak
w obliczu kultu słowa postrzeganego jako medium obiektywnej prawdy stanowiły zjawisko poboczne. W świetle panującego w romantycznej
Europie idealizmu niemieckiego język wciąż był postrzegany jako logos
przenikający świat (geist Hegla) albo bezkresna, absolutna afirmacja Boga
(Schelling). I chociaż wskazywano już na arbitralny charakter języka i jego

24 Por. W. Stefański, Wstęp, [w:] Platon, Kratylos, tłum. W. Stefański, Wrocław 1990, s. 5.
25 Mimo różnych sporów religijno-filozoficznych (w tym tzw. sporu o uniwersalia)
dominowała myśl neoplatońska, którą można było pogodzić z otwarciem księgi
rodzaju: „Et principium erat Verbum et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum”. Logocentryzm o wiele mocniej przetrwał w kulturze judaistycznej, w której
polisemia słowa, może być przełożona na związek między zupełnie różnymi rzeczami nazywanymi jednym wyrazem.
26 Już Demokryt zauważył, że nie ma żadnego naturalnego związku między słowem
a rzeczą, zob. W. Stefański, Wstęp…, s. 6.
27 Streszczam tu refleksje autorki z pierwszego rozdziału cytowanej książki. Por. Ch. Ott,
Introduzione: la deontologizzazione della lirica [w:] tegoż Montale e la parola riflessa,
s. 15–54.
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zależność od indywidualnych zdolności, wciąż przyznawano mu wtórny
charakter wobec języka pierwotnego, a jeszcze dalej – wobec rzeczywistości (Fichte). Język ontologicznie związany ze światem daje możliwość
nie tylko ekspresji jednostkowej, ale również stanowi most między indywiduami, zespala narody oraz łączy człowieka z naturą i transcendencją.
Jednak żeby czerpać z tych możliwości, trzeba oczyścić język z potocznych
naleciałości, sięgnąć do Ursprache, języka naturalnego, protojęzyka, języka
Adamowego, który dawał człowiekowi moc nad kreacją przed upadkiem
wieży Babel. Mit poezji czystej (poesia pura), której język wciąż próbowano
odkryć w czasach, gdy Montale pracował nad czymś zgoła przeciwnym,
opiera się na głęboko zakorzenionym dualizmie platońskim: mowa, którą
dysponujemy jest niedoskonałym cieniem doskonałego języka. Owocem
tej koncepcji jest mit poetyckiego natchnienia (furor poeticus), mit poezji
orfickiej (która daje możliwość stąpienia do głębi bytu – zaświatów albo
podświadomości) oraz – dzięki polifonii języka – mit wyrażania niewyrażalnego.
Idea protojęzyka wiążącego znak i byt stanowi fundament poetyki
orfickiej. Poetyka taka uznaje cechy mitologicznego Orfeusza i jego pieśni za normatywne. Orfizm przypisuje poecie zdolność „magii werbalnej”,
która poetyckie metafory umieszcza na poziomie mitycznych metamorfoz
i zdolna jest zaklinać świat rzeczywisty28. Twórca ma możliwość katabazy –
schodzi w zaświaty lub eksploruje sfery tajemne – w tym także podświadomość – czego owocem są epifanie poddające się werbalizacji. Podobnie
jak Orfeusz został rozszarpany przez menady z powodu odmowy udziału
w święcie na część tego, co fizyczne, tak poeta zatraca siebie poświęcając
się sztuce, a jego podmiotowość podlega nieustannemu rozproszeniu po
różnych sferach bytu. Nieodparta potrzeba snucia pieśni wynika z wiary
w zbawczą funkcję języka – słowo łączy człowieka ze źródłem jego własnego bytu i chroni go przed utratą sensu. Z przekonania o związku słowa
z rzeczą wynika zaufanie do mocy poznawczej oraz sprawczej języka.

28

Ch. Ott, Montale…, s. 27–28.
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Chritine Ott zauważa, że w takim wypadku słowa pozwalałyby łączyć
się z esencją bytu, z bergsońskim flux, a nawet tym, co pozaziemskie. Język
poetycki trzeba odkryć a nie stworzyć, ponieważ jest ponadindywidualny.
Słowa i symbole mają swoją własną pamięć, a poeci mówią tym samym
językiem – odwiecznym, ale równocześnie wiecznie nowym. Charakterystyczne dla poezji orfickiej jest mistrzostwo formalne skupiające się na
prozodii wiersza. Zdolności poetyckie wyróżniają i separują poetę od profanum vulgus, powodując tym samym istotną ambiwalencję we wzorcu
poety orfickiego: z jednej strony podkreślana jest wyjątkowość „pieśniarza”,
jego oryginalna wyobraźnia pozwalająca na tworzenie nowej rzeczywistości oraz niespotykany kunszt słowa – z drugiej strony jego podmiotowość
ma współistnieć z tym co ponadjednostkowe. Ambiwalencja polega na
obiektywistycznej kreacji przy skrajnej indywidualizacji. Podmiot funkcjonujący poza porządkiem ma zdolność idealnego odtwarzania tego
porządku – tylko ze względu na metafizyczną moc poezji.
O znaczeniu, jakie w latach 20. XX wieku wciąż miało orfickie rozumienie poezji świadczą rozważania Paula Valéry’ego, który w 1928 roku zastanawiał się nad możliwością stworzenia poésie pure poprzez selekcję
językowych elementów, która doprowadziłaby do osiągnięcia „czystej ekspresji”; za przykład mogą posłużyć również Sonety do Orfeusza Rilkego,
Zwierzyniec albo świta Orfeusza Apollinaire’a29 czy chociażby młodopolska
twórczość ekspresjonistów polskich i „metasłowo” Przybyszewskiego30.

29 W przypisach autorskich do swojego dziwnego poematu Apollinaire pisze: „Ci, którzy uprawiają poezję, nie poszukują i nie miłują niczego poza doskonałością, która
jest Bogiem samym […] poeci mają prawo spodziewać się po swej śmierci długotrwałego szczęścia, jakie przynosi pełne poznanie Boga, to jest najwyższego piękna.”
Zob. G. Apollinaire, Zwierzyniec albo świta Orfeusza, [w:] Rimbaud, Apollinaire i inni.
(Wybór przekładów), tłum. A. Międzyrzecki, Warszawa 1988, s. 182.
30 „Metasłowo” można rozumieć jako słowną realizację uczuć, myśli, wrażeń, snów
i wizji tworzoną irracjonalnie i intuicyjnie. „Metasłowo” ma bezpośrednio wyrażać
stany podświadomości albo duszy, ma też funkcję mitotwórczą i „soborową” – dzięki
pewnego rodzaju metafizycznej solidarności społeczeństw, „metasłowo” jest ekspresją nie tylko jednostkową, ale w pewnym sensie kolektywną. Ma więc rangę
mityczną albo magiczną, a ten kto je tworzy nosi cechy kapłana lub maga; zob
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Przeciwko wyżej wyłożonym wizjom języka i poezji zostaje wykreowany nowy model liryki, jako naturalna konsekwencja przesunięć paradygmatycznych w myśli europejskiej na przełomie wieków. Od tej
pory – wydaje się, że aż do dzisiaj – orficki nurt poezji funkcjonuje obok
nurtu antyorfickiego, wymagając od czytelnika nie tylko zupełnie innych
strategii interpretacyjnych, ale również odpowiadając na zupełnie inne
oczekiwania czytelnicze.

Antyorficka koncepcja języka poetyckiego

W programowym wierszu Drzewa cytrynowe Montalego orficki model poezji zostaje odrzucony. Poeta odważnie łączy wzniosły język z dialektem
liguryjskim i z konkretnym, prawie przyziemnym słownictwem, zrzeka się
jednocześnie dyskursu „poetów uwieńczonych laurem” („i poeti laureati”):
Posłuchaj mnie, poeci uwieńczeni
poruszają się tylko pośród krzewów
o nazwach rzadko używanych, jak bukszpany, ligustry, akanty.
Ja jednak lubię drogi, które wychodzą na rowy
porosłe trawą, gdzie chłopcy
w kałużach pół wyschłych mogą czasem
złapać wychudłego węgorza:
ścieżki wytyczone obok traktu,
zstępujące między kitami trzcin,
zapadające w ogródki, pośród drzew cytrynowych.
(PW, 20)31

W przytoczonym fragmencie zwraca uwagę napięcie między mimetyczną, a niemimetyczną mocą słów. Akanty i ligustry występują tu nie
jako rośliny, lecz jako słowa desygnujące te rośliny, są to po prostu wyrazy,
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„słowa, których rzadko się używa” („nomi poco usati”), a więc słowa same
w sobie, bez względu na znaczenie. Wysokiemu i wyszukanemu językowi
sławnych poetów przeciwstawia swój własny – określony nie przez przymiotnik, ale sytuację z życia młodych chłopców w scenerii wysychania
i umierania. Jednak to nie porządek sytuacyjny rządzi tu językiem – węgorz
(anguilla) w przydrożnej kałuży przypomina bardziej „chrobot szczurzej
łapy / Na rozbitym szkle / W suchej naszej piwnicy” Eliota niż jakąkolwiek
prawdopodobną sytuację32. Słowa mają moc semantyczną, ale uniemożliwia się im tworzenie spójnego obrazu, który spetryfikowałby poezję w rodzajowej scenie. Ważne jest nie tylko to, co znaczą, ale jak są używane,
rejestr z którego pochodzą i jak brzmią33. W drugiej strofie zabieg zostaje
powtórzony:
Lepiej, jeśli świergoty ptasie
gasną wchłonięte w błękit:
wyraźniej słychać szept
gałęzi przyjaznych w powietrzu nieruchomym prawie,
zmysły chłoną tę woń, która nie umie
oderwać się od ziemi
i sączy się w sercu słodyczą niespokojną.
(PW, 20)

Liryka nazwana zostaje świergotem ptaków nie tylko przez utarte porównanie oparte na melodyczności poezji i ptasiego śpiewu, ale również ze
względu na znaczenie, którego w sytuacji pozatekstowej liryka i świergot
mają tyle samo. Z metaforą znów zostaje skontrastowana rzeczywistość –
nie symbol, a konkret, nie imitujący obraz, a sama nazwa. To elementy
realistyczne wyzute ze swojego naturalnego porządku i użyte jako eliotowski korelat obiektywny. U Montalego orficki model poezji zostaje całkoT.S. Eliot, Wydrążeni ludzie, tłum. Cz. Miłosz [w:] tegoż Wybór poezji, Warszawa 1988,
s. 57.
33 Wiersz Drzewa cytrynowe jest misternie skomponowany prozodycznie: oprócz subtelnych rymów wewnętrznych i odległych ważna jest zróżnicowana wersyfikacja,
która manipuluje melodyjnością bądź szorstkością pewnych fragmentów, co w sugestywny sposób wpływa na rozumienie treści.
32

S. Przybyszewski, Na drogach duszy, Kraków 1900, s. 97; A. Sobieska, „Metasłowo”
Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów, [w:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Toruń 2010, s. 39–48.
31 Wiersze Montalego podaję za: E. Montale, Poezje wybrane, red. H. Kralowa, tłum.
zbiorowe, Warszawa 1987 (dalej skrót PW).
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wicie zaprzeczony: zmysłowe postrzeganie rzeczywistości jest pełniejsze,
gdy milczy ptactwo, gdy nie poruszamy się „pośród krzewów o nazwach
rzadko spotykanych”. To nie poezja, ale rzeczywistość ma pierwszeństwo
i to jej kontemplacja może prowadzić do „jakiejś prawdy”, „pomyłki Natury, martwego punktu świata” – do epifanii. W koncepcji orfickiej sytuacja
miała się na odwrót – wobec pieśni milkła nawet zasłuchana przyroda;
co więcej – pieśń niosła ze sobą znak i przemianę, metafory nabierały siły
metamorficznej i zmieniały milczącą i statyczną rzeczywistość.
Sceptycyzm semiotyczny Montalego i jego nieufność do reprezentacji, które nie pozwalają mu zaakceptować orfizmu, wydają się jaśniejsze
w kontekście dwudziestowiecznych przesunięć paradygmatu filozoficzno-lingwistycznego34. Poststruktura-lizm przeniósł środek ciężkości z pojęć
na znaki, podważając nie tylko możliwości samej referencji między słowem a rzeczywistością, ale w ogóle autentyczność pojęcia. Z tego powodu
centrum ponowoczesnej poezji przemieściło się z odtwarzania obiektów
i obiektywizacji uczuć na ekspresję czysto lingwistyczną. Elementami świata językowego stały się symulakry – puste reprezentacje, które czerpią
swoją iluzoryczną obiektywność z tego, co nie istnieje – pojęcia okazały
się projektowanymi przez jednostki surogatami uniwersalnego sensu35.
Można też posłużyć się semiotycznym terminem „adelon” – znakiem pozostałym w miejscu tego, o czym mówił, a co już jest nieobecne. W ten
sposób tekst wiersza zstępuje do wnętrza dyskursu lub po prostu zapada
się w siebie – nie ma już ucieczki poza mówienie, wiara w jakiekolwiek
„poza” przestaje istnieć. Być może stąd tak częste w najnowszej poezji gry
słów, kalambury, figury etymologiczne i inne. W efekcie wiersze nabierają
charakteru metajęzykowego, stają się autorefleksją mówienia, a znaczenia generują się na powierzchni samego tekstu – bez żadnych odwołań
i reprezentacji.
34
35

E. Montale, Intenzioni (Intervista Immaginaria), [w:] tegoż, Sulla poesia, s. 561–567.
Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005; termin
„simulacre multimodal” wprowadził do semantyki kognitywnej Rastier, który określa za jego pomocą pojęcie, czyli mentalną projekcję do której odnoszą się znaki,
por. F. Rastier, Sémantique et recherches cognitives, Paryż 1991.

Przeciw czystej pieśni… | 61

Montale oczywiście nie poszedł w teoretycznych rozważaniach tak daleko. Twierdził, że język poetycki nie jest ahistoryczny, jest uwikłany w splot
zależności i określa go relacja wobec innych dyskursów, czyli ma znaczenie,
o ile odróżnia się od nich lub sprzeciwia się im; zdawał sobie sprawę z czasowej płynności znaczeń, z nieprzewidzianego użycia i rozumienia słów
przez kolejne pokolenia36. Zdając sobie jednocześnie sprawę, że systemy
znakowe są nieredukowalnym tłem wszelkich procesów poznawczych,
akceptował to, że świadomość może się manifestować i być zrozumiana,
jedynie poprzez nie.
W porównaniu do poezji orfickiej osłabiona została także pozycja lirycznego „ja” oraz wiara w jego możliwości pośredniczenia między tym, co indywidualne, a tym co uniwersalne. W przeciwieństwie do Eliota, Montale
nie rezygnuje z prywatnych motywacji swojej poezji, nie zabiega przy tym
szczególnie, by przemawiać językiem powszechnie zrozumiałym. Nie oznacza to, że poeta zupełnie rezygnuje z prób mediacji i zamyka się w hermetycznym solilokwium, jednak podmiot ulega ważnej przemianie: zamiast
autorytatywnego pieśniarza, przewodnika po świecie własnej wyobraźni,
mamy do czynienia z głosem skrytym za enigmatycznymi maskami. Montale eksperymentuje z drugą osobą czasownika, wprowadzając w ramy tekstu nieznanych adresatów, wskutek czego jakiekolwiek prawdy, stojące za
udramatyzowanym wierszem, stają się dialektyczne, a głos liryczny ulega
dysocjacji na nieharmonizujące ze sobą „ty” i „ja”. W skrajnych przypadkach
używa bezosobowych form czasownika albo tworzy od rzeczowników nieistniejące wcześniej czasowniki, aby opisywanej rzeczywistości nadać rolę
aktywną (Meriggiare pallido e asorto). Niekiedy pozostawia pierwszą osobę,
ale używa jej w liczbie mnogiej, nie definiując przy tym, do kogo odnosi
się zaimek „my”, ani jaka jest jego funkcja – 1) „my” może się odnosić do
poetów i literatów; 2) zaimek może solidaryzować podmiot wiersza z odbiorcą w obliczu fatalnego losu; 3) czasem zaimek „my” zwraca uwagę na to,
że humanistyczna wiedza o świecie ma charakter intersubiektywny, a nie
absolutny (Non chiederci la parola), w tym wypadku „my” wyraża jednostki
36

E. Montale, Sulla poesia…, s. 564.
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powiązane wspólnotą doświadczenia; 4) najciekawsze użycie tego zaimka
wyraża lęk o spójność własnej osobowości – „my” to po prostu rozbite „ja”.
Zaznajomiony z myślą Freuda, Bergsona i Nietzschego Montale wydaje
się wątpić w istnienie substancjalnego podmiotu, tropi swoje własne „ja”,
próbuje wchodzić w dialog z własnym alter ego.
Problem determinizmu, który w pewien sposób przyczynia się do
nadwątlenia spójności podmiotu Ossi di sepia, wiąże się bezpośrednio ze
studiami siostry Montalego oraz ich dyskusjami na temat literatury. Jednym z najważniejszych dzieł, jakie ich zajmowały, były Dzienniki Amiela,
którego wpływ wyjaśnia związek ograniczającego jednostkę determinizmu ze „świadomością przedmiotową” podmiotu bez właściwości, który
przemawia z wierszy Montalego. Być może nawet adresatem niektórych
utworów, był sam Amiel, który „chce osiągnąć wolność wewnętrzną dzięki
praktyce uciekania wszelkim determinacjom i świadomie wybiera „nieokreśloność” jako swój sposób bycia”37. Ta nieokreśloność ma być według
Amiela źródłem wolności ducha, którą określa jako nieobecność osobowości. Amiel, podobnie jak podmiot Ossi di sepia, wybiera naturę proteuszową
przypominającą mgłę, dym, istnienie bliskie nicości. George Paulet określił
osobowość Amiela jako nieprzyciąganą przez żadną ideę poszczególną,
uciekającą wszystkim fiksacjom, skupioną na kontemplacji samej siebie,
będący niebyt, „osobę bezosobową”38.
Tragizm położenia jednostki w świecie i słabość jej kondycji, postawiły
podmiot Ossi di seppia przed murem nie do przekroczenia. Oferowane
przez świat rozwiązania wydają się niezadowalające i zostawiają go samotnego na bezdrożach „ziemi jałowej”. Nadzieja jest jeszcze możliwa, ale jej
kultywowanie nosi na sobie teraz ślad samooszukiwania. Możliwości metafizyki się wyczerpały, która nagle okazała się nieprzystająca do doświadczenia podmiotu, podobnie jak wielkie klasyczne tradycje, ma jeszcze co
prawda niezaprzeczalne znaczenie, ale wyrzuca człowieka współczesneK. Nadana, Amielowskie trucizny – nihilizująca lektura „Dzienników” Amiela i Maine
de Briana w „Kłopocie z istnieniem” Henryka Elzenberga, [w:] Nihilizm i historia,
red. M. Sokołowski, J. Ławski, Białystok – Warszawa 2009, s. 357.
38 Tamże, s. 528–529.
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go poza swoje ramy. Zamiast ogrodem, staje się relikwiarzem, gruzowiskiem pamiątek. W tej sytuacji jedyną szansą ocalenia wydaje się szczerość,
nieuciekanie pod skrzydła nowych mitologii, zdanie relacji z tego, co zostało i uratowanie siebie przed całkowitym odpodmiotowieniem w rozdarciu
między możliwościami oferowanymi przez historię i krytykę.
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ABSTRAKT

Artykuł poświęcony jest modernistycznemu zwrotowi przeciw poezji orfickiej, czyli przeciw romantycznemu i symbolistycznemu rozumieniu poezji.
Punktem wyjścia do refleksji teoretycznej są interpretacje wierszy z tomu
Szkielety mątwy (1925) Eugenia Montalego. Zarysowany został zagraniczny
stan badań nad twórczością tego poety, szczególnie w kontekście estetycznych i lingwistycznych teorii popularnych w intelektualnym środowisku
we Włoszech na początku dwudziestego wieku. Po wyjaśnieniu, jakie są
źródła i cechy poetyki orfickiej, autor próbuje opisać semiotyczne i filozoficzne przyczyny powstawania poetyk skrajnie przeciwnych – hermetycznych i niemimetycznych. Przedmiotem refleksji jest tutaj droga od języka
podniosłego i uniwersalnego do intymnego solilokwium, w którym poeta akceptuje ryzyko całkowitego niezrozumienia przez czytelnika. Tekst
poświęcony jest źródłom poetyckiego sceptycyzmu względem nie tylko
wyrażania, ale w ogóle języka.
Słowa kluczowe: Modernizm, Montale, poezja włoska, poezja hermetyczna

ABSTRACT
The article approaches the problem of modernistic shift against the so
called orphic poetics, which is romantic and symbolic understanding of
poetry. The theoretical reflection is based on the interpretation of the first
poetic book of Eugenio Montale Cuttlefish Bones (1925).The article presents
the current state of research on Montale’s poems, in particular, studies on
the esthetic and linguistic motivations that led to modernistic breakthrough in the intellectual environment at the beginning of the 20th century in
Italy. To illustrate the origins and the characteristics of the orphic poetics,
the article outlines coeval but totally contrary trends – hermetic and non-mimetic. It is then shown, how poetry resigned from exalted universal
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tone and chose intimate soliloquy, in which poets risk to be misunderstood by readers. The sum of these arguments demonstrate the way to poetical skepticism not only towards the different forms of artistic expression,
but also towards the language itself.
Keywords: Modernism, Montale, Italian poetry, hermetic poetry
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Mikołaj Borkowski

Parodia romantycznej podmiotowości. Don Juan poznański
Ryszarda Berwińskiego a dygresyjna poetyka George’a Byrona
i Juliusza Słowackiego

Podczas spotkania z twórczością Ryszarda Berwińskiego obcuje się z poetą-banitą, wygnanym nie tylko z pamięci historyczno-literackiej, do której
przywracanie go jest wciąż trwającym procesem, ale z własnej literackiej
epoki i – niezależnie od chronologicznych rozpoznań – raczej „uwięzionym” w romantyzmie niż mu oddanym. Berwiński, który, jak pisze Maria
Janion, „należy do najświetniejszych w literaturze polskiej reprezentantów
płomiennej nienawiści do starego świata”1, pięć lat po publikacji dwóch tomów Poezji w 1844 roku został w „Tygodniku Polskim” określony jako przedstawiciel „poezji pogardy”2. To, co wówczas odbierano jako bluźniercze,
antytradycjonalistyczne w krytyce współczesności i rewolucyjne, z dzisiejszej perspektywy może być już czymś zgoła innym: parodystyczno-trawestacyjną próbą dokonania rozkładu własnej epoki na czynniki pierwsze,
swoistą dekonstrukcją romantyzmu. Taką tezę pozwala postawić w pierwszej kolejności wybitna samoświadomość Berwińskiego, dostrzegana nie
tylko w kontekście biograficznym i wynikającym z niego zaangażowaniu
jego poezji w sprawy polityczno-społeczne, ale także w samym tekście.

1
2

M. Janion, Portret krajowego romantyka [w:] taż, Romantyzm. Studia o ideach i stylu,
Warszawa 1969, s. 251.
Tamże, s. 256.
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Z tego względu interesować mnie będzie poemat Don Juan poznański,
utwór zorientowany stosunkowo mało rewolucyjnie, a interesująco parodiujący elementy poetyk charakterystycznych dla gatunków i utworów
romantycznych – szczególnie poetykę poematu dygresyjnego – w obrębie
charakterystycznych motywów, podmiotów i rozwiązań formalnych.
O autorze Don Juana poznańskiego nie pisano wiele. Niewątpliwie największe i długoletnie zasługi w przywracaniu Berwińskiego rewolucjonisty
i poety do obrazu polskiego romantyzmu ma Maria Janion umieszczająca
konsekwentnie poznańskiego romantyka w swoich największych pracach
o romantyzmie: Romantyzm. Studia o ideach i stylu (1969), Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie (1972), Gorączka romantyczna (1975),
Romantyzm i historia (1978). Zawarte w nich komentarze do Berwińskiego
są w dużej mierze oparte na rozpoznaniach dokonanych przez badaczkę
w opracowaniu do wyboru pism Berwińskiego Księga życia i śmierci (1953).
Poeta został we Wstępie opisany w silnie zideologizowanym, marksistowskim świetle3. Zanim jednak przejdę do omówienia konsekwencji, jakie
wynikają z tego kontekstowego przedstawienia twórczości romantyka,
przytoczę krótko, powołując się na Józefa Ratajczaka ,najważniejsze pomysły odczytywania utworów Berwińskiego, pochodzące jeszcze sprzed
okresu docenienia go jako rewolucjonisty4.
Ratajczak przywołuje jako jedno z najważniejszych studium z 1913 roku
autorstwa Aurelii Wyleżyńskiej. Scharakteryzowane są w nim krótko wcześniejsze, dziewiętnastowieczne, próby pisania o Berwińskim. Autorka ocenia je jako nieudane:
Pierwsza odgrzebała go Marrenné Morzkowska, która […] starała się uwydatnić duchowe pokrewieństwo ze Słowackim – następnie Bądzkiewicz
(Ateneum 1887) w pracy bardzo sumiennej, lecz suchej i bezdusznej, pełnej
niezrozumienia Berwińskiego. […] stawia mu [Bądzkiewicz – M.B.] zarzuty
małostkowe, oburza się, że takim był, a nie innym, że nie szedł wielkimi ślady
romantyków, lecz szukał własnej drogi […]. Naprawdę zrozumiał duszę poety
[…] prof. Zdziechowski. Wprawdzie zbyt dużo upatruje pokrewieństw ze Sło-
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wackim, lecz z drugiej strony kilku rysami umiał podkreślić i uwydatnić zasadnicze cechy dusz współczesnych, ten ogólny Weltschmerz, który różne formy
tęsknot przybierając, jest wspólnym wszystkim istotom wyższym z pierwszej
połowy 19 w.5.

Podobna do tej późnodziewiętnastowiecznej krytyki jest wczesna recepcja utworów Berwińskiego. Współcześni mu krytycy nie tylko całkowicie odmawiali wartości artystycznych jego utworom, ale nie dostrzegali
także w nawiązaniach, choćby najbardziej oczywistych, jak do Don Juana
George’a Byrona, ani elementów przeniesionej na rodzimy grunt konwencji, ani satyrycznego charakteru:
Treścią Don Juana poznańskiego jest najoklepańsza z starych plotek, podług
której przejrzała już panna zakochała się w młodzieńcu i uwieść się dała. To jest
i to jedynie, co się w dwóch całych pieśniach mieści. […] Pan Berwiński widział
tylko formę Don Juana byronowskiego, dał się jej złudzić i ją tylko naśladować
umiał, jakby na niej cała polegała wartość. Kto duszą prawdziwie poetyczną
czytał Don Juana byronowskiego, ten więcej nad autorem boleje, niż jego
uśmiecha się żartom6.

Wyleżyńska interpretowała Don Juana poznańskiego w inny sposób –
jako utwór intymny, w którym podmiot-autor dokonuje rozrachunku z własną przeszłością i słabościami. Łączyła tym wspólnym odautorskim
podmiotem Don Juana poznańskiego i uzupełniającą poemat Parabazę
do Don Juana poznańskiego; to powierzchowne potraktowanie problemu
podmiotowości dwóch, niezależnych jednak w dużej mierze, utworów
doprowadziło badaczkę do uznania ich za satyrę zaangażowaną. Don Juan
poznański w tym zestawieniu jawi się jako tekst „lekki” (także i w swojej
regularnej, kwartynowej strofizacji), parabaza stanowi natomiast jego rozwinięcie w „poważny, surowy, jedynastozgłoskowy wiersz”, w którym „coraz
jaśniej, dokładniej cisną się do myśli poety pytania z dziedziny zagadnień
narodowych i społecznych”7. To rozpoznanie pomija niemal całkowicie
5
6

3
4

M. Janion, Wstęp [w:] Berwiński Ryszard, Księga życia i śmierci, Warszawa 1953.
J. Ratajczak, Poznański don Juan, Poznań 1989, s.7–11.

7

A. Wyleżyńska, Ryszard Berwiński. Studyum, Kraków 1913, s. 87–88.
Z.K., Uwagi nad Don Juanem pana Berwińskiego [rec. z Don Juan poznański], „Orędownik Naukowy” 1844, nr 49, s. 386–387.
A. Wyleżyńska, dz. cyt., s. 37
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faktyczny odbiór poezji Berwińskiego; Janion słusznie traktuje Parabazę
do Don Juana poznańskiego jako utwór uzupełniający i interpretujący
poemat w obliczu ostrej krytyki8. Ważnym elementem opisu Don Juana
poznańskiego w studium Wyleżyńskiej jest krytyka formalna: autorka podkreśla niestaranność poematu, ułomność kompozycji, wadliwą konstrukcję
akcji9. Nie waha się jednak przed postawieniem ogólnej tezy, według której „u Berwińskiego forma z treścią jest w największej harmonii”10. Wydaje się więc, że Wyleżyńska dostrzegła przynajmniej binarność twórczości
Berwińskiego, dzieląc ją na lekką i poważną; zabrakło jednak dostrzeżenia
niezwykle silnej samoświadomości poety, poza wspomnianą już manifestacją jej w autokrytycznym spojrzeniu na własną przeszłość.
Niedługo po publikacji szkicu Wyleżyńskiej ukazuje się Wybór pism
Berwińskiego (1914) redagowany przez Jana Lorentowicza i opatrzony wstępem Eustachego Czekalskiego. Czekalski w krótkim wstępie
o interesującym nas poemacie pisze tylko, że „różnym niepowołanym
krytykom najwięcej krwi napsuł Don Juan poznański”11. Twórczość Berwińskiego charakteryzuje Czekalski jako „pieśń młodych, marzących serc”
i „promienne […] wizje, z miłości dla narodu poczęte”12.
Czekalski nie porusza problemu dwubiegunowości poezji Berwińskiego. Wydzielając jednak poemat z twórczości poety, dokonuje – podobnie
jak Wyleżyńska – podziału twórczości Berwińskiego. W 1953 roku napisze
o tym rozróżnieniu także Maria Janion:
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o wiele ważniejszą rolą Berwińskiego w dziedzinie polskiej liryki rewolucyjnej.
Zadaniem dzisiejszego badacza jest sprawiedliwe zrównanie opinii o Berwińskim – autorze liryków miłosnych z cyklu Księgi światła i złudzeń, i Berwińskim –
twórcy Don Juana poznańskiego oraz Księgi życia i śmierci.13

Janion, dzieląc poezję Berwińskiego na miłosną i rewolucyjną, nie podejmuje problemu trawestacji w Don Juanie poznańskim (jednocześnie
przypisuje taki charakter wyłącznie parodiującemu Świteziankę Mickiewicza wierszowi Żeglarz14). O parodii w Don Juanie poznańskim pisze jedynie w kontekście wersyfikacji i wykorzystaniu skonwencjonalizowanej
fabuły o „przysłowiowej już [w czasach Berwińskiego – M.B.] i żartobliwie
traktowanej parze sentymentalnych kochanków”15. W tym odczytaniu Janion skoncentrowała się, podobnie jak Wyleżyńska, na satyrycznym aspekcie poematu i jego parabazy. Opisując poemat jako walkę „z epigońską,
pseudogustawowską konwencją liryki miłosnej”, wspomina, że Berwiński
„bezlitośnie odsłonił obszarniczą, pasożytniczą proweniencję współczesnych sobie tępych »don Juanów«, odgrywających z zamiłowaniem role
»poetycznych« Werterów i Gustawów”16; tym samym umieszcza w centrum
zainteresowania jedynie część poematu. Chwaląc Berwińskiego głównie za
wybór obiektu satyry, Janion wspomina też o kwestii, która będzie szczególnie istotna w interesującym nas kontekście parodiowania romantyzmu:
[…] Berwiński wypowiadał pośrednio walką przebrzmiałym, a jeszcze stosowanym przez epigonów metodom krytykowania rzeczywistości za pomocą
obrazów ogólnikowego buntu nieszczęśliwego w miłości, osamotnionego
bohatera; zrywał nimb fałszywej, rzekomej „poetyczności” z uczuć lęgnących
się w szlacheckich dworkach. Był to zatem istotny etap w dziele k r u s z e n i a
z ł u d z e ń r o m a n t y k i , na drodze do r e a l i z m u k r y t y c z n e g o ”17.

Nieliczni dotychczasowi monografiści Berwińskiego przyznawali mu zazwyczaj tytuł mistrza liryki miłosnej. Sąd ten nie budziłby może w ogólności poważniejszych podejrzeń, gdyby nie okoliczność, że ofiarowując poecie wysoką
rangę godnego ucznia Mickiewicza […], jednocześnie usiłowano przemilczeć
8

Można za Janion przytoczyć m.in. wypowiedź wspominanego przez Wyleżyńską
Antoniego Bądzkiewicza, który opisywał Don Juana poznańskiego jako „bezbożny
manifest cynizmu w którym autor »rozminął się z zadaniami i godnością poety«”.
M. Janion, Portret krajowego romantyka, dz. cyt., s. 249.
9 A. Wyleżyńska, dz. cyt., s. 40.
10 Tamże, s. 58.
11 E. Czekalski, Wstęp [w:] R. Berwiński, Wybór pism, Warszawa–Lwów, ca 1914, s. 26.
12 Tamże, s. 26–27.

Szesnaście lat później Janion powróci do charakterystyki twórczości
Berwińskiego w pracy Portret krajowego romantyka. Don Juan poznański
13
14
15
16
17

M. Janion, Wstęp, dz. cyt., s. 25.
Tamże, s. 28
Tamże, s. 33.
Tamże, s. 30.
Tamże, s. 31.
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jest w niej już omówiony inaczej. Janion wprost nazywa go poematem „żartobliwym” i pisze, że „taka […] jest główna dyrektywa narracji w Don Juanie
poznańskim, eksponująca »ja« relaksacyjno-medytacyjne” 18. Przesunięcie
akcentu na rozwijaną przez Berwińskiego w Don Juanie poznańskim ironię
romantyczną19, realizowaną również przez metatekstową dygresyjność
jego poematu20, będzie później widoczne w kolejnych omówieniach, choć
Ratajczak w Poznańskim don Juanie skoncentruje się raczej na problemie
parodiowania konwencji miłosnej21, a Maria Janion w eseju Romantyczni jakobini będzie ponownie dostrzegać w poemacie i parabazie przede
wszystkim młodoheglistowskie22 nawoływanie do całkowitego zburzenia
przeszłości23.
Bardzo interesujące odczytanie dwóch tomów Poezji Berwińskiego
zaproponowała w „Ruchu Literackim” z 1970 roku Seweryna Wysłouch, zestawiając utwory poety z konwencjami romantycznymi. Dostrzegła, że
Berwiński sięgał raczej do tradycji barokowej w żartobliwej tonacji historii
miłosnej (w opozycji do powagi romantyków)24 oraz że Don Juan poznański

18
19

20

21
22
23
24

M. Janion, Portret krajowego romantyka, dz. cyt., s. 247
Terminem tym posługuję się według opracowania pojęcia przez Włodzimierza
Szturca w pracy Ironia romantyczna (Warszawa 1992), szczególnie w kontekście
filozofii Friedricha Schlegla; najważniejsze dla mnie będą realne konsekwencje jej
obecności w tekście opisane w rozdziale Ironia romantyczna jako poetyka dzieła
(s. 166–226) oparte na zaczerpniętej z Fichtego przez Schlegla relacji ego i stanowionego przez nie non-ego traktowanego przede wszystkim jako obszar „przeglądania
się” ego (s. 111–117).
We Wstępie do Księgi życia i śmierci Janion również dostrzegała ten aspekt, określając „odsłanianie najskrytszych tajemnic warsztatu literackiego dla tym lepszego
sprezentowania własnego brawurowego mistrzostwa” jako jeden z wyznaczników
gatunkowych poematu dygresyjnego. M. Janion, Wstęp, dz. cyt., s. 32.
J. Ratajczak Józef, dz. cyt., s. 43.
Jest to sprzeczne z tezą Wyleżyńskiej, która uważała, że heglizm był niezgodny
z naturą Berwińskiego. Zob. E. Wyleżyńska, dz.cyt., s. 62.
M. Janion, Romantyczni jakobini [w:] tejże, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975,
s. 477–478.
S. Wysłouch, Twórczość Ryszarda Berwińskiego wobec romantycznych konwencji,
„Ruch Literacki” 1970, nr 4, s. 237.

Parodia romantycznej podmiotowości… | 73

w swoich dygresjach „wyzwala się spod romantycznych sugestii” 25 i parodiuje typowe wzorce romantyczne.
Wszystkie te rozpoznania będą istotne w poniższej pracy, poświęconej
Don Juanowi poznańskiemu jako zamkniętej całości. Wyjątkowe połączenie
dygresyjności, intertekstualności, parodii i trawestacji, a także rozbudowanej i skomplikowanej podmiotowości dokonane przez Berwińskiego
spróbuję omówić na konkretnych przekładach elementów budujących
poemat i stanowiących unikalną realizację romantyczno-sentymentalnego systemu konwencji, która jednocześnie ten system dekonstruuje
i parodiuje. Dlatego Berwiński, poeta i rewolucjonista, niech na moment
zniknie, a jego miejsce niech zastąpią wykreowane w Don Juanie poznańskim samoświadome romantyczne podmioty.
Don Juan poznański jest poematem dygresyjnym26. Zajmijmy się najpierw pierwszym członem tej nazwy gatunku. Berwiński obdarzył utwór
podtytułem „poemat bez końca”. To sformułowanie i jego realizacja
w utworze wiąże się z nierozerwalnie złączoną z twórczością romantyków
jenajskich poetyką fragmentu, o której pisał Friedrich Schlegel:
Rodzaj romantyczny poezji jest jeszcze w trakcie stawania się, ba, jego właściwą istotą jest, że wiecznie może się tylko s t a w a ć , a nigdy się nie spełnić.
[…] Ona jedna [poezja rom. – M.B.] jest nieskończona, tak jak ona jedyna jest
wolna […]27.

Nie ulega wątpliwości, że Berwiński realizuje w Don Juanie poznańskim
poetykę stawania się, nieskończoności (czy też „niedokończeniowości”).
Wśród rozwiązań, które zostały użyte w poemacie, mieści się zarówno „odsłanianie tajemnic warsztatu literackiego”28 – tak Maria Janion charakteryzuje poemat dygresyjny (choć jej dowodzenie inspiracji Berwińskiego
25 Tamże, s. 240–241.
26 Terminem tym posługuję się według definicji stworzonej przez Janusza Sławińskiego. Por. Poemat dygresyjny [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński,
Wrocław 1998, s. 396–397.
27 F. Schlegel, Fragment 116 [w:] tegoż, Fragmenty, przeł. C. Bartl, Kraków 2009, s. 62.
28 M. Janion, Portret krajowego romantyka, dz. cyt., s. 248.
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Grobem Agamemnona jest skoncentrowane raczej na próbie powtórzenia
przez poznańskiego poetę popisów artystycznych Juliusza Słowackiego) –
jak i model odnalezionego manuskryptu. Zatrzymajmy się przy pierwszym
problemie, a więc formalnych wyłamaniach dygresyjnych. Jest ich w Don
Juanie poznańskim wiele i rozgrywają się na różnych płaszczyznach podmiotowych. Przywołuję fragment, który mieściłby się w definicji Marii Janion29:
Przez krew, co z wszystkich serc dotąd ciekła,
Wszystkich Gustawów – Werterów,
Przez wszystkie męki – przez wszystkie piekła
Dantów, Dantyszków, Homerów
(Czemu Homerów?… Otwartość szczera,
A raczej szczerość otwarta
Wyznać mi każe, żem tu Homera
Wspomniał dla rymu – bękarta.

Tu nawet zimny rozsądek najzdrowszy,
Słysząc, jak gałąź ta jęczy i wyje,
Zrobiłby utwór i poemat nowszy,
W którym gadają puchacze i żmije: –
Co do mnie, prawda mię epiczna więzi:
Więc nic nie tworząc z ognistéj gałęzi,
Prosto ją gaszę w jarze jak rzecz suchą,
A sam do mego wracam wojownika […]31.

Charakterystyczny dla Słowackiego, i powtórzony za nim przez Berwińskiego, powrót do głównego wątku fabularnego przebiega u obu poetów
nieco inaczej. Podczas gdy Berwiński ze swych metatekstowych dygresji
czyni równoprawny w stosunku do fabuły poematu obszar wypowiedzi,
Słowacki częściej stosuje krótkie dygresje prezentujące właśnie jego twórczy warsztat:
Mówiłbym dalej, ale Pan Podstoli,
Dziady, a zwłaszcza tych Dziadów część czwarta,
Uczą porządku, w opowiadań roli
Rysując proste ścieżki
[…]
Kto by pomyślał, że mnie rymy wiozą,
Że sobie konno usiadłem na pierwszem,
A za mną drugi jedzie krok za krokiem:
Rym z parasolem, z płaszczem i tłumokiem32.

Co rzekłszy krótko i nawiasowo
Dla tymczasowej odsieczy
Przeciw krytyce, cofam się zdrowo
I wracam prosto do rzeczy)30.
(s. 130)

Porównajmy ten fragment z podobnym wtrąceniem się podmiotu wyższego rzędu do treści poematu w Beniowskim Słowackiego:

29

Por. tamże. Janion odwołuje się także do sfery czysto formalnej, charakteryzując
poetykę poematu dygresyjnego również jako „żartobliwe żonglowanie zwrotami
obcojęzycznymi i umiejętność artystycznego »wygrania« fragmentaryzmu konstrukcji”.
30 Wszystkie fragmenty Don Juana poznańskiego oraz Parabazy do Don Juana poznańskiego cytuję za wydaniem: R. Berwiński, Don Juan poznański, Parabaza do
Don Juana poznańskiego [w:] tegoż, Utwory wybrane, Kraków 2003. W dalszej części
pracy przy cytatach z Don Juana poznańskiego zawierać będę tylko odnośnik do
strony w tym wydaniu; przy cytatach z Parabazy do Don Juana poznańskiego skrót
P. oraz stronę w tym wydaniu.

Różnica ta będzie szczególnie widoczna w zestawieniu poematu z parabazą. Zarzut Janion, że „nie mógł [Berwiński – M.B.] osiągnąć […] wyżyn
sztuki Słowackiego” 33, jest skoncentrowany na dygresjach czynionych
przez inny podmiot, które rzeczywiście nie będą tak udane i płynne, jak
wtrącenia w Beniowskim czy Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu. Słusznym

Słowacki Juliusz, Beniowski, Wrocław 1996, s. 89.
J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Pieśń I – Wyjazd z Neapolu [w:] tegoż,
Dzieła wybrane, Wrocław 1989, s. 7.
33 M. Janion, Portret krajowego romantyka, dz. cyt., s. 248.
31
32
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wydaje się potraktowanie ich jako swego rodzaju formalnego wymogu34
dla poematu dygresyjnego. Jednakże najważniejsza dygresyjność poematu Berwińskiego uwidacznia się w tym, co Maria Janion opisywała jako
eksponowanie podmiotu narracyjno-dygresyjnego35, choć nie jedynie
odautorskiego i wielkopolskiego, jak został określony przez Janion36, ale
również autokrytycznego – nie tylko w kontekście swojej przeszłości, jak
pisała Wyleżyńska, ale także wciąż trwającego, także i w nim, romantyzmu
i modelu poezji romantycznej.
Dwie kategorie najbardziej charakterystyczne dla poematu dygresyjnego na poziomie kompozycji – dygresja oraz fragment – stanowią już
w Don Juanie poznańskim oręż użyty do zdekonstruowania romantycznego modelu. Wzburzenie, jakie wywołał Berwiński, publikując Don Juana
poznańskiego, nie mogło wynikać tylko z satyry na stan społeczeństwa.
Krytyka dostrzegała w poemacie przede wszystkim nieudolną próbę naśladowania Byrona – podobne stanowisko przyjęła Janion, oceniając Berwińskiego jako mimo wszystko epigona i słabszego formalnie naśladowcę
poetyki Słowackiego. Jednak ta główna słabość wytykana poecie (a więc
właśnie nieudolność, która mogła prowadzić dziewiętnastowiecznych krytyków do uznania Don Juana poznańskiego za żałosną próbę trawestacji,
w której fabuła ulega osobistym wyznaniom autora) będzie stanowiła jego
atut. Aby dostrzec wyrafinowanie parodii Berwińskiego, należy szukać jej
realizacji nie tylko w ironicznym, programowo sentymentalnym ujęciu
historii dwojga kochanków – którego parodystycznego charakteru nie dostrzegł Z. K. w Uwagach nad Don Juanem pana Berwińskiego, czy w intere-

34

Będąc świadomym pozornej nieadekwatności tego sformułowania w stosunku do
poezji romantycznej, szczególnie poematu dygresyjnego, używam go w znaczeniu
elementu stylistyczno-parodystycznego, zakorzenionego w epoce Berwińskiego.
35 Zob. przyp. 17.
36 „Berwiński – co stanowi jego największą zasługę i tytuł do sławy – nasycił poemat po
brzegi realnymi sprawami swojej dzielnicy i jej ludzi, czyniąc zeń swoistą »encyklopedię życia Wielkopolski«. […] Najbardziej dostało się poznańskim organicznikom,
a i »czerepowi rubasznemu« szlachetczyzny Berwiński nie przepuścił […]”; tamże,
s. 247–248.
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sującej Marię Janion satyrze na szlachtę wielkopolską.Berwiński parodiuje
przede wszystkim samą p o e t y k ę poematu dygresyjnego.
W celu omówienia tego problemu należy wrócić do drugiego elementu charakterystycznego dla kompozycji utworu Berwińskiego: konwencji
odnalezionego manuskryptu. Model ten, znakomicie znany z Rękopisu
znalezionego w Saragossie Wacława Potockiego, wykorzystany także – by
tylko przypomnieć najważniejsze użycia – m.in. przez Jamesa Macphersona przy tworzeniu falsyfikatu Pieśni Osjana oraz przez Washingtona Irvinga przy okazji publikacji A History of New York, by Diedrich Knickerbocker
w 1809 roku – był zasadniczo realizowany z dwóch przyczyn: dla wzbogacenia warstwy podmiotowej (takie były bez wątpienia pobudki Potockiego) i dla wyraźniejszego rozdzielenia autora od podmiotu utworu. Było to
zabiegiem koniecznym w przypadku Pieśni Osjana, u Irvinga zaś przywołanie Diedricha Knickerbockera stanowiło cel sam w sobie i w szczególny
sposób odwoływało się do samej treści utworu37.
U Berwińskiego problem sięga znacznie głębiej. Rozpoczynając Parabazę do Don Juana poznańskiego słowami „Na tym kończy się manuskrypt,
z którego / Drukować dałem niniejsze dwie pieśni” (P., s. 139), poeta pozornie dystansował się od myśli zawartych w Don Juanie poznańskim – co
faktycznie mogło być spowodowane ostrą krytyką, w której pobudek dla
napisania parabazy dopatruje się Janion38. Zawarłszy jednak w dalszej części utworu żarliwszą niż w poemacie krytykę społeczną, pozwolił nowo
powołanemu w dołączonym do manuskryptu liście podmiotowi-autorowi Don Juana poznańskiego dookreślić, niejako przy okazji, wcześniejszy
poemat. Trzy funkcje motywu odnalezionego manuskryptu: fabularna,
dystansująca i metatekstowa u Berwińskiego podporządkowane są budowaniu skomplikowanej, rozbudowanej podmiotowości.
Podmiotem pierwszym (pominąwszy na razie podmiot odautorski Berwińskiego tytułującego dzieło i cytującego Byrona, Eurypidesa i Goethego
w mottach) jest ten, który „wysyła aż za Styks” swoje westchnienie:

37
38

R. Dyboski, Wielcy pisarze amerykańscy, Warszawa 1958, s. 21–22.
Zob. przyp. 8.
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W czechle białego grzebię papieru –
O czym chciej przestrzec zecera.
(s. 143)

Ach! – To westchnienie nie mój bohater,
Lecz j a w y s y ł a m [rozstrzelenie moje – M.B.] aż za Styks
I wzywam ciebie – o! alma mater,
O Venus, alma genetrix!
(s. 123)

W poemacie od samego początku możemy więc dostrzec dwie osobne figury: „ja”, które Janion nazwie „narracyjno-dygresyjnym”, oraz bohatera – którego „ja” przejdzie później w trzecią osobę. Znamy krewnych
tego pierwszego podmiotu z wszelkich utworów rozpoczynających się
inwokacją, ten jednak szczególny jest najbliższy podmiotowi Słowackiego
z Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu oraz podmiotowi Byrona z Don Juana.
Zanim rozwarstwi się on po połączeniu poematu z parabazą, będzie głównym podmiotem tekstu. On też będzie „własnym sędzią” (s. 134), „wydawcą,
samym autorem, krytykiem i piewcą” (s. 142), on wreszcie „wiersz […] w czechle białego grzebie papieru” (s. 143). Jest też autorem, tym który opowiada
wewnętrzny poemat o poznańskim don Juanie: powie w drugiej pieśni,
wracając po długiej dygresji do historii kochanków:

W rozbijaniu podmiotowości Berwiński jest bliższy raczej Byronowi
niż Słowackiemu; popisy autora Beniowskiego stanowiły, jak pisze Alina
Kowalczykowa, „konstruktywną cechę postawy romantycznego ironisty”,
którego charakteryzowała „nieumiarkowana pycha”39. Uzupełniwszy to
rozpoznanie komentarzem Janion o poemacie dygresyjnym jako „terenie
wirtuozowskich popisów autora, który świadomie bawił i zadziwiał zarówno czytelnika, jak s i e b i e [rozstrzelenie moje – M.B.] niewyczerpanymi
możliwościami talentu”40, otrzymamy trafną tezę o silnym zjednoczeniu
Słowackiego z nadrzędnym podmiotem jego poematów. Nieco inaczej
przebiegało to u Byrona. Pisał, podobnie jak Berwiński, w obliczu krytyki
własnej twórczości, co znajduje oddźwięk m.in. w trzeciej oktawie Pieśni
siódmej gdzie nazywa siebie wprost autorem Don Juana:
They accuse me – Me – the p r e s e n t writer of
The p r e s e n t [rozstrzelenia moje – M.B.] poem – of – I know not what –
A tendency to under-rate and scoff
At human power and virtue, and all that;
And this they say in language rather rough.
Good God! I wonder what they would be at!
I say no more than hath been said in Dante’s
Verse, and by Solomon and by Cervantes41

Tu czas bym wrócił
Pod te jawory – w ów szpaler,
Gdziem ich w ostatniej pieśni porzucił,
Gdzie poematu kawaler
Aż dotąd u nóg nadobnych klęczy,
Jak klęczał w pieśni mej pierwszej […].
(s. 141)

Moment, w którym ten podmiot znika, ustąpiwszy podmiotowi swojego
bohatera, jest oddany nawet w układzie graficznym. Milknie po poniższej
strofie, co oznaczone jest graficzną przerwą w druku, nie wtrąca już dygresji
do końca poematu (wróci jako figura podmiotowa dopiero w parabazie):
Płaszcz grobowego zarzucam kiru,
A wiersz, co tutaj umiera,

39
40
41

A. Kowalczykowa, Wstęp [w:] Słowacki Juliusz, Beniowski, dz. cyt., s. XXIV–XXV.
M. Janion, Portret krajowego romantyka, dz. cyt., s. 248.
G. G. Byron, Don Juan, [online] http://www.gutenberg.org/files/21700/21700-h/
21700-h.htm#2H_4_0008 [dostęp: 2 kwietnia 2015]. W tłumaczeniu Edwarda Porębowicza podkreślenie aspektu próby wypowiedzi samego Byrona-autora Don
Juana, nie jego podmiotu, jest nieco mniej wyraźne niż w oryginale: „Oskarżają
mnie, mnie, podpisanego / Autora – o co, doprawdy nie widzę, / Mówią, że jestem
apostołem złego, / Że podkopuję cnotę, z wielkich szydzę. / Czegoś im we mnie
braknie – ale czego?… / Mój Boże! Wszakże ja kłamstwem się brzydzę; / Nie mówię
więcej – każdemu wiadomo – / niż mawiał Dante, Cervantes, Salomo” (Pieśń siódma,
III). G. G. Byron, Don Juan, przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1986, s. 295.
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Byron, jak ocenia Włodzimierz Szturc, próbował wyjść z pułapki, do której zaprowadzić go mogła związana z ironią romantyczną problematyka
utożsamienia autora z podmiotem dzieła. W powyższej oktawie przemawia Byron-autor Don Juana, przebijając się (lub próbując tego dokonać)
przez głos nadrzędnego do tej pory podmiotu narracyjno-dygresyjnego.
Tak Szturc pisze o tym zabiegu i jego skuteczności w kontekście pojęcia
ironii romantycznej:
[…] Byron za wszelką cenę chce zrezygnować z ironii, chce przemówić serio,
a ponieważ jest to niemożliwie, bo konwencja ironiczna opanowała horyzont
odbioru, udaje że jest ironiczny próbując samego siebie, jako ironistę, oszukać; […] poeta może pokazać się jako świadomy swych mocy kreator, z drugiej
jako szeregowy aktor grający komedię istnienia od Edenu po kres dziejów. Dla
Byrona niemożliwe jest powiedzenie prawdy o sobie samym, ponieważ raz
przegląda się ona w modelującej ją krytyce czytelnika, a drugi raz w perspektywie ironii bytu zgotowanej przez Boga, największego ironistę42.

Problemu tego nie będzie miał Berwiński. Rozbudowana podmiotowość jego poematu jest p r z e t w o r z e n i e m podmiotowości Don Juana;
w poemacie Byrona zderzają się dominujący podmiot-narrator i dygresyjny podmiot odautorski, podczas gdy w Don Juanie poznańskim jest na
odwrót: to podmiot dygresji jest podmiotem dominującym, to on powołuje kolejne podmioty, to on może im przerwać (bez konieczności konkurowania z finezją słowną Słowackiego) i robi to skuteczniej, niż próbuje
tego dokonywać podmiot Byrona. Ta podmiotowość à rebours stanowi
parodię konstrukcji podmiotu w poematach dygresyjnych. Dostrzeżony
przez Szturca problem Byrona nie wystąpi więc u Berwińskiego, który dołącza ironię romantyczną do oręży pozwalających mu parodiować strukturę
poematów dygresyjnych.
Kluczowe dla zrozumienia, jak ironia romantyczna w Don Juanie różni
się od ironii romantycznej Don Juana poznańskiego, jest spojrzenie na
ich stosunek do dygresyjności, lub, jak napisałby Schlegel – „nieustającej

42

W. Szturc, Ironia romantyczna, Warszawa 1992, s. 174–175.
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parabazy” – dokonywanej i dokonującej się w obszarze tekstu43. Szturc
traktuje „nieustającą parabazę” jako „ustawiczne wychylanie się autora
poza tworzone dzieło” i przypisuje jej znaczenie dyskursywne44. Jednak
nawet jeśli przyjmujemy (co wydaje się słuszne) parabazę jako wychylenie
się z tekstu podmiotu-autora, to różnić się będą „odbiorcy” tego wychylenia. Ustawiczność faktycznie będzie pasować do parabaz Don Juana, jednak o „nieustającej parabazie” można powiedzieć dopiero w przypadku
poematów dygresyjnych Słowackiego. Podmiot-artysta i autor Podróży
do Ziemi Świętej z Neapolu, który przeplata treść poematu z dygresjami
o formalnych aspektach twórczych, to ten sam, który te formalne aspekty
zręcznie wplata w całość tekstu. Przyjrzyjmy się, jak realizuje to Berwiński.
Podmiot, który „Homera wspomniał dla rymu – bękarta” to bez wątpienia
ten podmiot-artysta, którego u Słowackiego „prawda epiczna więziła”:
obu cechuje prezentowanie twórczego warsztatu, o czym wspominała
Janion. Słowacki jako podmiot-autor jest zatem tożsamy z podmiotem-artystą, a owa prezentacja jest bez wątpienia lepsza niż analogiczny zabieg
w Don Juanie poznańskim. W poemacie Berwińskiego nastąpi jednak rozwarstwienie: podmiot-artysta oddziela się od stojącego o poziom wyżej
podmiotu-autora; powołany podmiot-artysta stanowi bowiem trawestację zręcznych dygresji Słowackiego. W tym kontekście gra podmiotami nie
jest tylko parodią metatekstowych dygresji, ale też konkretną realizacją
modelu „nieustającej parabazy” – tym razem jednak wychylenie następuje
nie w stronę czytelnika, a w stronę intertekstualnie rozumianej konwencji.
Taka jest zresztą ogólna charakterystyka ironii romantycznej Berwińskiego. Podmiot-autor Byrona, piszący o sobie „Me – the present writer
Więcej na ten temat pisze Szturc w rozdziale Ironia romantyczna jako poetyka dzieła
(dz.cyt. s. 166–226). Używa terminu „permanentnej parabazy”, który jest bezpośrednim przełożeniem niem. „permanente Parekbase”. Będę jednak używał tłumaczenia
„nieustająca parabaza” użytego przez Michała Pawła Markowskiego w opracowaniu
do Fragmentów Friedricha Schlegla, gdyż przymiotnik „ustawiczny” bierze swój źródłosłów w czasowniku „stać” lub dalej „ustawiać” (podobnie zresztą „permanentny”,
sięgający do łacińskiego maneo, manere – ustawiać, trwać), „nieustający” zaś podkreśla niekończący się proces wspomnianej parabazy.
44 Tamże, s. 177.
43
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of / The present poem”, jest inny niż ten, o którym pisałem wyżej jako
podmiocie-autorze Don Juana poznańskiego: odróżnia ich uzależnienie
od ironii romantycznej. Twórczość Berwińskiego bez wątpienia nie posiada artystycznych walorów poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego,
jednak to właśnie pozwala jej przemawiać innym głosem. Dystans, jaki
dzieli realnego Berwińskiego-rewolucjonistę i podmiot-autora Don Juana
poznańskiego jest zdecydowanie większy niż analogiczne dystanse dzielące Byrona oraz Słowackiego i ich podmioty. Pierwszym powodem takiego stanu rzeczy jest wspomniane już zdominowanie podmiotu-narratora
przez podmiot dygresyjny, drugim natomiast silnie zaakcentowana ich
wzajemna niezależność – zamilknięcie podmiotu dygresyjnego nie kończy (wbrew zapewnieniom) wiersza, co wywołuje rozchwianie hierarchii
podmiotów. Tworzy się dystans między podmiotem-Berwińskim, który
zamanifestował się w nadaniu tytułu, mott i przede wszystkim intertekstualnego podtytułu, oraz który powołał podmiot narracyjno-dygresyjny,
a przejmującym narracyjną rolę podmiotem-bohaterem; zatrzymajmy się
przy nim na dłuższą chwilę.
Pomiędzy rozpoczynającą się słowami „Było to jakoś… nie pomnę dobrze / Którego w roku miesiąca” (s. 125), wewnętrzną historią miłosną a inwokacyjnym wstępem (przypominającym model znany z eposu) mieści się
wydzielony graficznie w tekście poematu jedenastostrofowy ustęp, w którym określenie podmiotowości staje się szczególnie trudne. Prześledźmy
zmianę, jaka zachodzi pomiędzy tymi dwiema częściami:
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Z tą mnie związała powieścią […].
(s. 124)

W pierwszej strofie, kończącej inwokacyjny wstęp, pojawia się sformułowanie „miłość chcę śpiewać” – znamy je z eposów heroicznych, które miały „śpiewać”45 „męża, co […] długo błądził”46 w Odysei Homera czy „wojnę
pobożną”47 w Jerozolimie wyzwolonej Tasso. Jeśli dostrzeżemy kreacyjną
siłę opowieści48, możemy uznać, że chcący opiewać miłość podmiot Don
Juana poznańskiego nie tylko dokonuje trawestacji epickiej konwencji,
ale parodiuje też obdarzony mocą kreacyjną podmiot eposu. Jego demiurgiczna siła zostaje użyta do przedstawienia zbanalizowanej historii,
co jest przesłanką do uznania objawiającej się w autoironii samoświadomości podmiotu narracyjnego lub przynajmniej parodystycznej intencji samego Berwińskiego. Podmiot narracyjny Don Juana poznańskiego
przekazuje głos podmiotowi narracyjnemu pieśni. Rozpoczyna się ona
westchnieniem – lecz tym razem wzdycha nie ten pierwszy, ale właśnie już
bohater wspomniany w pierwszej strofie poematu. On też, nie podmiot-autor, w tych jedenastu strofach zawiera własną dygresję na temat miłości. Tworzy się więc coś na kształt szkatułkowości poetyckiej; w poemacie
dygresyjnym Berwińskiego pojawia się poemat dygresyjny poznańskiego
Don Juana. O ile podmiot wyższego rzędu stanowi parodię podmiotu Beniowskiego, to właśnie podmiot-bohater jest parodią podmiotu Byrona.
Zanim rozpocznie swoją historię, zaznaczy:

Miłość chcę śpiewać, o, alma mater,
A czas przyjazny ucieka!
Już niecierpliwy pieśni bohater
I bohaterka nas czeka.
*
Ach! jakże czule, jakże namiętnie
Wyznali sobie swą miłość!
Ja bym to wszystko zamilczał chętnie,
Gdyby nie zdarzeń zawiłość,
Która szczególnym wypadków stekiem

Ten tylko wybieg maleńki zrobię
Dla omylenia pogoni,
Że będę mówił w trzeciej osobie,
45

Jerzy Łanowski podaje oryginalne znaczenie czasownika „wyśpiewaj” jako „opowiedz”. Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, Wrocław 2003, s. 3.
46 Tamże
47 T. Tasso, Gofred albo Jeruzalem wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, Wrocław 1951, s. 7.
48 Wysłouch pisze o „usankcjonowanym teorią ironii romantycznej stanowisku narratora-demiurga górującego nad przedstawionym światem”. S. Wysłouch, dz. cyt.,
s. 242.
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Gdzie mowa o nim lub o niej.
(s. 125)

Rozszczepienie podmiotów nie będzie jednak bezwzględne. Kochanek
i kochanka są faktycznie przedstawieni w trzeciej osobie, jednak sam podmiot narracyjny (zaznaczmy: nie jest to już podmiot pierwszy, podmiot-autor) będzie wtrącał swoje dygresje, oczywiście w pierwszej osobie. Mogą
być one banalne i podkreślać jego niewiedzę (np. czasowe) lub otwarcie
intertekstualnie parodystyczne, tak jak rozwinięty do czterech strof motyw
przebicia serca sztyletem z Don Juana (Pieśń piąta, CXL) lub przeformułowany cytat ze Świtezianki Mickiewicza w strofie:
Lecz nie przysięgać! – to moja rada;
Bo kto przysięgę naruszy,
Ach! Biada jemu, za życia biada,
I biada jego złej duszy!
(s. 129)

Szczególnie interesujące są ostatnie strofy Pieśni pierwszej, w których
jeszcze wyraźniejsza staje się niezależność Don Juana poznańskiego jako
całości i stanowiącego jego fragment wewnętrznego poematu dygresyjnego. Przytoczmy je i zestawmy z zakończeniem całego poematu:
Lękam się – przecież koniec napiszę,
Bo nic w poezji nad całość.
Te wszystkie rysy, szkice, ułamki,
Wszystkie wyimki, wyjątki,
Te poetyczne na lodzie zamki,
Jakieś bez końca początki,
[…]
Ja rzecz skończoną lubię od ręki,
A więc i moją zakończę!
(s. 133)
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Juan chce pisać; łokieć na stole,
A czoło oparł na dłoni
I oko w niebie utkwił sokole,
I za natchnieniem w lot goni.
Goni, a goniąc, przygryza pióra,
A przygryzając, pierś wzdyma
,Na koniec zacznie tak: „O! ty, która…”
Zacznie i nagle się wstrzyma.
A gdy się wstrzymał, duma i myśli,
A gdy się dobrze namyślił,
Spojrzał – raz jeszcze rozważył ściślij
I co napisał – przekryślił.
(s. 148)

Po raz kolejny wbrew zapewnieniom podmiotu kontynuowana jest
pieśń – tym razem jednak przeczy sobie sam podmiot-bohater, który
zgodnie z zapewnieniem, że pisze o sobie w trzeciej osobie, ostatecznie
zapętla się we fragmentaryczności i w samostawaniu. Ważne są wersy,
w których podmiot-bohater mówi: „Wyśpiewam może zły, niedorzeczny,
/ Ale prawdziwy poemat.” (s. 125). Nasuwa się więc pytanie: co Juan pisze
w ostatnich strofach poematu – czy jest to autotematyczna dygresja do
napisania wewnętrznego poematu dygresyjnego z Don Juana poznańskiego, czy też odniesienie do niemocy twórczej podmiotu-bohatera, a być
może też samego Berwińskiego? Wysłouch pisze, w kontekście wiersza
Żeglarz, o braku talentu Berwińskiego, widocznym w jego nieumiejętnym kreowaniu świata przedstawionego. Zauważa jednak, że Berwiński
jest tego świadomy, zawiera tę świadomość w tekście i tym samym kpi
z własnych słabości, dokonując kolejnej trawestacji romantycznego modelu49. Podobnie jest w Don Juanie poznańskim – Berwiński konsekwentnie rozbiera romantyzm na czynniki pierwsze i składa je na nowo, na co,
paradoksalnie, pozwala mu bycie poetą mniej zręcznym niż Słowacki czy
Mickiewicz. To charakterystyczne rozchwianie utrwalonych tendencji re49 Tamże, s. 241–242.

86 | Mikołaj Borkowski

alizowane przez Berwińskiego bezlitośnie uderza w romantyczne modele,
a wybór gatunku poematu dygresyjnego, w swojej istocie intertekstualnego, tym silniej ukazuje trawestatycyjny charakter Don Juana poznańskiego. Zagadkowe zapętlenie w zakończeniu poematu jest więc nie tylko
parodią modelu „niedokończeniowości”, ale w tym szczególnym wypadku
też autotematyczną dygresją na temat słabości oraz, mimo wszystko własnego poematu.
Poemat Berwińskiego jest trudny w ocenie. Z jednej strony łączy w sobie charakterystyczne dla romantyzmu elementy: dość by wymienić ironię
romantyczną, romans, poemat dygresyjny, elementy filozofii Schlegla.
Z drugiej strony lokuje się na obrzeżach swojej epoki, choćby przez frywolny stosunek do patosu i stosowanie parodystycznych cytatów. Wysłouch zauważa, że gdy Berwiński publikuje Poezje w 1844 roku, romantyzm
polski powoli wygasa50. Nieprzypadkowo w większości opracowań twórczość Berwińskiego omawia się w kontekście twórczości poetów starszych od niego (za wyjątkiem poetyki rewolucyjnej, której zresztą też nie
był inicjatorem): Berwiński był w dużej mierze epigonem i niewiele wskazuje, by miał ambicje „poruszyć z posad bryłę świata”, parafrazując odę
Mickiewicza. Gatunek poematu dygresyjnego w tej realizacji, jaką zaoferował Berwiński, nabrał jednak zupełnie innego charakteru. Rozwinięta
w opisany sposób dygresyjność, silnie powiązana z filozofią Friedricha
Schlegla i koncepcją ironii romantycznej, stała się szansą na stworzenie
wielopoziomowego w swojej podmiotowej i parodystycznej grze dzieła,
co możliwe było tylko przez samoświadome osadzenie się w romantyzmie i równie świadome zdekonstruowanie go od środka. Satyra na sentymentalnych kochanków i wielkopolską szlachtę rozgrywa się jakby przy
okazji; wyrwana z kontekstu brzmiałaby bezsilnie. Dopiero szkatułkowość
poematu Berwińskiego pozwala jego słowom wybrzmieć i bezlitośnie
sparodiować poetykę Byrona czy Słowackiego. Poemat znacznie osłabia
Parabaza do Don Juana poznańskiego, w której ironiczny ton ulega dy-

50 Tamże, s . 235.
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daktyzmowi51, a sam Berwiński wraca de facto do romantycznej poetyki,
choćby przez użycie typowego dla historiozoficznych refleksji wiersza
jedenastozgłoskowego52.
Berwiński bez wątpienia nie aspirował do miana wieszcza narodowego; jego pobudki były zupełnie inne. Negując swój związek z wartościami, które uważał za przeszłe, nie oferował wiele w zamian, w czym mimo
wszystko, wbrew opinii Wyleżyńskiej, zbliżał się do młodoheglistów53. Doceńmy jednak sposób, w jaki jego krytyka – także romantyzmu – współgrała z samoświadomą, autoironiczną poetyką, którą po stu siedemdziesieciu
latach nazwiemy raczej poetyką uszczypliwej parodii niż poetyką pogardy.
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ABSTRAKT
Artykuł jest analizą poematu Don Juan poznański autorstwa Ryszarda
Berwińskiego. Poeta, odwołując się do poetyki poematu dygresyjnego,
czerpie z tradycji wypracowanej szczególnie przez George’a Byrona oraz
Juliusza Słowackiego. Don Juan poznański obfituje w dygresje, aluzje literackie, parodie i trawestacje, co pod pewnymi względami klasyfikuje go
jako dzieło typowe dla epoki romantyzmu. Jednocześnie jednak Berwiński
nieustannie swą romantyczność podważa, szydząc niejednokrotnie z dzieł
poprzedników lub stale dekonstruując własny poemat. W artykule staram
się przedstawić poziom zawikłania utworu, odwołując się do dzieł, które mogły mieć znaczący wpływ na takie ukształtowanie poematu – m.in.
Fragmentów Friedricha Schlegla, Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego i oczywiście Don Juana George’a Byrona. Nieustająco
powraca problem permanente Parekbase, a więc wychylania się autora
z dzieła, związany ze zjawiskiem ironii romantycznej. Oba te typowe dla
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utworów romantycznych elementy w poemacie Berwińskiego zostają użyte w oryginalny i wyjątkowy sposób.
Słowa kluczowe: parabaza, poemat dygresyjny, parodia, Ryszard Berwiński

ABSTRACT
The article is an analyse of Ryszard Berwiński’s poem Don Juan poznański.
The poet, who refers to the poetics of the digressive poem, draws from
the tradition especially elaborated by George Byron and Juliusz Słowacki.
Don Juan poznański abounds in digressions, literary references, parodies
and travesties and therefore it might by qualified as a typical romantic
poem. However, Berwiński constantly undermines his affiliations, including romanticism, by sneering at the predecessors or deconstructing the
poem itself. In the article I will try to reveal the complexity of the poem
by referring to previous works that could have influenced the creation of
Don Juan poznański (e. g. Friedrich Schlegel’s Fragments, Juliusz Słowacki’s Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu and, obviously, George Byron’s
Don Juan). The problem of the permanent Parekbase, which refers to the
subject or narrator exposing himself and therefore is connected with the
romantic irony is one that constantly returns. Both elements, typical for
romantic poems, find their use in Berwiński’s poem in an original and
exceptional way.
Keywords: parabasis, digressive poem, parody, Ryszard Berwiński
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Łukasz Łoziński

Naturalne bogactwo. Rola kulinariów w Pod słońcem Toskanii
Frances Mayes

We współczesnych krajach Zachodu można zaobserwować coraz większe
zainteresowanie sensualnością. Nie jest to tendencja nowa, postępuje co
najmniej od przemian obyczajowych „lata miłości”, rzutujących zarówno
na styl życia, jak i na kulturę masową. Owo zainteresowanie znalazło odzwierciedlenie także w humanistyce – zwrot kulturowy, wynikający z ewolucji poglądów na temat akademii, skutkował także wyeksponowaniem
tematów wcześniej niedowartościowanych: intymnego doświadczenia,
zmysłów, świata materialnego1. Zgodnie ze stereotypowym podziałem na
to, co męskie i to, co kobiece, wymienione powyżej sfery rzeczywistości są
związane przede wszystkim z „drugą płcią”. I co najmniej od okresu nazywanego przeważnie drugą falą feminizmu stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania zarówno masowych mediów, jak i badaczy kultury2.
Zagadnieniem absolutnie kluczowym dla zrozumienia codzienności wielu
kobiet jest, według Luce Giard, gotowanie – praktyka silnie związana z sensualnością, będąca, jak się wydaje, coraz istotniejszą częścią kultury krajów

1
2

Por. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne
zjawiska i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010, s. 52–58.
Por. A. Łebkowska, Gender, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne zjawiska i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010, s. 374–379.
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Zachodu3. Znani kucharze – występujący w tradycyjnej i internetowej telewizji, prowadzący blogi i wydający książki – często stają się celebrytami,
a ich status społeczny zmienia się radykalnie, przypominając ten, który
wcześniej był zarezerwowany dla artystów.
Badania nad współczesną kulturą kulinarną umożliwiają poznanie
szeregu istotnych procesów społecznych. Od okresu konstytuowania się
antropologii jako dyscypliny naukowej traktowano pożywienie rozmaitych grup etnicznych jako źródło wiedzy o zjawiskach długiego trwania,
nierzadko w odniesieniu do koncepcji charakteru narodowego. Warto
wspomnieć także znaczące próby wypracowania bardzo uniwersalnych
kategorii i określenia ich implikacji, podejmowane m.in. przez Claude’a
Lévi-Straussa4. Należy jednak zwrócić uwagę, że refleksja nad pożywieniem prowadzi także do pogłębienia wiedzy na temat zjawisk o węższym
zakresie czasowym, jak zdobywające ostatnio popularność postawy, określane wieloznacznym terminem slow-life.
Szczególnie interesująca dla antropologów może się okazać eklektyczna proza Pod słońcem Toskanii autorstwa Frances Mayes, amerykańskiej
historyczki literatury, zasadniczo utrzymana w konwencji wspomnieniowej, ale zawierająca także krótkie partie o charakterze powieściowym
(dynamizacja opisów, udramatyzowanie niektórych scen, dialogi), a nawet obszerny zestaw przepisów kulinarnych. Abstrahując od kontrowersji na temat walorów literackich, warto zastanowić się nad tym utworem,
przedstawianym jako osobisty zapis doświadczeń – w znacznej mierze
zmysłowych – związanych z podróżą, kontaktem międzykulturowym, poznawaniem przestrzeni, poczuciem obcości i zakorzenienia, a nawet z redefinicją kobiecości podmiotu mówiącego. Osobnym zagadnieniem są
kulinaria, powiązane jednak z wymienionymi tematami. Opisy pożywienia można odbierać z jednej strony jako nakierowane na poświadczanie
autentyczności zapisków, z drugiej natomiast jako symbole cech kultury

3
4

Zob. M. de Certeau, L Giard, P. Mayol, Wynaleźć codzienność. Mieszkać, gotować, przeł.
K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2011, s. 139.
Zob. C. Lévi-Strauss, Surowe i gotowane, przeł. M. Falski, Warszawa 2010.
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włoskiej i przemiany autorki. Podczas uważnej lektury Pod słońcem Toskanii
głównych nietrudno dostrzec główne problemy porządkujące obszerny
i różnorodny obraz jedzenia w tekście.

Pozorne ubóstwo

Głównym elementem doświadczenia Toskanii, prezentowanego przez
Mayes, wydają się potrawy tradycyjnie należące do jadłospisu niższych
warstw społecznych we Włoszech, określane mianem la cucina povera.
Z utworu wynika jednak, że kuchnia uboga nie jest jedynie zespołem środków i praktyk pozwalających na zaspokojenie głodu. Wybór tego rodzaju
menu, zwłaszcza współcześnie, nie jest uwarunkowany wyłącznie ubóstwem czy przywiązaniem do tradycji, ale może wynikać ze świadomej
decyzji, służąc określonemu celowi. Amerykanka, decydując się na przygotowywanie potraw będących częścią kuchni ubogiej, zmienia podejście
do gotowania i sposób życia w ogóle.
Podstawowe dla koncepcji la cucina povera, w przedstawieniu Mayes,
wydają się prostota i naturalność – nie tylko przygotowywanych potraw,
ale też kuchni jako przestrzeni. Widać to wyraźnie, kiedy autorka porównuje własny dom w San Francisco z Bramasole, nowo kupioną przez nią
willą w pobliżu Cortony (prowincja Arezzo).
Z dwóch desek na kozłach robimy blat w kuchni. Chociaż gorącą wodę musimy w plastikowym kuble przynosić z łazienki, mamy kuchnię zdumiewająco
funkcjonalną. Od lat kupuję nowoczesny sprzęt kuchenny jak zabawki, teraz
powracam do kuchni podstawowej. Trzy drewniane łyżki: dwie do sałatek, jedna do mieszania. Patelnia, nóż do chleba, nóż do wszystkiego, tarka do ucierania sera, rondel do makaronu, brytfanna i nieelektryczny czajnik espresso. Kupiliśmy stare srebrne sztućce piknikowe, trochę kieliszków i talerzy. Pierwsze
porcje makaronu były boskie […].
Trzy składniki to prawie wszystko, na co się zdobywamy w większość wieczorów, ale i z tego może być wspaniała potrawa. Tutejsze możliwości kulinarne
mnie inspirują – z tak świetnymi składnikami nic nie wydaje się trudne. Porzucona marmurowa płyta z jakiejś toaletki jest świetną stolnicą, kiedy decyduję
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się sama upiec ciasto śliwkowe. Wałkując jedną z ręcznie wydmuchiwanych
butelek po chianti, które ocaliłam przed wyrzuceniem, myślę zdumiona o mojej kuchni w San Francisco z kaflową podłogą w czarno-biała szachownicę, lustrzaną ścianą pomiędzy szafkami i blatem długim, połyskliwie białym, i z restauracyjnym piecem kuchennym, wielkim jak samoloty startujące z lotniska
San Francisco i z wachlarzowatym okienkiem pełnym słonecznego blasku
i zawsze z muzyką: Vivaldi czy Robert Johnson, czy Villa Lobos, żeby umilić
gotowanie. Tutaj zdeterminowany pająk na palenisku kominka, snujący nową
pajęczynę, dotrzymuje mi towarzystwa5.

Oczywiście tak prowizoryczne warunki wynikają z trwającego w Bramasole
remontu, należy jednak zwrócić uwagę, że autorka te okoliczności w pełni
akceptuje, odczuwając pozytywne skutki zmiany. Jak można się domyślać,
niezwykły smak „pierwszych porcji makaronu” jest skutkiem zaostrzonego
apetytu, wynikającego z pracy fizycznej przy remoncie i zwiększonego
wysiłku mięśni w kuchni pozbawionej „zabawek”. Kuchnia w Ameryce została w tym utworze usytuowana po stronie cywilizacji, zaawansowania
nie tylko technologicznego, ale też kulturalnego – to tam muzyka słynnych
kompozytorów i cenionego przez audiofilów bluesmana z Delty Missisipi
towarzyszy autorce w najbardziej prozaicznych czynnościach. Kuchnia
w Toskanii natomiast znajduje się wyraźnie po stronie natury – pisarka
musi wykazywać się przy adaptacji do nowych warunków zdolnością do
improwizacji, której nie wymagało gotowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Należy też pamiętać, że Ameryka jest dla Mayes przestrzenią
intelektualnej pracy zawodowej, podczas gdy Italia to obszar, gdzie częściej używa intuicji i zręczności, podejmując aktywność ruchową. Pod tym
względem wymowa utworu wydaje się jednoznaczna.
Paradoksalna „dzikość” krainy cywilizowanej od tysięcy lat wydaje się
wynikać z mądrości, pozwalającej uniknąć zarówno nadmiernego oddzielania ludzi od przyrody, jak i koncentracji na sprawach błahych. Co więcej, włoskie warzywa, owoce, zioła i sery – wyjątkowo świeże, ponieważ

5

F. Mayes, Pod słońcem Toskanii, przeł. Z. Kierszys, Warszawa 2005, s. 33–34. Dalsze
cytaty lokalizowane w tekście głównym, w nawiasach, oznaczone skrótem PST i numerami stron.
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spożywane są w miejscu, z którego pochodzą – w połączeniu z opisami
pejzażu tworzą obraz arkadii, krainy obfitującej w rozmaite dobra, niezniszczonej przez działalność człowieka. Importowanie żywności jest w tej
sytuacji niepotrzebne, podobnie jak dokonywanie zabiegów wymagających zaawansowanego kunsztu kucharskiego, mających na celu wydobycie smaku składników zerwanych przedwcześnie, tak by nie zepsuły się
w transporcie. Szczególnym skarbem jest świeżo wytłoczona oliwa, spożywana łyżkami niczym konfitura: „rozpływa się w ustach, łagodnie wonna,
esencjonalna, pełny smak oliwki” (PST, 205). Jej wytwórca, pytany o zawartość kwasu oleinowego, niepożądanego składnika oliwy, niemal się obraża,
uważając najwyższą jakość przygotowanego produktu za powód do dumy.
Podobnie zresztą jak zamieszkiwanie w Toskanii – „te wzgórza są najlepsze
w całych Włoszech” (PST, 212) – zarzeka się. Znowu przestrzeń określana
jest przez pryzmat pokarmu. „Jakość t u t e j s z e j [podkr. – Ł.Ł.] żywności
jest tak wspaniała, że wystarczy najprościej ją przygotować” (PST, 123–124) –
tłumaczy pisarka w innym miejscu. Ten sam wątek pojawia się kilkakrotnie:
W każdej trattoria w całej nieomal Toskanii jadłospis jest prawie niezmienny:
zwykłe makarony z ragù, masłem i szałwią, z sosem ziołowym albo z pomidorem i bazylią, zwykły wybór mięs pieczonych albo z rusztu, contorni (jarzyny
do mięsa), będące zwykle frytkami i szpinakiem albo surówką. Jakoś nikomu
się nie chce urozmaicać tej klasycznej kuchni (PST, 176–177).

Nie trzeba zmieniać sprawdzonych receptur, skoro przynoszą tak świetne rezultaty. Odwiedzanie licznych restauracji utwierdza autorkę w przekonaniu, że estetyczne wnętrza nie są ważniejsze od wysokiej klasy potraw.
Otaczająca bohaterów przyroda pozostaje niezmiennie urzekająca, natomiast przestrzenie ukształtowane przez człowieka stosunkowo często
okazują się niedoskonałe. Mayes nie skoncentrowała się bowiem, inaczej
niż wielu autorów wspomnień z podróży po Włoszech, na wyliczaniu imponujących zabytków architektury i sztuki. Istotniejsza jest prowizoryczna
kuchnia w Bramasole, jako miejsce, w którym Amerykanka zdobywa cenne
doświadczenia. Również w restauracjach najważniejszy nie jest wystrój,
cisza, duża ilość miejsca ani nawet schludność:
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Leży mi na sercu wyczarowanie tej wszechobecnej torta della nonna, która wydaje się początkiem i końcem włoskich deserów. Rozmaitość deserów francuskich i amerykańskich staje się po prostu nieciekawa tu, w miejscowej kuchni
(PST, 73).

Co zastanawiające, Mayes zaznacza, że dostępne w cukierniach ciasta
są zbyt suche, a na lody wykonywane ze świeżych składników, nie z proszku, bardzo trudno trafić, ale podkreśla jednocześnie szczęśliwe położenie
Toskanii, obfitującej w chętnie spożywane po kolacji owoce, doskonałe
„zwłaszcza z miejscowym pecorino, gorgonzolą czy z trójkątnymi kawałkami parmigiano” (PST, 74). W innych miejscach utworu Amerykanka twierdzi,
że do toskańskich win deser nie jest potrzebny, a jej partner Ed, zastępuje
słodycze espresso z duża ilością cukru. Jak wynika z tekstu, naprawdę dobre desery wykonują albo kucharze z drogich restauracji, albo rodowite
Włoszki, jak matka jednego ze znajomych. Prosty placek wykonany przez
autorkę – z jajek, mąki, mleka, mamałygi, cukru, proszku do pieczenia, masła i pinioli – urzeka signora Martiniego. Jego zachwyt może być odbierany jako potwierdzenie zrozumienia przez Mayes jednego z istotnych
aspektów miejscowej kultury. Anna Wieczorkiewicz, pisząc o strategiach
antyturystycznych, podkreśla, że jedzenie jest „językiem pierwotnym i uniwersalnym, takim, który poprzedza porozumienie werbalne i umożliwia
powstanie elementarnej więzi międzyludzkiej”7.
Amerykanka stara się zrozumieć Italię dzięki intelektualno-fizycznej
aktywności – pozostającej na pograniczu grupy zajęć najbardziej pierwotnych i sztuki – jaką jest gotowanie8. W toku dalszej narracji okazuje się to
strategią zasadną, skoro w Italii, przedstawianej przez pisarkę, jedzenie
stanowi tak istotny element tożsamości9. Jak się przekonuje autorka, każda prowincja praktykuje specyficzne zwyczaje żywieniowe (toskańczyków
powszechnie nazywa się „fasolożercami”), każda wioska posiada własny
gatunek wina, a umiejętności kulinarne mogą służyć za znak rozpoznawczy osoby, jak w przypadku kobiety, „która ma najlżejszą na północ od
Rzymu rękę do robienia gnocchi” (PST, 88). Poza tym jedzenie jest podstawowym tematem rozmowy z ludźmi słabo znanymi, przejmując funkcję
pełnioną w świecie anglosaskim przez pogodę – jeżeli w portretowanej

Por. A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków
2012, s. 286.

7
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Ostatecznie jedziemy do Camucii na pizzę. Eda i moje ulubione lokale są zamknięte, więc kończymy w jakimś najwyraźniej poślednim i nijakim. Pizza jest
jednak wyborna i jakoś nikt nie zauważa szarości zakurzonych firanek ani kota,
który skacze po sąsiednim stoliku i wylizuje resztki czyjejś kolacji (PST, 113).
W sali huczne wesele, wszystkie kelnerki są tym przejęte. Kierują nas na tył. Siedzimy tam sami wśród ech coraz głośniejszej zabawy. Nie szkodzi. W kamiennym zlewie spiętrzone brzoskwinie przesycają powietrze swoją wonią. Zamawiamy gęstą zupę cebulową, pieczonego gołębia, kartofle z rozmarynem, co
jeszcze? Brunello z tej winiarni (PST, 172).
W „Enoteca Passaparola” na trasie do Montemerano kuchnia pożywna, oprawa bardzo niedbała, papierowe serwetki, jadłospis wypisany kredą na tablicy,
goła podłoga z desek. […] Zamawiamy duże porcje jarzyn z rusztu, cudowne
zielone sałatki i butelkę Lunaia, jeszcze jednego świetnego miejscowego wina,
Bianco di Pitigliano z winnicy La Stellata. Kelner mówi nam owinie Morellino
ze spółdzielni na tym obszarze […] i przynosi kieliszek, żebyśmy spróbowali.
Tak więc znajdujemy wino na nasz stół już do końca lata. Cena butelki po mniej
więcej dolarze siedemdziesiąt. Smak głęboko miodowy, wprost zaskakujący.
Wino rzetelniejsze niż wszystkie reserve Morellino, które dotychczas piliśmy,
wino, które wytrzyma wszelką konkurencję (PST, 183).

Chociaż nie wszystkie aspekty włoskiej rzeczywistości Mayes uznaje za
pozytywne – niektóre, jak niedbałość o porządek, wydają się co najwyżej
tolerowane – bez wątpienia sposób akcentowania prostoty i naturalności
sugeruje szczególne znaczenie tych wartości dla autorki. Niezbyt wysoki
poziom wyrafinowania toskańskiej kuchni w porównaniu do powszechnego mniemania o potrawach kalifornijskich czy francuskich okazuje się
zaletą w ujęciu pisarki, która podkreśla archetypowy charakter popularnego placka6:

6
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Tamże, s. 273.
Por. M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, Wynaleźć codzienność…, dz. cyt., s. 145, 184.
A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty…, dz. cyt., s. 279.
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przez Mayes Toskanii w ogóle porusza się kwestie związane z pogodą,
to przeważnie w związku ze zbiorami lub potrawą odpowiadającą aurze.
Wieczorny chłód, jak tłumaczy Amerykanka, pobudza apetyt, dlatego
latem kolacje są bardziej obfite niż obiady. Poszukując przykładów dostosowania jedzenia do przyrody, warto się też przyjrzeć obu rozdziałom
zawierającym podzielone według sezonów przepisy – letni jadłospis radykalnie różni się od zimowego. Ten pierwszy zawiera interesujące warianty
powszechnie znanych, stosunkowo lekkich potraw, jak bruschette, pizza,
risotto czy tarta, które można uznać za charakterystyczne dla kuchni włoskiej w innych krajach. Na zimowy jadłospis składają się natomiast takie
potrawy jak: ribollita – „podnosząca na duchu gęsta zupa z białą fasolą,
wszechobecnym chlebem i jarzynami” (PST, 235) – przepiórki duszone na
wolnym ogniu z jagodami jałowca i pancettą (zwijanym boczkiem suszonym), pieczone kurczaki nadziewane polentą (rodzajem mamałygi), faraone (delikatnie wypieczona kura) z koprem, królik z pomidorami i octem
winnym, polenta z kiełbasą i fontina (krowi ser z Doliny Aosty), polędwica
wieprzowa z koprem w polewie miodowej, wreszcie wśród deserów znajduje się przepis na chłopski budyń jabłkowo-chlebowy. Jak pisze Amerykanka, zimą w jej kuchni „noszą się bogate zapachy”, odmienne od „lekkich
woni bazylii, melisy i pomidorów” (PST, 231). Można zarzucać Mayes stereotypowe postrzeganie Włochów i ich kultury, trzeba jednak przyznać,
że umieściła we wspomnieniach szereg przepisów na potrawy mało popularne na Zachodzie, wykonane ze składników niekoniecznie kojarzonych z Italią. Zwraca uwagę zwłaszcza wyeksponowanie polenty, grzybów,
wędlin, pieczonych mięs (czasem nawet dziczyzny) i roślin strączkowych
(oprócz fasoli w kilku miejscach pojawiają się soczewica i groch) – podkreślona została rola jedzenia zdecydowanie różnego od popularnej sałatki
caprese. Znaczną część potraw wymienionych w rozdziale o kuchni zimowej wypada zaliczyć do odświętnych, niektóre są tradycyjnie spożywane
w Boże Narodzenie, inne w Nowy Rok, warto jednak podkreślić, że nawet
faraone nie należy do dań szczególnie skomplikowanych, a przybiera się
je powszechnie dostępnymi na miejscu ziołami. Zasadniczo Mayes trzyma
się zatem paradygmatu kuchni ubogiej.
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Należy w tym miejscu zaznaczyć, że określenie „kuchnia uboga” niekoniecznie oznacza mały wybór składników, dostrzeżenie ich rozmaitości
czasami wymaga jednak uwagi i wiedzy. Podstawą bardzo wielu potraw
jest po prostu pasta, a za okrasę służą zielenina z własnego ogrodu i ser,
bogactwo jednak przejawia się w subtelnych różnicach między poszczególnymi produktami, dzięki którym każda potrawa może występować
w wielu wariantach:
W zatłoczonym małym sklepie spożywczym doliczyłam się trzydziestu siedmiu rodzajów suszonego makaronu, a na ladzie są świeże gnocchi, pici, gruby
makaron w długich pasmach, fettuccine (łazanki z sosem mięsnym, pomidorami i serem) i dwa rodzaje ravioli. W sklepie już wiedzą, o jaki nam chodzi chleb
i że chcemy bufala, mozarella z bawolego mleka, a nie z normale, krowiego
(PST, 89).

Najprawdopodobniej jednak postawą wynikającą z dawniejszego ubóstwa włoskich chłopów, jest szczególny szacunek do pożywienia. „Ponieważ chleb trzeba kupować codziennie, w kuchni toskańskiej wykorzystuje
się jego resztki” (PST, 124) – podkreśla Mayes. Amerykanka, która nie musi
oszczędzać na pieczywie, nie jest też zdeterminowana toskańskim wychowaniem, akceptuje miejscowe zwyczaje. Odkrywa jednocześnie przyjemność, jaką może dawać uboga kuchnia: „te toporne bochenki nadają się
doskonale na puddingi z chleba i francuskie grzanki z jajkiem i mlekiem,
najlepsze, jakie w życiu jadłam” (PST, 124). Autorka przejawia skłonność do
minimalizmu, który wydaje się, w połączeniu z pozycją cudzoziemki, skutkować tym silniejszym percypowaniem kulinariów, odkrywaniem tej sfery rzeczywistości na nowo. Jak się okazuje, kuchnia uboga obfituje w bogactwa.

Wrastanie w kulturę, wrastanie w naturę

Znaczną część kompetencji kulturowych, jak to już zostało powiedziane,
Mayes nabywa dzięki kulinariom – dzięki rozmowom na ich temat z Włochami i dzięki własnym doświadczeniom związanym z przyrządzaniem potraw.
Czytelnik śledzący przedstawienie „toskańskiej biesiady” – złożonej między
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innymi z ogromnej rozmaitości „typowych antipasti” oraz „pierwszych dań
do skosztowania” (PST, 113) – może nabrać przeświadczenia o pierwszorzędnym znaczeniu równowagi pomiędzy zapamiętaniem w radości jedzenia a umiarem (bo przecież wszystkie te potrawy mają służyć jedynie
pobudzeniu zmysłów, nie obżarstwu) cechującym kulturę Italii. Również
Amerykanka wydaje się naprzemiennie przyjmować skrajne postawy –
zgoła ascetyczną, kiedy w upalne dni niemal nie przyjmuje pokarmów
lub zadowala się potrawami najprostszymi, oraz bliską hedonizmowi, gdy
posiłek jawi się jako najlepsza nagroda, główna radość życia i podstawowe narzędzie poznania świata, co widać zwłaszcza w scenach z podróży
do Maremmy10. Tę oscylację można postrzegać jako dowód zaistnienia
mimikry – autorka naśladuje cechy charakterystyczne dla społeczności,
do której zaczyna przynależeć. Podobnie jak jej partner Ed, który uczy się
pić kawę według włoskich zwyczajów, co więcej, ulega miejscowej pasji
do kulinariów i podczas pobytu w Italii bardzo często gotuje.
Obserwacje zawarte w dalszych partiach Pod słońcem Toskanii sugerują, że kulinaria stanowią dla Włochów nieodłączny element rozmaitych
sposobów spędzania wolnego czasu – niekiedy schodzą na dalszy plan,
jednak stale są obecne. Dla samej Mayes kawa bywa pretekstem, żeby
„spokojnie się pogapić” (PST, 117), a spotkania towarzyskie muszą obfitować
w przyjemności kulinarne, ponieważ „kuchnia i stół to już zobowiązanie”
(PST, 125), choć jedzenie nie wydaje się ich głównym celem, skoro narracja eksponuje raczej rozmowy. Podobny stosunek do jedzenia miewają,
według kreacji pisarskiej, Włosi prezentowani jako posiadacze niekwestionowanej umiejętności dostosowania rytmu pracy i pożywiania się do
warunków klimatycznych:

10
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świecają się z tyłu od siedzenia na milionach krzeseł przy milionach stołów, na
którymi latają roje miniaturowych muszek. [PST, 126]

Delektowanie się posiłkiem i bezruch sjesty zostają w dalszej części
opisu skontrastowane z nierozsądnym zachowaniem turystów, którzy,
zamiast siedzieć gdzieś przy stole, włóczą się w nieznośnym słońcu, patrzą
przez metalowe kraty na wystawy zamkniętych o tej porze sklepów, pchają
masywne drzwi kościołów, też zamkniętych, siedzą przy fontannach i zezują
zmrużonymi oczami w kieszonkowe przewodniki (PST, 127).

Zabieg enumeracji, będący osią tego opisu, podkreśla śmieszność
przyjezdnych nierozumiejących, w odróżnieniu od pisarki, że kluczowe
podczas zwiedzania Włoch jest znalezienie wieczorem miejsca w dobrej
restauracji, zanim wszystkie stoliki zostaną zajęte.
Z wypowiedzi autorki wyraźnie wynika, że wywoływanie doznań estetycznych nie jest jedynie domeną sztuki i architektury – które stanowią
dla turystów główny przedmiot zainteresowania – ale też codziennych
posiłków. Wspomina się między innymi o ustawionym w przydomowym
ogrodzie stole:
Nakrywa się taki stół głownie dla przyjemności, jaką sprawia przesiadywanie
przy posiłku pod drzewami w południe. Z otwartego powietrza czerpie się pokój, odprężenie, wolność (PST, 126);
Żółcień jaśnieje, nęci, żebyśmy przybiegli z domu z dzbanami i parującymi salaterkami, z koszykami świeżych owoców i świeżych serów owiniętych w liście
winorośli (PST, 129).

W rozkosznym odurzeniu, kiedy już ostatnia gruszka została przepołowiona,
ostatnia skórka chleba zgarnęła ostatnie okruchy gorgonzoli, ostatnia kropla
wina spadła do kieliszka, można przeżuwać w myśli, jeżeli ma się skłonność
do tego, swoje uczestnictwo w wielkim zbiorowym błogostanie. Bo zapada
się w błogostan jak wszyscy inni we Włoszech. Miliony spódnic i spodni wy-

Widać jednak wyraźnie, że celem odnowienia stołu i nakrycia go obrusem nie jest stworzenie zaawansowanej konstrukcji estetycznej, mającej
zadziwić biesiadników, ale po prostu aranżacja odpowiednich warunków
do spędzania czasu na konwersacji w otoczeniu przyrody11. Trudno znaleźć w tekście fragmenty dotyczące przybierania posiłków w szczególnie

Por. tamże, s. 261, 266.

11

Por. tamże, s. 302.
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wyrafinowany sposób. Autorka stara się przede wszystkim wydobyć odpowiednią gamę smaków, autorytetami nie są dla niej szefowie najlepszych
restauracji, traktujący danie niczym dzieło plastyczne, ale sprzedawczyni
jarzyn, udzielająca cennych wskazówek, jak ta, aby do zupy dodać twardą,
przeważnie wyrzucaną piętkę sera parmeńskiego, która rozpuści się pod
wpływem temperatury, czyniąc potrawę pełniejszą.
Jedzenie jest bez wątpienia środkiem do nawiązania głębszej relacji
z przyrodą. Punktem kluczowym wydaje się intensywne poznanie multisensoryczne, zastępujące poprzedzającą je kontemplację krajobrazu12.
Mayes już na początku pobytu w Bramasole uczy się wykorzystywać dziką rukolę, „której jest pod dostatkiem na podjeździe i przy kamiennych
murkach” (PST, 34). Coraz lepszemu rozumieniu Italii towarzyszy nie tylko
zorientowanie się, które produkty są najbardziej cenione – choć i ono wydaje się ważne, skoro autorka podkreśla, że ocet balsamiczny musi koniecznie pochodzić z Modeny – ale też nabywanie wiedzy o miejscowej
przyrodzie, zwłaszcza tej w najbliższym otoczeniu, w okolicach Cortony.
Amerykanka przedstawia złożony proces uczenia się, postępujący dzięki uważności, widoczny zwłaszcza w scenie odkrycia orzeszków pinii we
własnym ogrodzie. Mayes, dostrzegłszy Włochów zatrzymujących się na
szosie, bezskutecznie próbuje zrozumieć ich zachowanie. Wreszcie signor
Martini wyjaśnia jej, że jest posiadaczką naturalnego skarbu – szyszek sosnowych, z których uzyskuje się słynny przysmak, bardzo drogi, zwłaszcza
poza stosunkowo niewielkim obszarem naturalnego występowania pinii.
Mayes uzmysławia sobie ograniczenia własnej wiedzy – znała przecież
wygląd, smak i zastosowanie tych orzeszków, sposób uzyskiwania również
ex post wydaje się jej całkowicie oczywisty, nie domyśliła się jednak, że
może je otrzymać z posiadanych w Bramasole drzew – trudnych, jak sama
przyznaje, do przeoczenia. Bez wątpienia na tę zaskakującą nieuwagę mają
wpływ z jednej strony miejskie doświadczanie kulinariów – z perspektywy
tamtejszego konsumenta funkcjonujących najczęściej jako produkty w dużej mierze przetworzone – z drugiej strony brak oswojenia z toskańską
12

Por. tamże, s. 263, 269, 278, 294.
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przyrodą. Należy najpierw zrozumieć, czym się wyróżnia pinia i jakie dobra
zapewnia, aby ją zauważyć i wydobyć jej bogactwo – są to kompetencje,
które wymagają dłuższej obserwacji. Jak się okazuje, najłatwiej je nabyć
dzięki kontaktowi z miejscową ludnością, przechowującą gromadzoną
przez pokolenia wiedzę praktyczną.
Zdobywanie informacji posiadanych przez Toskańczyków nie byłoby
jednak, jak wynika z kreacji Mayes, wystarczające. Do nawiązania intensywnego kontaktu ze światem materialnym potrzebne jest jeszcze własne doświadczenie, stopniowe nabywanie umiejętności patrzenia – dzięki wciąż
powtarzanym obserwacjom ciągów przyczynowo-skutkowych, związanym często z przyjemnością wzrokową, niekiedy prowadzącym jednak do
konfrontacji z widokiem niechcianym, jak podczas wizyty na targu zwierzęcym lub u rzeźnika.
Tuż poniżej tarasu widzę zielone twarde figi na dwóch figowcach i gruszki na
gruszy. Będą piękne zbiory. Mrożony napój z wina, cukru i gruszek, lody gruszkowe, zielone figi (czy w figach jeszcze zielonych już mogą być osy?) do wieprzowiny, figowe racuszki, ciasto z figami nocciolo. (PST, 82).
U rzeźnika jest fatalnie. Przyznaję, że to nielogiczne. Jeżeli się jada mięso, przecież się akceptuje to, skąd ono się bierze. Ale spuszczone łebki, zamknięte
Oczki przepiórek… muszę przystanąć i patrzeć. Łebki kogucie, kurze nóżki
(z pazurkami żółtymi jak paznokcie pani Ricker, z którą moja babcia grywała
w karty), kępka futerka na dowód, że to jest królik, a nie kot, całe krowy wiszące za nogi nad kwadratem papieru, żeby krople krwi nie kapały na podłogę – wszystko to przyprawia mnie o mdłości. Przecież nie będzie się jeść tych
puszystych kurcząt. (PST, 119).

Trzeba jednak zaznaczyć, że Amerykanka nie przyjmuje wszystkich
postaw właściwych, według niej, Toskańczykom – dotyczy to na przykład
ich bezceremonialnego obchodzenia się z mięsem. Mayes, podając przepis na królika, zaleca zastosowanie włoskiej nazwy tego zwierzęcia, tak,
aby dzieci – można się zastanawiać, czy tylko o nie chodzi – nie zorientowały się, jakie mięso jedzą. Bardziej znaczący jest jednak przykład oliwek,
których według toskańskich zwyczajów nie należy zrywać w określonej
fazie księżyca. Amerykanka przeważnie korzysta z formułowanych przez
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Włochów zaleceń dotyczących uprawy roślin, w tym wypadku jednak decyduje się postępować zgodnie z potocznie rozumianym racjonalizmem.
Należy znów zauważyć oscylowanie pomiędzy odmiennymi postawami –
w tym wypadku posłuszeństwem wobec osądu społeczności lokalnej oraz
zdaniem się na własne rozeznanie. W odwołaniu do stereotypów narodowych, można byłoby uznać tę sytuację za próbę odróżnienia tożsamości
Toskańczyków, przywiązanych do irracjonalnych imperatywów, od Amerykanów, potomków ludzi, którzy podbijali Dziki Zachód. Jeżeli weźmie się
jednak pod uwagę niebagatelny wpływ księżyca na całą przyrodę, włącznie z człowiekiem, tego rodzaju interpretacja wydać się może nadużyciem.
Również Mayes nie problematyzuje tej sceny wprost jako przykładu starcia
przeciwnych mentalności, utwór pozostaje więc otwarty na tego rodzaju
odczytanie lub jego brak. Amerykanka jest po prostu szczęśliwa, że udało
się uzyskać wspaniałą oliwę – dojrzałą na jej własnej ziemi, zebraną przez
nią i Eda, samodzielnie dostarczoną rzemieślnikowi, który starannie wykonał ten drogocenny płyn.

Zakończenie
Obie kategorie porządkujące rolę kulinariów w tekście – bogactwo ubogiej kuchni oraz kontakt z naturą – zazębiają się ze sobą, co więcej, niektóre fragmenty narracji można uznać za przykłady występowania obu
zjawisk. Wizja Toskanii zaprezentowana przez Mayes wydaje się stosunkowo spójna. Tamtejsze podejście do pozyskiwania produktów żywnościowych, gotowania i jedzenia jest centralnym elementem tożsamości.
Przyjęcie włoskich wzorców kulturowych prowadzi do zmiany stylu życia,
co z kolei skutkuje pogłębieniem relacji z naturą. Przyroda jawi się jako byt
ambiwalentny, z jednej strony arkadyjski, zapewniający rozmaite rozkosze,
z drugiej całkowicie podporządkowany niezmiennym prawom – przemianie sezonów, fazom księżyca, wreszcie strukturze łańcucha pokarmowego:
Znajomy odpina ładny skórzany kapturek sokoła i już jak strzała leci to ptaszysko do Placida. W powietrze wzbijają się piórka. Sokół pożera szybko krwawe
szczątki. Nie ma już przepiórki (PST, 199).
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Trudno się tym prawom sprzeciwić, choć można je ujarzmiać.
Znajomy daje sygnał gwizdkiem. Sokół wraca na jego nadgarstek, daje sobie
włożyć kaptur. Przedstawienie mrożące krew w żyłach (PST, 199)

Ten drastyczny obraz w urzekającej scenerii – będący nota bene aktualizacją toposu Et in Arcadia ego – można interpretować jako próbę uogólnienia, metaforę Toskanii, gdzie istnienie wydaje się Mayes pełniejsze niż
w San Francisco. To w Bramasole autorka odzyskuje zdrowy sen, powraca
do wspomnień z dzieciństwa, zdobywa, jak się wydaje, stabilność emocjonalną po zakończeniu wieloletniego małżeństwa. Przyjmuje również
tradycyjną rolę kobiety-kucharki, nawiązując na tej płaszczyźnie kontakt
z innymi przedstawicielkami tej samej płci – zarówno poznawanymi na
targu w Cortonie, jak i, w sensie metaforycznym, z własną nianią, którą ex
post zaczyna lepiej rozumieć. Osiągnięta równowaga ma też inny wymiar,
mianowicie poznawczy. O ile Ameryka – gdzie Mayes wykłada na uniwersytecie i mieszka w racjonalnie zaplanowanym, schludnym domu – jest
przestrzenią zdominowaną przez wiedzę teoretyczną, o tyle w Toskanii
pisarka posługuje się intuicją, związaną z gotowaniem i innymi pracami pamięcią ruchową, potocznym doświadczeniem, wreszcie doznaniami zmysłowymi. Z czasem nabiera przekonania, że najważniejszy dla codziennej
egzystencji nie jest kontakt z tak zwaną wysoką kulturą, ale zajęcia i przyjemności tradycyjnie klasyfikowane jako niższego autoramentu – jedzenie,
praca w ogrodzie, obserwacja skutków własnej ingerencji w otoczenie13.
Odbiorca może obserwować u Amerykanki zmianę postawy wobec
rzeczywistości materialnej. Mayes staje się uległa wobec zaleceń wynikających z tradycji toskańskiej, także wobec rytmu natury, cyklu dnia i roku,
co przejawia się zarówno w odpoczynku podczas sjesty, jak i dostosowaniu
potraw do sezonu i dojrzewających w danym okresie składników. To nie
jest postawa bierna, wydaje się raczej nastawiona na uważność, antropologiczne poniekąd zdumienie, obserwację przyrody, zwierząt i ludzi. Jak

13

Por. M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, Wynaleźć codzienność…, dz. cyt., s. 144, 168,
196.
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pisze Wieczorkiewicz, posługująca się Pod słońcem Toskanii jako istotnym
przykładem współczesnych tendencji w turystyce, „tym, co najistotniejsze
dla poznawania Włoch [według Frances Mayes – Ł.Ł.], są doznania zmysłowe”14. Tak sformułowane uogólnienie podkreśla jednak bierność podmiotu.
Tymczasem wiedzę i harmonię zdobywa się tu dzięki działaniu pełnemu
odwagi, pokory i spontaniczności. Tego rodzaju aktywnością bez wątpienia jest sztuka kulinarna, pojmowana jako całość, od wyhodowania przynajmniej części potrzebnych produktów, przez ich twórcze wykorzystanie,
po zdolność do cieszenia się nimi15.
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prowadzi do wniosku, że nabywanie kulinarnej biegłości stanowi w ujęciu
Mayes wyjątkowo efektywną metodę poznania obcego kraju i jego mieszkańców. Spożywanie natomiast jest doznaniem o charakterze zarówno
zmysłowym, jak duchowym. Rezultatem przedstawianej przez autorkę
drogi ma być pogłębienie relacji ze światem i uzyskanie podstawowej
harmonii egzystencjalnej.
słowa kluczowe: Frances Mayes, Pod słońcem Toskanii, kuchnia, zmysły
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The article’s aim is to reconstruct and interpret the main elements of the
culinary discurse presented in an eclectic book Under the Toscan Sun by
Frances Mayes. The basic concepts which organize the American’s text
seem to be: poor cuisine (la cucina povera) and return to nature (which
is not opposed to culture though). Reflection on the book leads to the
conclusion that – according to Mayes – the process of purchasing culinary
proficiency is an extremely effective method to know a foreign country
and its people. What is more, consuming is both a sensuous as spiritual
experience. The results are deepened relations with the world and existential harmony achieved.
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ABSTRAKT
Celem artykułu jest rekonstrukcja i interpretacja głównych elementów dyskursu o kulinariach prezentowanego przez Frances Mayes w eklektycznej
książce Pod słońcem Toskanii. Podstawowymi koncepcjami porządkującymi tekst Amerykanki wydają się kuchnia uboga (la cucina povera) i powrót
do natury, której jednak nie przeciwstawia się kulturze. Namysł nad książką
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Patryk Szaj

Praska melancholia, gdańska nostalgia. Mercedes-Benz Pawła
Huellego wobec prozy Bohumila Hrabala

Wydany w 2002 roku Mercedes-Benz Pawła Huellego okazał się powieścią
kłopotliwą z co najmniej kilku względów, o czym świadczy reakcja krytyki
literackiej, która dość wyraźnie podzieliła się na dwa obozy. Jeden oceniał
książkę gdańskiego pisarza pozytywnie – wręcz entuzjastycznie1, drugi
wskazywał liczne niedociągnięcia artystyczne i wątpił w sens pastiszu Bohumila Hrabala, jakiego dokonał Huelle2. Nie ma w tej pracy miejsca na
dokładną rekapitulację stanowisk poszczególnych krytyków, chciałbym
jednak przypomnieć pokrótce, co w Mercedes-Benz przykuło uwagę większości recenzentów – będzie to przydatne w określeniu interesującej mnie
problematyki.
Poza wskazaniem na szczególną rolę opowiadania, które pomaga bohaterowi powieści wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, autorzy recenzji często
1

2

Dla przykładu recenzje: Patrycji Łyżbickiej (P. Łyżbicka, Gawęda obłaskawiona,
„Polonistyka” 2002, nr 10); Jarosława Wacha (J. Wach, „I nic już nie będzie takie jak
dawniej…”, „Akcent” 2004, nr 3–4). Należy też pamiętać, że Huelle otrzymał za Mercedes-Benz Paszport Polityki 2001.
Ta grupa jest liczniejsza, na przykład recenzje: Mariusza Cieślika (M. Cieślik, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala – recenzja, „Gazeta Wyborcza”, 7.11.2001); Jakuba
Momry, (J. Momro, Zakładnik radykalnej nostalgii, „Dekada Literacka” 2002, nr 3–4);
Dariusza Nowackiego (D. Nowacki, Miłość jest ślepa, a jej laska nebeska, „Dekada
Literacka” 2002, nr 9–10); Roberta Ostaszewskiego (R. Ostaszewski, Przeciwbólowa
pigułka tekstowa, „Kresy” 2002, nr 1).
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podnosili problem hołdu, jaki Huelle oddał Hrabalowi, nie tylko przez intertekstualne nawiązania do jego twórczości – szczególnie do opowiadania
Wieczorna lekcja jazdy – lecz także przez naśladownictwo charakterystycznego stylu czeskiego pisarza. Okazuje się, że pastisz ten nie do końca się
powiódł, wyczuwa się w nim fałszywą nutę, czego – dość przekornie, bo
również naśladując tę stylistykę – nie omieszkał wytknąć Huellemu na
przykład Robert Ostaszewski: „Mercedes… po dłuższych oględzinach okazuje się być «składakiem», w którym karoseria jest wprawdzie oryginalna
i solidna, ale silnik nasz, polski, i do tego mocno zawodny”3, czy Mariusz
Cieślik, nazywając książkę Huellego „pięknie wykonaną błyskotką”4. Z kolei
Dariusz Nowacki akcentował niemalże aporetykę zabiegu imitacji Hrabala,
wynikającą z powierzchowności paranteli nieprzekładających się na podobne doświadczenie egzystencjalne pisarzy polskich i czeskich5. Te głosy
zastanawiają, wiadomo bowiem, że ambicją artystyczną Huellego nie od
dziś jest prowadzenie dialogu z innymi twórcami6, w Mercedes-Benz jednak
dialog ten ustępuje miejsca bezgranicznemu wręcz oddaniu.
Podobnie ambiwalentny stosunek recenzenci mieli do humoru powieści, w zamyśle nawiązującego do Hrabalowskiej praskiej ironii. Według
Łyżbickiej uratował on powieść przed nadmiarem nostalgicznego patosu7,
co w moim przekonaniu nie odpowiada prawdzie. Nostalgii jest w książce
Huellego bardzo dużo i to ona – choć być może usilnie przez bohatera
wypierana – wysuwa się w toku lektury na pierwszy plan. Znamienny tytuł
recenzji Jakuba Momry – Zakładnik radykalnej nostalgii8, oddaje meritum
problemu, którym zamierzam się zająć. Chciałbym zatem zastanowić się,
3
4
5
6

7
8

R. Ostaszewski, Przeciwbólowa pigułka…, dz. cyt., s. 170.
M. Cieślik, Mercedes-Benz…, dz. cyt., [online] http://wyborcza.pl/1,75517,527070.html
[dostęp: 28.12.2011].
D. Nowacki, Miłość jest ślepa…, dz. cyt., s. 91.
Por. wywiady z pisarzem: Prowadzę dialog z przeszłością, rozm. A. Siatecki, „Pro Libris”
2008, nr 2; A. Ubertowska, Literatura i miasto, „Przegląd Polityczny” 1997, nr 33–34,
s. 107.
P. Łyżbicka, Gawęda obłaskawiona, dz. cyt., s. 629.
Recenzja Jakuba Momry wydaje się najwartościowsza ze wszystkich dotychczas
przywołanych. Krytyk zwraca uwagę na bardzo ważne problemy Mercedes-Benz
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dlaczego Huelle, choć podobnie jak Hrabal stawia na kompensacyjną rolę
opowiadania, nie osiąga zamierzonego celu. Inaczej rzecz ujmując, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czym różni się nostalgiczność Huellego od
melancholijności Hrabala.
Różnicę tę pobieżnie można zarysować w następujący sposób: choć
pozornie melancholia i nostalgia wydają się uczuciami pokrewnymi, to
bliższe spojrzenie na nie ujawnia, że podobieństwo pomiędzy nimi jest
jedynie powierzchowne, zaś istotnie sytuują się one na odmiennych biegunach. Melancholia jest uczuciem rozpaczy albo też tęsknoty za czymś
nieokreślonym. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że „obiekt”
utraty-melancholii nigdy nie istniał: jest raczej zjawiskiem „metafizycznym” czy też „kosmicznym”, ujawniającym absurdalność świata. Dlatego
melancholia powoduje swoiste rozproszenie podmiotu niepotrafiącego
przepracować straty tak, jak dzieje się to w „zdrowym” procesie żałoby9.
O ile jednak dla Freuda stanowi ona zjawisko patologiczne, o tyle nowsze
opracowania akcentują raczej niezbywalność melancholii i niemożność
wyjścia z niej. Melancholia nie tylko bowiem zubaża czy rozbija podmiot,
ale także – może daleko bardziej – „dekonstruuje” porządek świata, sama
okazując się zjawiskiem nierozstrzygalnym10. Jak twierdzi np. Marek Bieńczyk:
Na długo przed Derridą melancholia opisała na swój niefilozoficzny sposób, że
w jej świecie, który jest światem bez początku i bez końca, światem, w którym
wszystko już było i wszystko zostało zapisane, i wszystko kręci się w kole powtórzenia […] nie ma imienia własnego. Jest tylko teatralne rozmnożenie masek, przybrań, alter ego w miejscu i w miejsce utraty, wielorodność, w której
znaleźć swoje imię to zobaczyć i przywłaszczyć byt oraz słowa „innych jeszcze11.

i niejednokrotnie przyjdzie mi się odwoływać do jego sądów w dalszych częściach
artykułu.
9 Zob.: S.Freud, Żałoba i melancholia, [w:] Psychologia nieświadomości, tłum. R. Reszke,
Warszawa 2009.
10 O nierozstrzygalności jako podstawowej zasadzie estetyki melancholii pisze np.
Wojciech Bałus, W. Bałus, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle
sztuki, Kraków 1996.
11 M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2012, s. 37.
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Właśnie owa nierozstrzygalność jest podszewką absurdu, zaś jej świadomość uniemożliwia podmiotowi melancholijnemu nadanie światu pożądanego sensu.
W przeciwieństwie do melancholii, nostalgia jest zawsze tęsknotą za
czymś – za jakimś konkretnym obiektem, usytuowanym w jakiejś konkretnej – utraconej – przeszłości. Nie skutkuje więc poczuciem „metafizycznego absurdu”, ale raczej radykalną rozpaczą za utraconym (ale wcześniej
obecnym i określonym) sensem, na co wskazuje zresztą grecka etymologia
tego słowa, oznaczającego „powrót do domu”. Skutkiem tego nostalgia nie
„dekonstruuje” świata, ale – dokładnie na odwrót – ustanawia i umacnia
jego binarną, czarno-białą wizję, w której to, co przeszłe (obiekt nostalgii)
ulega jednoznacznej, pozytywnej waloryzacji, zaś to, co „tu i teraz” staje
się synonimem „utraconego raju”. Podmiot nostalgiczny zaś, w przeciwieństwie do podmiotu melancholijnego, nie ulega dezintegracji, jest podmiotem silnym w pełnym znaczeniu tego słowa. Ponadto nie odnajduje leku
na swą chorobę w krzątaninie, ruchliwości, podróżowaniu (np. – co istotne w kontekście Hrabala i Huellego – przemieszczaniu się na motocyklu
bądź samochodem), ale – całkiem inaczej – we wstrzymywaniu upływu,
stabilizowaniu świata, ustatycznianiu ruchliwości. Przyjrzyjmy się, mając
w pamięci dotychczasowe ustalenia, obu interesującym nas tekstom.

O znaczeniu zagadywania instruktorów jazdy w Wieczornej lekcji jazdy i Mercedes-Benz

Hrabal niejednokrotnie nazywał siebie nie pisarzem, ale zapisywaczem
historii zasłyszanych na ulicy czy w restauracji12. Również Huelle w jednej
z recenzji swej powieści określony jest mianem „opowiadacza” czarują12

„[…] Jeśli kiedyś napisałem coś ładnego na tej mojej i tylko mojej trampolinie,
zawsze powiedział mi to ktoś inny” (B. Hrabal, Kim jestem, tłum. A. Jagodziński,
[w:] Hrabal, Kundera, Havel. Antologia czeskiego eseju, oprac. J. Baluch, Kraków 2001,
s. 7). Hrabal wspomina o tym parokrotnie również w Dryblingu Hidegkutiego, czyli
rozmowach z Hrabalem, tłum. A. Kaczorowski, Izabelin 2002.
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cego czytelnika pięknymi gawędami13. W Wieczornej lekcji jazdy i w Mercedes-Benz obaj sięgają – jeśli prostodusznie przyjąć proponowany pakt
autobiograficzny – po historie rodzinne, których wymiar osobisty zdaje
się mieć kluczowe znaczenie dla interpretacji funkcji ich przedsięwzięć.
Otóż już na samym początku powieści Huellego opowiadanie ukazane
zostaje jako wybawienie z opresji – tkwiąc w spowodowanym przez siebie pandemonium motoryzacyjnym, bohater przytacza pannie Ciwle historię wypadku babki, która, również będąc kursantką, wjechała swoim
citroënem pod koła pociągu. Opowiadanie ma odwrócić uwagę od popełnianych przez ucznia błędów, lecz również – uwolnić jego samego od
„tu i teraz”, przenieść go w odległe czasy i miejsce. W dalszych partiach
powieści symetria tych funkcji zostanie zaburzona – bohater coraz lepiej
będzie sobie radził jako kierowca, lecz także coraz usilniej będzie powracał
do historii sprzed lat.
Paweł odnosi sukces narracyjny, ponieważ „właśnie gawędziarstwo
z całym przypisanym mu balastem przeszłości, a nie pospolite gadulstwo
jest [jego – P.S.] cechą dystynktywną”14. Odraczające rozpoczęcie lekcji
lub niwelujące skutki błędów opowieści, to nie bezładna gadanina zestresowanego kursanta, lecz misternie tkane narracje wyrafinowanego
opowiadacza. Panna Ciwle tak bardzo zachwyca się historiami bohatera,
że nie umie ich przerwać, wespół z nim przenosi się do przedwojennego
świata babki Marii i dziadka Karola.
Nieco inaczej rzecz ma się u Hrabala. Wprawdzie opowieść o motocyklowych przygodach ojca również opóźnia rozpoczęcie lekcji jazdy u pana
Forztika, jednak bohater Wieczornej lekcji jazdy snuje ją wyraźnie sprowokowany przez instruktora. Nie idzie mu też o „zagadanie” błędów, jakie
popełnia – jego opowieści są pokawałkowane na skutek powtarzanych raz
na jakiś czas, w celu przerwania i skupienia się na trudnym manewrze, nakazów pana Forztika. Można nazwać to specyficzną tmezą w opowiadaniu,
wymagającą od bohatera Hrabala jeszcze większego wyrafinowania niż

13
14

R. Ostaszewski, Przeciwbólowa pigułka…, dz. cyt., s. 168.
P. Łyżbicka, Gawęda obłaskawiona, dz. cyt., s. 627.
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od kursanta z Mercedes-Benz – zawieszoną historię musi on rozpoczynać
ponownie, z tym samym natężeniem dramatycznym.
Zdaje się, że znaczenie opowieści w Wieczornej lekcji jazdy zamyka się
w samych tych opowieściach. One właśnie sprawiają, że w opowiadaniu
Hrabala – jak wspomina:
jest ten piękny motoryzacyjny liryzm, tam dopiero wyłożona jest platońska
idea związku instruktora z kursantem, która nie polega przecież na zwykłym
ćwiczeniu, na banalnym nadzorze, na pospolitej nauce, ale na opowiadaniu
sobie pięknych historii, na owej komunii słownej, która łączy ze sobą ludzi ponad płcią, polityką i pochodzeniem (M, 1015).

Między Hrabalem-bohaterem a panem Forztikiem wytwarza się więc
metafizyczny związek i w tym fakcie streszcza się intencja – jeśli można tu
mówić o intencji – jego opowiadania. Między bohaterem Huellego i panną Ciwle niewątpliwie nawiązuje się podobna więź16, wszak instruktorka
z czasem sama zaczyna nagabywać go o kontynuowanie opowieści: („jak
mnie złapie chandra, to wsiadam wieczorami w fiatka i jadę przed siebie,
dokądkolwiek, […] jedźmy, a pan niech opowiada, bardzo to polubiłam”
(M, 73)), przy czym występują tutaj pewne dodatkowe elementy: początkowo kursant wymiguje się opowieścią od poprawnego wykonywania
manewrów, z kolei w toku powieści staje się ona nośnikiem jego silnej
nostalgii. Niemniej jednak między nauczycielami a kursantami w obu
tekstach nawiązuje się porozumienie, a nawet pewna gra. Instruktorzy
często sami prowokują do snucia gawędy, dopytują narratorów o dalsze
ciągi historii. U Huellego kolejnym czynnikiem amplifikującym relację jest
wzajemny podziw: „Boże, jak pan opowiada” – zachwyca się panna Ciwle,
by po chwili stać się przedmiotem entuzjazmu bohatera: „O Jezusie Nazareński – wyszeptałem – ależ pani jeździ” (M, 10–11).
Cytuję według wydania: P. Huelle, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, Kraków 2002.
W nawiasie podaję pierwszą literę tytułu i stronę, z której pochodzi cytat.
16 U Huellego dochodzi jeszcze dość wyraźny, choć niewyrażany w powieści explicite, aspekt erotyczny. Pisarz jednak nie rozwija tego wątku, co zarzuca mu Robert
Ostaszewski (R. Ostaszewski, Przeciwbólowa pigułka…, dz. cyt., s. 170).
15
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Istotna różnica pomiędzy Hrabalem-bohaterem a Huellem-bohaterem
sytuuje się poza ich opowieściami, jednak właśnie to „poza” zasadniczo
wpływa na wymowę opowieści. Hrabal odbywa kurs z ochotą, aby móc
jeździć motorem „polnymi ścieżkami… do lasu… i dalej, ślicznie, ładnie,
wzdłuż rzeki, która pachnie u nas niczym rozcięta trzcina”17. Huelle czuje
natomiast, „że to wszystko nie ma najmniejszego sensu, bo przychodzi
za późno i poniewczasie” (M, 7). Sądzę, że antytetyczność tych podejść
jest w pewnym sensie emblematem różnicy, jaka wytwarza się pomiędzy
opowieściami pisarzy i ich bohaterów.
Twierdzę zatem, że zarówno historie opowiadane przez Huellego, jak
i historie Hrabala spełniają funkcję konsolacyjną, obie też mityzują – jednak konsolacja odbywa się w odmienny sposób (i z odmienną skutecznością), a mityzacji ulega co innego. Momro pisał, że:
Metoda, którą polski autor zainkubował i przetworzył na swoje potrzeby, polega na namiętnym opowiadaniu historii, w których nie może być miejsca na
nudę; na zagadywaniu absurdów rzeczywistości, na odganianiu osobistych
lęków. Prostoduszna z pozoru wiara w konsolacyjną moc słowa zakłada zatem
istnienie dystansu pomiędzy twardym gruntem codziennej krzątaniny a piękną iluzją fantastycznej i irracjonalnej opowieści, która z banału i przypadkowości potrafi stworzyć literacki majstersztyk18.

Krytyk zwracał też uwagę, że Huellemu nie powiodło się przetransponowanie Hrabalowskiej sztuki kompensacji na własny grunt. Mając więc
w pamięci obrazowe różnice Wieczornej lekcji jazdy i Mercedes-Benz, należy
zastanowić się, jakie są tego przyczyny. Pewną wskazówką może tu być
zachwyt Hrabala-bohatera na myśl o podróżach motocyklowych i – biegunowo odmienne – poczucie Pawła-bohatera, że nauka jazdy nie ma
najmniejszego sensu. Wydaje się, że właśnie ta odmienność postaw zdradza podstawową różnicę pomiędzy melancholią, która wywołuje potrzebę ruchu, krzątaniny, poszukiwania świadomego, że nigdy nie odnajdzie
się swego celu, a nostalgią, która jest uczuciem skierowanym w stronę

17
18

B. Hrabal, Wieczorna lekcja jazdy, tłum. A. Czcibor-Piotrowski, [w:] tegoż, Bar Świat.
J. Momro, Zakładnik…, dz. cyt.
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przeszłości – tęsknotą za utraconą rzeczywistością, która pragnie raczej
wstrzymać ruch, przeciwstawić się zmienności, ująć świat od strony (stałej)
esencji.

Dygresja: strategie mityzacji rzeczywistości u Hrabala

Podobnie jak bohater Mercedes-Benz, uważam, że w twórczości Hrabala
stale obecna jest gorzka melancholia, „rozproszenie powodowane przez
uporczywe roztrząsanie straty, […] dryfowanie wśród kalekich, naruszonych sensów”, a także poczucie dezintegracji podmiotu i świata, niedających się już pomyśleć jako całość19. Paweł pisze o tym w taki sposób:
[…] ta ostateczna wiedza o nicości, jest w pana śmiechu, żartach i ironii osnową i tematem, bo przecież nie ucieczką; […] te wszystkie kufle piwa, które wypijał pan po barach, i wszystkie opowieści, jakie pan zapisywał, to jest metoda
na przetrwanie, odwiecznie syzyfowa praca, odpowiedź na nikczemność, zasypywanie czarnej dziury (M, 134–135).
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turum zlewa się z regressem ad originem”22, czyli na pracy świadomej faktu,
że nigdy nie osiągnie swego celu. W twórczości Hrabala dostrzec można
kilka strategii tak pojętego, przejawiającego się w mityzacji rzeczywistości,
przezwyciężania melancholii.
Mityzacja, jakiej dokonuje czeski pisarz, zdaje się pochodzić w prostej
linii od Brunona Schulza. Stylistyka Hrabala, który, wedle słów bohatera
Mercedes-Benz:
klecił z najmarniejszych ułomków, ze strzępów zdań, z resztek obrazów, tapet,
fotografii, dźwięków i zapachów absolutnie niepowtarzalne frazy, zdumiewające konstrukcje, feerie światów i opowieści” (M, 131–132) –

to nie tylko stylistyka wierna przeświadczeniu, że:
słowo w potocznym dzisiejszym znaczeniu jest już tylko fragmentem, rudymentem jakiejś dawnej wszechobejmującej, integralnej mitologii, […] że budujemy, jak barbarzyńcy, nasze domy z ułamków rzeźb i posągów bogów”23 –

lecz także par excellence stylistyka melancholii –
literaturę melancholijną wyróżnia chętne używanie – dosłowne lub ukryte – tych właśnie pojęć: „świat”, „wszechświat”; w swej intencji nie kreuje ona
bowiem niczego, lecz tylko nieudolnie odtwarza utracone, całość, która się
rozpadła. Nosi w sobie żałobę świata, nieokreśloną stratę świata i „wszystkimi”
możliwymi słowami naśladuje jego ogrom i spójność, której już dla niej nie
ma, pozoruje jego istnienie w całej nienaruszalnej pełni, której już dla niej nie
ma. […] Rekonstruuje go zwłaszcza w urojonych kolekcjach: kolekcjach słów
tworzonych przez figurę wyliczenia, enumeracji24.

Zgadzam się z nim, że kompensacyjna funkcja Hrabalowskich opowiadań, ujętych w „piękne, długie zdania” (M, 136), polega właśnie na mozolnym odraczaniu i nawracaniu melancholii, zatem na niekończącej się,
„kolistej pracy”20, pracy z istoty swej melancholijnej („wszystko już było
i wszystko zostało zapisane, i wszystko kręci się w kole powtórzenia”21),
w której – jak mówi bohater Zbyt głośnej samotności – „progressus ad fu-

19 M. Bieńczyk, Melancholia…, dz. cyt., s. 11, 21.
20 Należy zauważyć, że przypomina ona ponowoczesne koło hermeneutyczne, w którym całość zawsze skrywa się za częścią. Analogicznie u Hrabala, sens dążenia do
osiągnięcia kompensacji wyczerpuje się w samym tym dążeniu. Por. np.: M. Januszkiewicz, Etyczny wymiar hermeneutyki (wokół Gianni Vattimo), [w:] Filozofia i etyka
interpretacji, red. A. F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007, s. 292: „wymyka się nam całościowe znaczenie (tekstu, sytuacji, zdarzeń), znaczenia komunikowane są tylko przez to,
co częściowe, fragmentaryczne”.
21 M. Bieńczyk, Melancholia…, dz. cyt., s. 35.

Hrabal nie pragnie jednak ponownego scalenia. Kompensacyjna siła
mityzacji w jego wykonaniu polega właśnie na tym, że w codziennym,
cywilizacyjnym banale odnajduje strzępy (i tylko strzępy) utraconego –
a być może po prostu urojonego – piękna, że przystawia do „rzeczywistości
B. Hrabal, Zbyt głośna samotność, tłum. P. Godlewski, Kraków 1993, s. 45.
J. Jarzębski, Mityzacja rzeczywistości, [w:] B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów
i listów, oprac. J. Jarzębski, wyd. 2, Wrocław 1998, s. 383–384.
24 M. Bieńczyk, Melancholia…, dz. cyt., s. 39.
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precyzyjne lustro”25, jak to ujęła Monika Maciejewska, aby dostrzec w niej
ślad tego, co mityczne. Dzięki tej właśnie strategii młody adept jazdy na
motorze, któremu Bohumil przypatruje się na początku Wieczornej lekcji
jazdy, mógł wpaść na pomysł, aby zdjąć ze ściany lustro i raz po raz najeżdżać na nie motocyklem, sprawdzając, czy mu z nim do twarzy. Zwierciadło przystawiane do rzeczywistości przez Hrabala daje wszakże również
odbicie melancholijne, pomnażające byty, lecz nie skupiające ich w całokształt26.
Filozofia otuchy, jaką wobec istnienia jedynie ułomków sensu i fragmentów całości proponuje Hrabal, bierze się z „postrzegania spraw trywialnych tak, jakby były nie lada wydarzeniami”27. Paweł z Mercedes-Benz,
opisując wieczorne lekcje jazdy Bohumila, zauważa:
bo przecież śmigał pan wtedy z instruktorem po najpiękniejszych w świecie
miejscach; zacząłem przypominać sobie […] te wspaniale ocienione latem
ogródki barów i piwiarni, i tę secesję konkurującą z klasycyzmem i barokiem
niemal na każdym kroku (M, 127).

Co ważne, brak u czeskiego pisarza radykalnego rozgraniczenia życia i pisania. U Hrabala żyć to opowiadać, a opowiadać – to żyć. Jego bohaterowie
„zachwycają się światem stwarzanym przez ich spojrzenie i wyobraźnię.
Oswajają ów świat jak dzieci: poprzez opowiadanie i zabawę. Istnienie
zamienia się w opowieść”28, a świat – w zjawisko świata29.

25
26
27
28

29

M. Maciejewska, Życie i cała reszta. Czyli co ma wspólnego Hrabal z Woodym Allenem
i konsumpcjonizmem?, „Polonistyka” 2006, nr 1, s. 42.
Por. M. Bieńczyk, Melancholia…, dz. cyt., s. 117.
M. Maciejewska, Filozofia otuchy, „Polonistyka” 2004, nr 7, s. 52.
A. Firlej, Dzieckiem podszyci. O niedojrzałych bohaterach Hrabala, „Teksty Drugie”
2009, nr 6, s. 264. Autorka wiąże ten sposób przeżywania świata z inną strategią
mityzacji rzeczywistości – strategią dziecięcej naiwności, która pozwala na dobrotliwą ironię. Postawę taką wykazują szczególnie bohaterowie książek Obsługiwałem
angielskiego króla i Pociągi pod specjalnym nadzorem.
O „ewangelii” Hrabala pisał Józef Tischner: J. Tischner, Schizofreniczna ewangelia.
W dziesięciolecie śmierci Hrabala – nieznany tekst autora „Etyki solidarności”, „Tygodnik
Powszechny” 2007, nr 5, s. 13.

Praska melancholia, gdańska nostalgia… | 119

Trzeba przy tym zauważyć, że podmiot Hrabala nieustannie zagrożony jest popadnięciem w radykalną melancholię, raczej posiada pewną
potencję melancholijną, niż pozostaje więźniem owego „nic, które boli”30.
„Terapeutyczna” funkcja opowieści Hrabala polega zaś na twórczym wykorzystywaniu melancholii, na przepracowywaniu śladów depresji31, na
przetwarzaniu braku całości w narracje o jej strzępach, w afirmację tych
strzępów.

Huellego mityzacja przeszłości rodzinnej

Z kolei według Huellego ładunek terapeutyczny niesie ze sobą literatura
poszukująca śladów przeszłości32. Ta strategia konsolacyjna jest doskonale
zauważalna w Mercedes-Benz – opowieści, jakie bohater snuje pannie Ciwle, od początku zwrócone są w stronę tego, co minione. Problem zaczyna
się wtedy, gdy coraz usilniej wkracza do nich Historia i to Historia pisana
przez duże „H”. Paweł doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie
ingerencja ta ze sobą niesie:
Kochany Panie Bohumilu, bardzo mi było przykro z powodu panny Ciwle, bo
zamiast snuć dalej wesołe dykteryjki, zamiast rozśmieszać ją, która była w nieporównanie gorszej niż ja sytuacji, a mówiąc wprost, żyła bez żadnej nadziei
na przyszłość, zamiast więc ofiarować jej przygarść anegdot, które miałem
jeszcze w zanadrzu, wysnułem martyrologiczną opowieść (M, 92).

30 Określenie Fernanda Pessõi (cyt. za: M. Bieńczyk, Melancholia…, dz. cyt., s. 15).
31 „Melancholia to depresja, która – na szczęście – przerodziła się w twórczość. […] Melancholia buduje, depresja rujnuje. Można więc zrobić wystawę na temat melancholii, ba, sama melancholia to kwintesencja ekspozycji” (M.P. Markowski, Nieobliczalne.
Eseje, Kraków 2007, s. 178).
32 P. Huelle, Dzieciństwo po Jałcie, rozmowa z K. Chwin, [w:] Rozmowy Tytułu, Gdańsk
1996, s. 87. Chciałbym zwrócić uwagę na słowo „ślad”, które będzie dla mnie ważne
w dalszej części wywodu.
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Rzucające się w oczy różnice między Hrabalem a Huellem Momro ujmuje w następujący sposób:
Cóż z tego, że na pierwszym planie autor chce widzieć niepowtarzalną fantastyczność ludzkiego losu [to strategia Hrabala – P.S.], skoro i tak najważniejsza jest konfrontacja jednostki z druzgocącą nawałnicą Historii [to dominanta
Mercedes-Benz – P.S.]33.

Kiedy zatem Hrabal mityzuje „tu i teraz” po schulzowsku, mitologia
Huellego wyraźnie zwraca się ku wymazanej przez niszczycielski pochód
dziejów przeszłości, a powiązać można ją raczej (prawda, że dość luźno)
z mitologiami życia codziennego opisywanymi przez Rolanda Barthes’a,
„oszczędzającymi” na znaczeniu, upraszczającymi złożoność rzeczywistości34. Tego rodzaju mitem wydaje się tytułowy Mercedes-Benz, zarekwirowany dziadkowi Karolowi przez komunistów, jeden z nielicznych pojazdów
dwuśladowych zasługujących – według ojca Pawła – na miano „samochodu”.
Historie rodzinne bohatera, które nieuchronnie stają się opowieściami o świecie minionym, w których coraz mniej hrabalowskiego humoru,
a coraz więcej nostalgii, w toku powieści z „wesołych dykteryjek” stają się
„mitobiografiami”. Odnoszące się do poprzednich książek Huellego określenie Przemysława Czaplińskiego oznacza tworzenie mitu prywatnego przez
mityzację własnego życiorysu, czyli nieuchronne wpisywanie weń sensów,
wartości czy nawet zdarzeń, które uczynią z dzieciństwa rzeczywisty czas
Pierwszych Pytań i Pierwszych Doświadczeń, z dorosłości zaś – czas podsumowań, spojrzeń wstecz, tęsknot i wadzenia się z losem. Prowadzi to do odrealnienia biografii, do zarażenia jej swoistym wirusem literackości35.
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Jeśli dokona się pewnego przesunięcia, termin ten pozostaje zasadny
także w przypadku Mercedes-Benz. Paweł nie mityzuje swego dzieciństwa
czy też inicjacji w dorosłość, jak na przykład Heller z Weisera Dawidka, cofa
się natomiast do rodzinnej genealogii – początkowo do czasów sprzed
własnych narodzin, czyli do swojej „prebiografii”, a następnie do okresu
młodzieńczego. Jednak nawet w opowieściach o nim, główną rolę odgrywa postać ojca i jego umiłowanie tytułowego mercedesa. Dlatego bardzo
pomocne może być uzupełnienie określenia Czaplińskiego o inne pojęcie –
postpamięci. Postpamięć, czyli
treści zapamiętane, żywo tkwiące w świadomości każdego z nas, które nie
pochodzą z naszego własnego doświadczenia, ale z doświadczenia naszych
bliskich, którzy doświadczenie to nam przekazali, mówiąc o nim, a tym samym
przeżywając je z nami powtórnie36

działa w sposób wieloaspektowy, przede wszystkim uruchamia w „ja” empatię wynikającą z emocjonalnego związku z osobą przekazującą mu swe
przeżycia i doznania.
W Mercedes-Benz co rusz można się natknąć na ślady postpamięci bohatera, kiedy na przykład opisuje on przeczucia dziadka Karola o ostatnich
chwilach szczęścia w trakcie sławetnego „balu pod kitą” (M, 78) lub wspomina jego powojenne losy, gdy uznany został za „burżuazyjnego inżyniera
w likwidacji” (M, 122). Postpamięć, która zapośrednicza przeszłość poprzez
inflację wyobraźni37, staje się jednym z głównych czynników mityzujących
historię rodzinną Pawła, właśnie ona odpowiedzialna jest za scalającą pracę, którą Momro przypisuje po prostu pamięci, a w której w istocie

K. Kaniowska, Postpamięć indywidualna – postpamięć zbiorowa jako kategorie poznania w antropo-logii, [w:] Pamięć i polityka historyczna, red. S.M. Nowakowski, J. Pomorski i R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 67–68. Pamiętać trzeba, że pojęcie postpamięci
utworzone zostało przez Marianne Hirsch w związku z Shoah. Wprzęga się je jednak
również do ogólniejszych narracji (np. polityki historycznej). W takim ogólniejszym
rozumieniu chciałbym je tutaj zastosować.
37 K. Kaniowska, Postpamięć indywidualna…, dz. cyt., s. 68, 71.

36
J. Momro, Zakładnik…, dz.cyt.
Por. R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2008. Szczególnie część Mit
dzisiaj. Barthes, rzecz jasna, wiąże pracę mitologa z demaskacją tego, co ideologiczne, w tym, co semiologiczne. Elementu ideologicznego brak u Huellego, dlatego
analogia jest „słaba”, obrazowa – nic ponadto.
35 P.Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996, Kraków 1997, s. 208.
33
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nie chodzi o to, aby spisywać relację ze spotkań z niepowtarzalnym światem,
ale o to, aby stworzyć taką przestrzeń, w której jeden element uruchamia całą
kreacyjną machinę38.

Pojęcie postpamięci uzupełnia więc mitobiografię Czaplińskiego o tyle,
o ile w Mercedesie… staje się jej konstytutywnym, lecz nie jedynym, elementem.
Anja Tippner, zwracając uwagę na udział intermedialności we wspomnieniach Pawła, przypisuje rolę nośnika pamięci także pojawiającym się
w powieści fotografiom39. Odwołując się do klasycznych rozpraw Susan
Sontag i Rolanda Barthes’a, autorka pisze m.in., że zdjęcia i literatura wzajemnie się dublują i odzwierciedlają, przy czym zwraca uwagę na pozornie
paradoksalne działanie fotografii: utrwalając określony moment, niezbicie
świadczą o upływie czasu. Stają się w ten sposób materialnymi artefaktami przeszłości40, a przeto – nośnikami nostalgii. Jednocześnie zdjęcie
poświadczać ma o (quasi-)autentyczności opisywanych wydarzeń, choć
jego odbiór bynajmniej nie jest faktograficzny, lecz mocno emocjonalny.
Właśnie przez ten „ładunek emocjonalny” na skutek utraty kilku rodzinnych fotografii, które bohater Mercedes-Benz zamierzał pokazać bratu panny Ciwle, czuje się on niemal wydziedziczony z własnej tradycji i popada
w stan „radykalnej melancholii”41.
Szczególnie interesująca dla moich rozważań wydaje się jednak ostatnia część artykułu Tippner – Zabezpieczanie śladów: media wspomnień.
Myślę, że daje się ona bardzo dobrze przyłożyć zarówno do kategorii mitobiografii, jak i postpamięci, dopełniając obie przez pewne poszerzenie
perspektywy. Otóż autorka słusznie zauważa, że fotografie odgrywają

J. Momro, Zakładnik, dz.cyt.
A.Tippner, Ślady przeszłości. Opowiadanie i fotografia jako media pamięci u Stefana
Chwina i Pawła Huelle, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, t. 13.
40 O wpływie takich artefaktów na pojawienie się nostalgii pisał Wojciech Burszta
(por.: M. Nieszczerzewska, Narracje miejskiej wyobraźni, Poznań 2009, s. 108).
41 Tak to ujmuje Paweł, choć chodzi mu raczej o nostalgię – M, 44.
38
39
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ważną rolę w „prehistorii mitobiografii autora”42. Ostatnie zdjęcie zaś – widoczny na nim jest tylko cień dziadka – nazywa „fotografią pożegnalną”,
w której „obraz stanowi […] paradoksalny dowód obecności i nieobecności, jak każda fotografia świadcząc, że to, co zostało odzwierciedlone,
jest jednocześnie realne i przeszłe”43. Owa prehistoria mitobiografii autora
jest według mnie tożsama z mityzującą pracą postpamięci. Tożsamość tę
umożliwia przywołana przez Tippner kategoria śladu,
zawierającego w sobie w sposób inherentny przede wszystkim także moment
nostalgii, albowiem ślad jest znakiem czegoś minionego. […] Nostalgia jest
również „filtrem”, który jak kolorowa soczewka fotograficzna wpływa na nasze
postrzeganie i zanurza nasze wspomnienia w określonym świetle, przemieniając je w fantazmat44.

Ślad funkcjonuje bowiem też właśnie jako synonim postpamięci. Katarzyna Kaniowska zrównuje znaczenie obu tych pojęć, wskazując, że ślad –
w przeciwieństwie do pamięci – nigdy nie jest obojętny, zawsze oddziałuje
jakoś na odnajdujące go „ja”. Oddziałuje podobnie jak postpamięć, na trzy
sposoby: jako piętno, blizna i wezwanie. „Podmiot dysponujący tą pamięcią jest zarazem naznaczony, jakoś zraniony, ale też i odczuwa zobowiązanie do utrwalenia tegoż śladu”45.
Miesza się tutaj kilka bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze ślad, także
cień dziadka jako jego ślad, na ostatniej fotografii, wyraża dialektyczne
sprzężenie tego, co obecne i nieobecne. Po drugie jest jednocześnie synonimem postpamięci, naznacza więc bohatera Mercedes-Benz w określony sposób, wymagając od niego ciągłego przepracowywania ładunku
przeszłości, jaki ze sobą niesie. Po trzecie wreszcie – czyni z Pawła więźnia

42
43
44
45

A.Tippner, Ślady przeszłości…, dz. cyt., s. 161.
Tamże, s. 162
Tamże, s. 169.
K. Kaniowska, Postpamięć indywidualna…, dz. cyt., s. 71, 75. Kaniowska odwołuje się
do pojęcia „śladu” występującego w filozofii Barbary Skargi (szczególnie w Śladzie
i obecności, Warszawa 2004). Warto jednak zauważyć, że autorka pomija przy tym
lévinasowskie afiliacje, które jednak dla Skargi były bardzo istotne.
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nostalgii, a tym samym bierze udział w pracy mityzującej, czy(li) w pracy
mitobiograficznej, która zamienia osobistą przeszłość bohatera w fantazmat („inflacja wyobraźni”).

Zagadywanie nostalgii

Podmiot zmagający się z melancholią – często z takim właśnie podmiotem
mamy do czynienia u Hrabala – „penetruje to, co rozpadło się w gruzy,
próbując wyszperać w nich to, co jest znaczące i potencjalne”46. Z kontemplacji ruin, z błądzenia w labiryncie bez wyjścia, z kolekcjonowania
strzępów całości47 – jak Hrabalowska poetyka enumeracji – czyni twórczy
stan kompensujący utratę. W przeciwieństwie do niego podmiot nostalgiczny wyczerpuje się w „opłakiwaniu” tego, co minione48. Jak to ujmuje
Emil Cioran, „melancholia jest uczuciem głęboko samoistnym, […] nostalgia natomiast zawsze jest czegoś – bodaj tylko przeszłości – uczepiona”49.
Inny aspekt tego rozróżnienia dotyczy „ja”, którego dekompozycji podmiot
melancholijny jest świadomy, podczas gdy jego nostalgiczny odpowiednik
zdaje się kurczowo do niego przywiązany. Dlatego bohaterom Hrabala
w sukurs przychodzi często, jak to ujmuje Krzysztof Uniłowski, szczypta
niby-cynizmu, „który w istocie oznacza «tak» («ta-ak»?) powiedziane światu,
choćby w świecie tym roiło się od rzeczy i wypadków, których akceptować
nie sposób”50. Nostalgiczny patos, wzmagający się w końcowych partiach
M. Nieszczerzewska, Narracje…, dz. cyt., s. 126.
Pojmowanej jako kategoria filozoficzna związana w pewien sposób z metafizyką
obecności, którą zdezintegrowany podmiot melancholijny podważa, godząc jednocześnie w samego siebie (por. M. Bieńczyk, Melancholia…, dz. cyt., s. 21–22).
48 Chciałbym zwrócić uwagę na subtelną różnicę pomiędzy nostalgią a melancholią,
jednocześnie unikając posądzenia o tworzenie silnej dualistycznej opozycji, jednoznacznie pozytywnie waloryzującej melancholię, a negatywnie – nostalgię. Niech
więc opozycja ta zostanie potraktowana, po vattimowsku, jako opozycja słaba.
49 Z Cioranem rozmawia J.L. Almira, [w:] Rozmowy z Cioranem, tłum. I. Kania, Warszawa
1999, s. 103.
50 K. Uniłowski, Nie będzie uczeń nad mistrza…, „Opcje” 2002, nr 1.
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Mercedes-Benz, mimo chęci uwolnienia się od niego, uniemożliwia bohaterowi zastosowanie podobnej taktyki.
Zamiast tego w powieści Huellego mamy do czynienia z konstytutywnym dla nostalgii dowartościowywaniem przeszłości kosztem teraźniejszości, zbyt łatwo i bezboleśnie – jak zauważa Łyżbicka – wpisującym się
„w model czarno-białej opozycji”51. Egzemplifikacji owego dualizmu można
znaleźć w Mercedes-Benz całkiem sporo: ojciec bohatera nie toleruje innego samochodu niż przedwojenny mercedes; Paweł – choć nie ma żadnych
patriotycznych fobii – naraz odczuwa żal za Lwowem i Wilnem; tęskni też
za pełnym poświęcenia i braterstwa duchem masońskim, który według
niego „dawno już wyparował z tego miasta” (M, 69). Nawet cytowanie przez
poetę Atanazego Ziemi jałowej wpisuje się w ten dwuwartościowy schemat.
Warto zatrzymać się na chwilę przy opisie performansu hochsztaplera
Fizyka, nad którym rozwodzi się krytyka amerykańska, interpretując kolejne jego fazy jako „symbol Holocaustu” (M, 99) czy „transgresję ocalonych
ze sfery podświadomej w sferę wyartykułowanego marzenia” (M, 101)52.
W opisie tym pobrzmiewa dość wyraźnie krytyka sztuki współczesnej, która również – jak sądzę – staje się elementem nostalgicznego mityzowania
przeszłości. Na niebezpieczeństwo takiego, zgodnie z logiką dualizmu
upraszczającego kwestię, podejścia zwracał uwagę Mirosław Ratajczak,
pisząc, że
tak jak Huelle przedstawił sztukę, tak można byłoby przedstawić na przykład
muzykę współczesną, tak się przedstawia w sporej części filozofię i około filozoficzną twórczość „postmodernistów”,

46
47

51
52

P. Łyżbicka, Gawęda obłaskawiona, dz. cyt., s. 628.
Cały fragment dotyczący mobuartu Fizyka wchodzi w ciekawą intertekstualną grę
z performance, którego autorem jest bohater książki Manipulacja Ireneusza Iredyńskiego, Stefan Pękała. Kiedy w reakcji na jego przedsięwzięcie (rzucanie w przybyłą do galerii publiczność mięsem) ktoś krzyczy, że potrzebna jest interpretacja,
w przeciwnym razie wybuchnie skandal, bohater odpowiada, że nie ma żadnej
interpretacji. Zachowanie Pękały rozumieć jednak można jako działanie dekonstruujące, dekonspirujące brak sensu, niekoniecznie – jako krytykę sztuki współczesnej
(I. Iredyński, Manipulacja, Warszawa 1975).
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a wszystko to wynika z braku przygotowania do jej właściwego odbioru53. Ten element nostalgicznego dowartościowywania tego, co przeszłe,
kosztem tego, co teraźniejsze, okazuje się więc szczególnie obosieczny:
nierozumienie sztuki współczesnej wynika niekoniecznie z faktu, że jest
ona niezrozumiała jako taka. Wynika raczej z braku c h ę c i zrozumienia54.
Podsumowując, przywołane opozycje ilustrują nostalgiczną tęsknotę
za tym, co minione:
Nostalgiczny podmiot próbuje w swoich wyobrażeniach zastąpić istniejącą
rzeczywistość rzeczywistością minioną lub tęskni za całością, syntezą, koherencją. […] Nostalgia to wyraz alienacji pragnącej odzyskać to, co utracone na
zawsze. […] Cechą tej nostalgicznej wrażliwości jest iluzja i obietnica, że to, co
minione, w jakiś sposób jednak powróci55.

Paweł, opowiadając pannie Ciwle historię maszynisty nagrodzonego
po wypadku babki, przywołuje panujące wśród lwowian przeświadczenie:
„zmiany mają to do siebie, że z dobrego czynią gorsze, a z gorszego całkiem
złe” (M, 16). Nostalgiczna wrażliwość właśnie dlatego pragnie powrotu do
wyobrażonej koherencji, ponownego scalenia całości, że nie potrafi poradzić sobie ze zmiennością rzeczywistości, wywołującą wrażenie chaosu
i dekompozycji56. Ujawnia się tutaj jeszcze jedna rola rodzinnych fotografii,
o której nie wspomniała Tippner57. Bohater, gdy nie może ich znaleźć, popada w radykalną melancholię także dlatego, że stanowią dla niego swego
rodzaju fundament niezmienności, esencjalności prywatnej historii, która –
utrwalona na zdjęciach – miałaby jakoby przetrwać pogrom Historii.
Co ciekawe jednak, Paweł wydaje się nie lokować utraconej całości
w konkretnym czasie historycznym. Jest ona wprawdzie związana z przed-

Mirosław Ratajczak, Powinowactwo sztuk?, „Odra” 2002, nr 2, s. 111.
Pięknie pisał o hermeneutycznym ideale rozumienia Gunter Scholtz: „rozumieć
to nauczyć się języka Innego” (cyt. za: A. Przyłębski, Etyka w świetle hermeneutyki,
Warszawa 2010, s. 27).
55 M. Nieszczerzewska, Narracje…, dz. cyt., s. 109.
56 Tamże, s. 111.
57 Zob. J. Momro, Zakładnik, dz.cyt.
53
54
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wojenną egzystencją jego dziadków, a także z jego dzieciństwem, ale jest
przede wszystkim czymś osobistym, czymś przez Historię druzgotanym.
Mityzująca praca nostalgii polega głównie – pisałem o tym już wcześniej –
na podstawianiu w miejsce utraconych przedmiotów wykreowanych przez
wyobraźnię – nieodpowiadających pierwowzorom – fantazmatów. „Wybierane są takie mity, które pozwalają utrzymać atmosferę utraconego raju,
tęsknoty, która nigdy nie osiągnie kresu”58, a nostalgiczny powrót okazuje
się powrotem iluzorycznym, powrotem nie do przeszłości, lecz do konstruktu przeszłości59, w którym zderzenie samochodu z pociągiem skutkuje ofiarowaniem kobiecie kierującej autem nowego modelu citroëna,
a maszyniście złotego zegarka. Jak słusznie zauważa Nieszczerzewska, „to,
co «przypominane», jest konstruowaną narracją i służy teraźniejszości”60,
a dokładniej rzecz ujmując, służy raczej jej obłaskawieniu – taka jest rola
zagadywania nostalgii w Mercedes-Benz.
Wielką „knajpianą apologię” Hrabala Paweł kończy hołdem
dla kogoś, kto idąc po tej wąskiej kładce i znając oczywisty finał, uśmiechał się
spokojnie, kiwał dłonią i śpiewał nieustanną pochwałę dni słonecznych, jak
gdyby nie chcąc zrażać bliźnich do istnienia ani poszukiwań, bo w końcu komuś może uda się odnaleźć to, czego nigdy nie odnalazł Gilgamesz, i dlatego,
kochany panie Bohumilu, był pan mądrzejszy od wszystkich współczesnych
filozofów, którzy nie wiedzą, jak jest, i wrzeszczą, i rozdzierają szaty, pan za to
wiedział, lecz zamiast zachowywać się jak oni, zamiast bełkotać o dekonstrukcji czy syntezie, pisał pan te swoje piękne długie zdania (M, 136).

Wiara w istnienie całości, w Księgę, która zawiera w sobie istotę świata,
to również wiara nostalgii, wyrażająca niejasne pragnienie powrotu do
raju utraconej syntezy albo niejasny projekt poszukiwań takowej61. W tym
kontekście warto przywołać pracę dziadka Pawła, który – przeczuwając
nadchodzącą wojnę – przeglądał swoje archiwa, porządkował dokumenty i katalogował zdjęcia, co bohater Mercedes-Benz interpretuje właśnie
58
59
60
61

Tamże.
Por. A. Świeściak, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010, s. 9–12.
M. Nieszczerzewska, Narracje…, dz. cyt., s. 124.
Por. J. Momro, Zakładnik, dz.cyt.
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jako „składanie Księgi” (M, 88). Gdyby jednak Paweł nie odrzucał tak łatwo dekonstrukcji, odkryłby, że i ona może spełniać funkcję kompensacyjną, uwalniając od nostalgii, od nostalgicznej wiary w jakąś syntezę czy
Sens. Bowiem istotą mowy wcale nie jest mowa istoty62. Dekonstrukcja
pomogłaby Pawłowi zrozumieć, że tak pojmowanej istoty po prostu nie
ma. Nie oznacza to jednak – jak chciałby chyba interpretować „współczesnych filozofów” Paweł – konieczności zaprzestania jakichkolwiek poszukiwań. Chodziłoby raczej o to, że jedyne zasadne poszukiwanie całości
to poszukiwanie bezzasadne, świadome, że poniesie klęskę rozbijając się
o fragmentaryczność. Jedyna możliwa wiara (choćby w esencję), to wiara
wciąż napotykająca (i przezwyciężająca) aporie, a nie – znosząca je przez
upraszczające schematy. Jedyna możliwa metafizyka, to metafizyka niemożliwa – metafizyka, z którą permanentnie się żegnamy63.

Zamiast zakończenia: homo seriosus i homo rhetoricus

Na różnicę między Hrabalem a Huellem można spojrzeć z jeszcze innej,
choć implikowanej przez odmienność melancholii pierwszego i nostalgii
drugiego, perspektywy. Jeśli czeski pisarz opatruje swoje historie ironicznym cudzysłowem (praska ironia), a jego „piękne, długie zdania” wcale nie
zmierzają do wyrażenia ostatecznej prawdy o świecie, akcentując raczej
zmienność i wielość prawd, jeśli „istota” (cudzysłów ironiczny) jego stylu
polega na ekwilibrystycznym „dryblingu na chustce do nosa”64, podczas
gdy w Mercedes-Benz „radykalna nostalgia” zawiesza ironię, przydając jednocześnie powieści przyciężkawego patosu, a w czytelniku budząc podejrzenie Pawła o wiarę w (utraconą) esencję świata – to można by spojrzeć
na obie strategie jako na wcielenia dwóch rywalizujących ze sobą przez
62
63

Jak sądził Martin Heidegger. Por. np. J.Tischner, dz. cyt., s. 13.
Por. G. Vattimo, Postnowoczesność i kres historii, tłum. B. Stelmaszczyk, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998.
64 B. Hrabal, Drybling Hidegkutiego… Sformułowanie to pojawia się w książce wielokrotnie.
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tysiąclecia europejskich ideałów egzystencji: ideału retorycznego i ideału
filozoficznego65.
Różnica między homo rhetoricus a homo seriosus jest dość prosta:
pierwszy z nich nie wierzy w istnienie jakiejkolwiek obiektywnej prawdy,
w związku z czym nie przywiązuje się do żadnej z odgrywanych przez
siebie „ról”, nie jest wierny jakiejś określonej konstrukcji świata, ponieważ
centrum świata sytuuje w (niestabilnym) języku. Drugi natomiast posiada
bardzo wyraziste, koherentne „ja”, wierzy w istnienie dowodliwej esencji
rzeczywistości oraz w to, że język jest narzędziem komunikacji umożliwiającym dotarcie do obiektywnej (czy intersubiektywnej) prawdy, a nie
konstruktem, jednocześnie konstruującym tożsamość (pozwalającym więc
na spore wahania w jej obrębie)66.
O ile nie ma większych wątpliwości co do umieszczenia po stronie człowieka retorycznego Bohumila Hrabala, o tyle opór może budzić próba
usytuowania Pawła Huellego wśród poważnych filozofów. Bohater Mercedes-Benz wyraźnie jednak co najmniej dąży do tej kategorii, choć być może
chciałby67 się z niej wyzwolić. Mityzująca przeszłość rodzinną nostalgia
65

Metodologiczną konsekwencją takiego położenia akcentów byłoby zradykalizowanie opozycji, którą wcześniej chciałem potraktować jako słabą. Być może jednak
paradoksalność hołdu, jaki Huelle składa Hrabalowi, i w tym się wyraża, że „przyjaźń”
między pisarzami okazuje się niemożliwa: „najtrudniej zaprzyjaźnić się z osobą, której poglądy z pozoru są bardzo bliskie naszym – w istocie jednak, kiedy zagłębić się
z nią w dyskusję, co i rusz wychodzą na jaw frustrujące różnice” (A. Bielik-Robson,
Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza, „Teksty Drugie” 2002,
nr 1–2, s. 25).
66 Charakterystyka jest z konieczności skrótowa i upraszczająca. Szerzej o homo rhetoricus i homo seriosus piszą np. M.Rusinek, Homo seriosus i homo rhetoricus, [w:] tegoż,
Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003 i S. Fish, Retoryka, tłum. A. Szahaj,
[w:] tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków
2002). Wydaje się, że tę samą opozycję ma też na myśli Richard Rorty, gdy dzieli intelektualistów na „filozofów” i „krytyków literackich” (Etyka zasad a etyka wrażliwości,
tłum. D. Abriszewska, „Teksty Drugie” 2002, nr 1–2).
67 J. Momro, Zakładnik, dz.cyt.: „U Hrabala […] uruchomiona zostaje machina
wszechwładnej ironii, […] nie dając czytelnikowi ani chwili odpoczynku w lekturowym szaleństwie, w poszukiwaniu śladów stylistycznej doskonałości i skrawków
sensu. Huelle chciałby podobnie”.
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okazuje się jednak zbyt silna, a przez nieudaną próbę zagadania jej na
wzór Hrabala – jeszcze bardziej wyeksponowana.
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is rather a prisoner of nostalgia. These two different relationships to the
world are followed by different ideals of existence: the Hrabal’s hero would
turn out to be an ironic homo rhetoricus, while the Huelle’s hero would be
a pathetic homo seriosus.
Keywords: melancholy, nostalgia, irony, pathos, mythologization, Hrabal,
Huelle

ABSTRAKT
BIOGRAM
W artykule porównane zostają opowiadanie Bohumila Hrabala, Wieczorna
lekcja jazdy, i powieść Pawła Huellego, Mercedes-Benz. Choć pozornie są
to teksty analogiczne (podoba sytuacja fabularna, nawiązania do prozy
Hrabala w książce Huellego), autor stoi na stanowisku, że różnią je zasadniczo zastosowane w nich strategie mityzacji, dowodząc, że o ile bohater
Hrabala cechuje się postawą melancholijną, o tyle bohater Huellego jest
raczej więźniem nostalgii. Z tych dwóch odmiennych relacji do świata wynikają też odmienne ideały egzystencji: bohater Hrabala jawiłby się jako
ironiczny homo rhetoricus, zaś bohater Huellego – jako patetyczny homo
seriosus.
Słowa kluczowe: melancholia, nostalgia, ironia, patos, mityzacja, Hrabal,
Huelle

ABSTRACT
The article compares the story of Bohumil Hrabal, Wieczorna lekcja jazdy
(Evening Driving Lesson), and the novel of Paweł Huelle, Mercedes-Benz.
Even though both texts are seemingly similar (very similar plot, references
to the Hrabal’s prose in the Huelle’s book), the author states that what differs them is the strategy of mythologizing used by Hrabal and by Huelle.
While the Hrabal’s hero is characterized by melancholy, the Huelle’s hero
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Danuta Cebula

Zagubiona narracja. Analiza przekładu Emmy J. Austen
autorstwa J. Dmochowskiej

Stwierdzenie, że powieści Jane Austen to coś więcej niż tylko opowieści o miłości dla panien, byłoby truizmem. Niespożyty humor, jaki daje
o sobie znać zarówno w wypowiedziach narratora, jak i bohaterów tych
książek, ironia, którą za przykład obrał sobie Douglas Colin Muecke1, a także niezwykle przenikliwy obraz społeczeństwa angielskiego przełomu
wieków XVIII i XIX – to tylko niektóre zalety, które można przypisać jej
dziełom. Niestety jednak polskie tłumaczenia jej książek zbyt często ujawniają traktowanie prozy Austen jako sentymentalne opowieści dla panien
właśnie. Dzieje się tak głównie z dwóch powodów: po pierwsze wskutek
niezrozumienia, zatarcia czy pominięcia subtelnego humoru oryginałów,
po drugie zaś w wyniku nieprzemyślanego lub niekonsekwentnego „poprawiania” języka autorki.
Przekład Emmy autorstwa Jadwigi Dmochowskiej nie jest przekładem bardzo złym, jednak również nie udaje mu się uniknąć tych pułapek.
Podczas porównywania go z oryginałem okazuje się, że został niejako
„wyprany” z humoru. Zanim jednak przejdę do analizy przekładu, chcia1

Pan Bennet z Dumy i uprzedzenia Austen posłużył Mueckemu jako przykład bohatera literackiego używającego ironii prywatnej, takiej, którą dostrzega tylko on sam.
Przykładów takiej ironii nie sposób również nie znaleźć w Emmie; por. D.S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje, przeł. G. Cendrowska, [w:] „Pamiętnik Literacki,
LXXVII, 1986, z. 1, s. 254.
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łabym zacząć od krótkiej interpretacji utworu, by sposobem Stanisława
Barańczaka wydobyć z niego dominantę semantyczną2. Następnie przeanalizuję przekład kilku fragmentów Emmy, biorąc pod uwagę większość
zabiegów deformacyjnych, które wyodrębnił w swej rozprawie Antoine
Berman (niektórymi zajmę się szerzej, o innych tylko wspomnę)3 – sprawdzając, które z nich zubożają, a które – wręcz przeciwnie – wzbogacają
polską wersję tekstu. Zabiegi te pozwolę sobie omawiać w innym porządku, niż to zaproponował w swej rozprawie Berman – po pierwsze dlatego,
że jedne są widoczne w przekładzie Emmy bardziej, inne mniej; po wtóre
zaś dlatego, iż wiele z nich występuje w przykładach, które omówię, równocześnie.

1. Powieść o pokorze. W poszukiwaniu dominanty semantycznej

Emma Woodhouse, wychowywana przez starego, wiecznie zatroskanego
o nią ojca i pobłażliwą guwernantkę, po wstąpieniu tej drugiej w związek małżeński czuje nieodpartą potrzebę znalezienia sobie przyjaciółki –
i wkrótce odnajduje ją w osobie dość głupiutkiej Harriet Smith – panny
nieznanego pochodzenia. Będąc niezwykle pewną siebie, Emma jest
przekonana, że przenika zamysły otaczających ją osób i wobec tego jest
predysponowana do kojarzenia par – staje się niejako patronką Harriet,
próbując znaleźć jej męża. Jednak proponowany przez nią kandydat okazuje się ze wszech miar niestosowny. Od tej porażki zaczynają się wszystkie
następne klęski Emmy: pycha ją zaślepia i, zamiast rozpoznawać faktyczną

2

3

Por. S. Barańczak, Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny, albo:
Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym
tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń nie ma wytłumaczenia, [w:] tegoż, Ocalone
w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów – problemów, Kraków 2004.
Por. A. Berman, Przekład jako doświadczenie Obcego, przeł. U. Hrehorowicz,
[w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski i M. Heydel, Kraków
2009.

Zagubiona narracja. Analiza przekładu… | 137

sytuację, bohaterka próbuje narzucić światu swoje własne plany i koncepcje. Nie udaje jej się, jak to zamierzała, wynieść Harriet na wyżyny społeczne, sprawia, że dziewczyna, choć nadal nie może znaleźć odpowiedniego
kandydata na męża, odrzuca propozycję mężczyzny na jej poziomie społecznym, a na domiar złego zaczyna kierować się próżnością. Ponadto
Emma pozwala się wciągnąć we flirt z Frankiem Churchillem, majętnym
synem sąsiadów, i całkowicie nie zauważa, że ten prowadzi dość osobliwą grę (jest bowiem potajemnie zaręczony z inną panną). Zamiast zająć
się sobą, Emma projektuje życie innych – i to jest paradoksalny egoizm,
na który wskazuje Austen w swej powieści. Na szczęście Emma w końcu
odkrywa, co naprawdę kryje się w jej duszy: miłość do przyjaciela domu,
pana Knightleya, mądrego, starszego od niej o kilkanaście lat mężczyzny,
który nigdy nie był wobec niej pobłażliwy i zawsze służył jej dobrą radą.
Powieść oczywiście kończy się dobrze, ale z morałem: pycha prowadzi do
zaślepienia i może wyrządzić ogromne szkody w życiu naszym i innych.
Morał ten jednak nie pojawia się w Emmie wprost – jak w każdej powieści
z elementami wielojęzyczności4, wnioski wyciąga czytelnik sam, oceniając,
który bohater zostaje w powieści ośmieszony lub potraktowany z ironią,
który zaś nie.
Prawda, która przebija z kart dzieła Austen, została w sposób dość
subtelny przekazana w języku bohaterów i samego narratora. Dominantą
semantyczną Emmy jest zatem narracja, która sprawia, że czytelnik widzi
zaślepienie głównej bohaterki, lecz ona sama tego nie dostrzega. Co więcej, czytelnik zauważa również od pierwszych kart powieści, że to jedynie
pan Jerzy Knightley, do którego miłość odkryje w sobie tak późno Emma,
a także jej była guwernantka, pani Weston, oraz Jane Fairfax, ukryta wybranka Franka Churchilla, są bohaterami, z którymi może ona porozmawiać na podobnym poziomie intelektualnym, nie dostosowując się do
ich możliwości bądź też nie wchodząc w sztuczną konwencję towarzyską.
4

Choć Bachtin, analizując angielską powieść humorystyczną pod kątem wielojęzyczności, nie przywołuje za przykład dzieł Jane Austen, to jednak jej powieści jak
najbardziej wpisują się w ten model; por. M. Bachtin, Różnojęzyczna mowa w powieści, [w:] tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.
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Także dialogi powodują, że czytelnik zauważa, jak źle Emma dobiera sobie
przyjaciół. Aby nie pozostać gołosłowną, przytoczę przykłady na te dwa
zjawiska.
Narratorka powieści tak opisuje pierwszą rozmowę Emmy z Harriet
Smith:

– […] I am sure you must have been struck by his awkward look and abrupt
manner and the uncouthness of a voice, which I heard to be wholly unmodulated as I stood here.
– Certainly, he is not like Mr Knightley. He has not such a fine air and way of
walking as Mr Knightley. I see the difference plain enough. But Mr Knightley is
so very fine a man!
– Mr Knightley’s air is so remarkably good, that is not fair to compare Mr Martin
with him. […] What say you to Mr Weston or Mr Elton? Compare Mr Martin
with either of them. Compare their manners carrying themselves; of walking;
of speaking; of being silent. You must see the difference.
– Oh, yes! – there is a great difference. But Mr Weston is almost an old man.
Mr Weston must be between forty and fifty.
– Which makes his good manners the more valuable. The older a person grows,
Harriet, the more important it is that their manners should not be bad – the
more glaring and disgusting any loudness, or coarseness, or awkwardness becomes. What is passable in youth, is detestable in later age. Mr Martin is now
awkward and abrupt; what will he be at Mr Weston’s time of life?
– There is no saying, indeed!’ replied Harriet, rather solemnly.7

She was not struck by any thing remarkably clever in Miss Smith’s conversation, but she found her altogether very engaging – not inconveniently shy,
not unwilling to talk – and yet so far from pushing, shewing so proper and
becoming a deference, seeming so pleasantly grateful for being admitted to
Hartfield, and so artlessly impressed by the appearance of every thing in so
superior a style to what she had been used to, that she must have good sense and deserve encouragement. Encouragement should be given. Those soft
blue eyes and all those natural graces should not be wasted on the inferior
society of Highbury and its connections. The acquaintance she had already
formed were unworthy of her.5

Widać wyraźnie, że Emmie po prostu schlebiają pochwały, jakie pod
adresem swego domu słyszy od Harriet i pod ich wpływem postanawia
zostać jej protektorką, wmawiając sobie wrodzone zalety „przyjaciółki”
i puszczając w niepamięć jej głupotę. Takie są oczywiście sugestie narratora – sama bohaterka tego nie widzi. Ironia tego fragmentu powieści jest
subtelna, ale widoczna.
Warto jeszcze na poparcie mojej tezy przytoczyć sam dialog Harriet
z Emmą, który po raz kolejny uświadamia ubawionemu czytelnikowi, iż
obie panny nie są w stanie się tak naprawdę porozumieć, choć żadna z nich
tego nie zauważa. Emma próbuje wyperswadować Harriet Roberta Martina, który właśnie się jej oświadczył, a którego panna Woodhouse uważa
za nieodpowiedniego kandydata dla „przyjaciółki”6:

5
6

J. Austen, Emma, London 1994, s. 19.
Warto również zauważyć, że komizm tej sceny wynika nie tylko z różnic w stylu
wypowiedzi rozmówczyń, ale też z samego ukształtowania tej rozmowy, która przypomina raczej wybór najlepszego towaru, niż kandydata na męża.

Czytelnik, podobnie jak biedna Harriet, także „dostrzega różnicę” w stylu wysławiania się obydwu rozmówczyń. Emma używa zdań bardziej rozbudowanych, stosuje inwersję w celu podkreślenia wagi tego, o czym się
wypowiada, dobiera bardziej wyszukane słownictwo. Harriet natomiast
buduje zdania krótkie, a posługuje się mową potoczną.
Warto jednakże zająć się samą analizą przekładu Emmy. Kwestie, które
tu poruszyłam – styl narratora i styl bohaterów, a także pozycja, jaką wobec siebie zajmują, w świetle kategorii wyodrębnionych przez Bermana,
którymi mam zamiar posługiwać się w mojej analizie, należą do różnych
porządków. Pozwolę sobie zająć się najpierw praktykami deformacyjnymi,
które najbardziej rzucają się w oczy w przytoczonych już przeze mnie fragmentach, następnie zaś przejdę do kolejnych kategorii wyodrębnionych
przez badacza.

7

Tamże, s. 26.

140 | Danuta Cebula

2. Na tropie deformacji

2. 1. Zacieranie superpozycji języków
Wprawdzie ten czynnik deformujący Berman umieszcza na samym końcu swej listy, zajmę się nim jednak na początku analizy, bowiem moim
zdaniem godzi on najbardziej w dominantę semantyczną powieści Austen. Idąc za Bachtinem, Berman przytacza obecne w powieściach różne
rodzaje wielojęzyczności, następnie zaś skupia się najbardziej na heteroglosji w powieściach, w których bohaterowie mówią różnymi językami
bądź dialektami8. W Emmie nie mamy co prawda do czynienia z różnymi
językami, jednak stykamy się z heteroglosją, którą tłumaczyć można także
jako wielogłosowość. Język angielski używany przez poszczególne postaci
jest inny niż ten, którym posługuje się narrator; bohaterowie także różnią
się między sobą pod względem stylu, w jakim przemawiają. To w subtelny
sposób obrazuje też relacje międzyludzkie. Układają się one zgodnie z zajmowaną przez bohaterów pozycją społeczną, wykształceniem i mądrością.
I tak Harriet czy gadatliwa sąsiadka, panna Bates, pozostają w stosunku
podrzędnym do Emmy zarówno pod względem urodzenia, jak i inteligencji; Emma zaś z kolei sama podporządkowana jest panu Knightleyowi, gdyż
ten co prawda nie przewyższa jej urodzeniem czy stanem posiadania, ale
jest od niej znacznie mądrzejszy. Co ciekawe, na przykład pani Elton, żona
pastora Eltona, rości sobie prawo do honorów i jest święcie przekonana
o tym, że w towarzystwie Highbury jest postacią wiodącą, mimo że weszła
do tego środowiska bardzo późno; tymczasem wszyscy wokoło prawią jej
grzeczne komplementy, ale w duchu kpią sobie z jej zadufania i pychy. Jej
prawdziwa pozycja jest zatem znacznie niższa, niż jej samej się wydaje9.
8
9

A. Berman, Przekład jako doświadczenie…, dz. cyt., s. 263.
Na różnice w stylach wypowiedzi bohaterów powieści Austen wskazują też badania
stylometryczne, które ujawniły, iż każdy bohater wypowiada się odrębnym idiolektem; por. J. F. Burrows, Computation into Criticism: a Study of Jane Austen’s Novels
And an Experiment in Method, Gloucestershire 1987.
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Dlaczego pozwoliłam sobie na opisanie zależności bohaterów w kategoriach lingwistycznych? Otóż wszystkie zależności, w jakich pozostają oni
od siebie, oddaje język i to właśnie dzięki niemu czytelnik jest świadom
wielu relacji – i to nie tylko na płaszczyźnie językowej, ale też społecznej –
relacji, które ukryte są przed oczyma samych bohaterów. Tę drabinę społeczno-kulturową, głównie za pomocą ironii, prezentuje nam narratorka,
która jest „panią umysłu” Emmy, a w stosunku do pozostałych bohaterów
pozostaje w pozycji nadrzędnej (za pomocą mowy pozornie zależnej prezentuje myśli głównej bohaterki, zaś częste użycie ironii stawia ją ponad
innymi postaciami, choć zdaje się to nie dotyczyć Jerzego Knightleya10).
Oczywiście narratorka nie zdradza nam wszystkiego: na przykład tajemne
zaręczyny Jane Fairfax i Franka Churchilla i relacja, która ich łączy, pozostaną czytelnikowi nieznane aż do końca powieści; jest on w stanie jednak
zauważyć, że Frank prowadzi dziwną grę, która dopiero potem znajdzie
swe wyjaśnienie.
Jak „poradził sobie” z tą heteroglosją przekład? Dla przykładu przytoczę
polską wersję fragmentu, który przywołałam już w oryginale: moment, gdy
Emma poznaje Harriet.
Panna Smith nie zdradzała w rozmowie niezwykłej inteligencji, lecz Emma
uważała, że jest bardzo ujmująca: nie będąc przesadnie nieśmiałą, rozmawiała
chętnie, a jednak bez narzucania się, z należnym i przynoszącym jej zaszczyt
szacunkiem; zdawała się tak wdzięczna za goszczenie jej w Hartfield i tak
szczerze pod wrażeniem wszystkiego, co ją tu otaczało, a co górowało poziomem i wykwintem nad warunkami, do których nawykła, że musiała być osobą obdarzoną zdrowym rozsądkiem i zasługującą na poparcie. I poparcie to
otrzymać powinna. Łagodne błękitne oczy i wszystkie wrodzone jej wdzięki

10

Można tu znów zauważyć pewne podobieństwo z tym, co pisze Bachtin: „Wprowadzane języki i perspektywy społeczno-ideologiczne, chociaż wykorzystywane dla
pośredniej realizacji intencji autorskich, są przede wszystkim demaskowane i destruowane jako kłamliwe, obłudne, interesowne, ograniczone, płaskie, nieadekwatne względem rzeczywistości” (M. Bachtin, Różnojęzyczna mowa…, dz. cyt., s. 146).
W przeciwieństwie jednak do tego, co twierdzi Bachtin o powieści humorystycznej,
w Emmie Austen wprowadzanie idiolektów łączy się z konkretnymi postaciami.
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nie mogły się zmarnować wśród pośledniejszego towarzystwa Highbury i kół
z nim związanych. Znajomości, które dotychczas nawiązała, są jej niegodne.11

Jak widzimy, z polskiego opisu Harriet wyłania się osoba uboga i skromna, ale dobrze wychowana. Słowem, zamiast widzieć bohaterkę oczami
narratorki, która dodatkowo ukazuje zaślepienie Emmy na jej punkcie, polski czytelnik widzi ją oczyma samej niczego nieświadomej Emmy. Wskazuje na to użycie przez tłumaczkę sformułowań, którymi można by opisać
zachowanie osoby wychowanej i skromnej, bowiem żadne z zacytowanych przeze mnie zdań nie jest zabarwione ironią. Tymczasem w oryginale
używa się nader często, zbyt często nawet jak na język angielski, słowa so,
co sprawia, iż czytelnik odnosi wrażenie, że Emma jest zaaferowana, a to
wpływa negatywnie na trafność jej ocen. Fakt, iż tłumaczka nie zwraca
uwagi na „przymrużenie oka”, z jakim potraktowana jest nie tylko Emma,
ale i Harriet, jest bardzo charakterystyczne dla przekładu i pojawi się jeszcze niejednokrotnie. Warto zwrócić chociażby uwagę na wyrażenie ‘she
was not struck by any thing remarkably clever in Miss Smith’s conversation’,
przetłumaczone jako „Panna Smith nie zdradzała w rozmowie niezwykłej
inteligencji”. Jest to co prawda zgodne semantycznie oddanie słów oryginału, jednak w samym kontekście, w którym pada takie „suche” wyrażenie, pozbawione ironii, jest nie na miejscu; nie mogę oprzeć się wrażeniu,
że narratorka, formułując swoją wypowiedź w ten właśnie sposób, przez
te słowa rozumiała raczej coś na kształt: „Emmy nie uderzyła, co prawda,
w rozmowie żadna p r z e s a d n a inteligencja panny Smith, ale…” (zastrzegam, że ta propozycja jest robocza i ma na celu jedynie unaocznienie stylu
tego zdania w języku angielskim). Różnica wprawdzie wydaje się niewielka,
jednak, jak nietrudno zauważyć, gdy każde kolejne zdanie przekładu tego
fragmentu wygląda podobnie, otrzymujemy całkiem odmienny przekaz.
Aby dopełnić miary owej niezręczności w oddaniu superpozycji języków, pod którą to tendencją rozumiem zatarcie różnic w pozycji, jaką
wobec siebie zajmują bohaterowie pod względem stylu, przytoczę jeszcze
11

J. Austen, Emma, przeł. J. Dmochowska, Warszawa 1996, s. 24–25.
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tłumaczenie drugiego, już przywołanego przeze mnie, fragmentu. Tym
razem obserwować możemy, jak zaciera się językowa relacja pomiędzy
Emmą Woodhouse a Harriet Smith:
– […] Jestem pewna, że musiałaś zauważyć jego dziwaczny wygląd i obcesowe
maniery. No i ten szorstki głos! Z daleka słyszałam przecież, że jest pozbawiony
wszelkiej modulacji.
– No, na pewno nie jest podobny do pana Knightleya. Nie ma tak wytwornego
wyglądu ani ruchów. Widzę doskonale różnice. Ale pan Knightley jest człowiekiem tak wyjątkowo wytwornym!
– Istotnie, pan Knightley jest człowiekiem tak wyjątkowym, że porównywanie
z nim pana Martina to niesprawiedliwość. Wśród setek ludzi trudno znaleźć
kogoś, kto równie wyraźnie jak pan Knightley miałby wypisane na twarzy „oto
dżentelmen”. Ale nie jest to jedyny dżentelmen, jakiego ostatnio widywałaś.
Na przykład pan Weston albo pan Elton! Porównaj pana Martina z którymkolwiek z nich. Porównaj ich sposób bycia, mówienia, milczenia. Zobaczysz od
razu różnicę.
– Tak, różnica jest ogromna. Tylko że pan Weston jest już niemal stary, ma chyba
pod pięćdziesiątkę.
– To właśnie sprawia, że jego dobre maniery są jeszcze cenniejsze. Im człowiek
starszy, Harriet, tym jest ważniejsze, aby nie miał złych manier; wszelka wybuchowość, brak okrzesania, niezdarność stają się wówczas jeszcze bardziej
rażące i wstrętne. To, co można darować za młodu, staje się w późniejszym
wieku nieznośne. Pan Martin jest już dziś dziwaczny i szorstki. Jaki będzie, gdy
dożyje lat pana Westona?
– Doprawdy, trudno przewidzieć – odrzekła Harriet uroczyście.12

Widać wyraźnie, że wypowiedzi Harriet są niejako „podciągane
stylistycznie” do wypowiedzi Emmy. Z jej opinii o panu Knightleyu znika na
przykład powtórzenie, które nadaje w oryginale niezręczności tym słowom
i sprawia, że można dostrzec, iż Harriet jest rozemocjonowana i wypowiada się nieco chaotycznie. Zdania, których używa „przyjaciółka” Emmy, są
w pewien sposób „wygładzone”: na przykład, angielskie wyrażenie ‘I see
the difference plain enough’ zostaje przetłumaczone jako „widzę doskonale różnice”. Zdanie staje się tym samym podobne do elementu składowego
wyuczonej uprzednio wypowiedzi. Harriet tymczasem w oryginale zarzeka
12

J. Austen, Emma, dz. cyt., s. 34–35.
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się (lub raczej próbuje przekonać samą siebie), że „wystarczająco dobrze
widzi różnice” pomiędzy panem Knightleyem a panem Martinem. Co prawda, tłumaczka stara się oddać niższy styl wypowiedzi Harriet za pomocą
takiego na przykład wyrażenia: „no, na pewno”, nie jest to jednak to samo
– dodawanie zamiast tłumaczenia wypowiedzi w sposób zwięzły, jednak
bez zmiany stylu, to częsta u tłumaczy strategia, która jednak paradoksalnie wcale tekstu nie ubogaca. O tej strategii zresztą będzie jeszcze mowa.
Słowem, Harriet jest „poprawiana”. To poprawianie nie tylko zaciera superpozycję języków, ale samo w sobie stanowi kolejny problem przekładu,
który za Bermanem nazwę „uszlachetnianiem”.

it. So afraid you might have a headache! – seeing you pass by so often, and
knowing how much trouble you must have. Delighted to hear it indeed. Ah!
Dear Mrs Elton, so obliged to you for the carriage! – excellent time. – Jane and
I quite ready. Did not keep the horses a moment. Most comfortable carriage. –
Oh! and I am sure our thanks are due to you, Mrs Weston, on that score. – Mrs
Elton had most kindly sent Jane a note, or we should have been. – But two
such offers in one day! – N e v e r w e r e s u c h n e i g h b o u r s [podkr. moje,
D.C.]. I said to my mother, “Upon my word, ma’am – .” Thank you, my mother is
remarkably well […]14.

A tak brzmi ten fragment po polsku:
[…] Doprawdy! Podziwu godne! Znakomicie urządzone, słowo daję. Niczego
nie brak. Tego sobie nie wyobrażałam! A jakie oświetlenie! Jane, Jane, popatrz
tylko; czy widziałaś kiedy… ach, panie Weston, pan chyba miał lampę Aladyna! Poczciwa pani Stokes nie poznałaby własnych pokoi. Widziałam ją teraz, jak
wchodziłyśmy, stała w bramie. „Ach, pani Stokes” – zawołałam, ale nie zdążyłam nic więcej powiedzieć. – Starą pannę witała z kolei pani Weston. – Bardzo
dobrze, dziękuję łaskawej pani. I pani również, mam nadzieję. Jak mnie to cieszy! Bałam się, czy pani nie dostała migreny! Widziałam, jak pani przejeżdżała
dziś rano przed naszymi oknami w tę i tamtą stronę, i domyśliłam się, ile pani
musi mieć kłopotu. Niezmiernie się cieszę! Ach, droga pani Elton, taka jestem
pani wdzięczna za powóz, a jakże, w samą porę, obie z Jane byłyśmy gotowe.
Nie dałyśmy koniom czekać ani chwili. Niezwykle wygodny powóz. I pani również winne jesteśmy podziękowanie – dodała, zwracając się do pani Weston.
– Pani Elton była tak uprzejma, że napisała słówko do Jane, inaczej byłybyśmy
skorzystały z pani dobroci… ale dwie propozycje jednego dnia! D o p r a w d y ,
n i e b y ł o j e s z c z e n a ś w i e c i e t a k i c h s ą s i a d ó w ! [podkr. moje,
D.C.] Zaraz powiedziałam mojej matce: „Słowo daję, mamo…” Dziękuję, matka
miewa się wyśmienicie […]15.

2. 2. Uszlachetnianie
„Produkowanie zdań »eleganckich« poprzez posługiwanie się tekstem
wyjściowym jako s u r o w c e m ”13 nie ominęło, jak widać, przekładu Emmy.
Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden fragment powieści, który obrazuje
to w sposób o wiele bardziej jaskrawy. Fragment ten dotyczy momentu,
w którym odbywa się bal „Pod Koroną”; niezbyt rozgarnięta i gadatliwa
sąsiadka Emmy, panna Bates, wchodzi właśnie do sali balowej i, jako że
nigdy nie jest oszczędna w mowie, wyraża swój zachwyt w sposób wielce
przesadny; zarazem zaś jest pod tak dużym wrażeniem, iż jest w stanie
wydobywać z siebie tylko urywane zdania (przytoczę jedynie fragment tej
wypowiedzi, gdyż nietrudno się domyślić, że jest ona bardzo długa; wystarczy jednak niewielki wycinek, by czytelnik zorientował się w ogólnym
tonie wypowiedzi panny Bates):
– […] Well! This is brilliant indeed! – This is admirable! – Excellently contrived,
upon my word. Nothing wanting. Could not have imagined it. – So well lighted
up! – Jane, Jane, look – did you ever see any thing? Oh! Mr Weston, you must
really have had Aladdin’s lamp. Good Mrs Stokes would not know her own
room again. I saw her as I came in; she was standing in the entarance. “Oh! Mrs
Stokes” said I – but I had no time for more. – She was now met by Mrs Weston.
– Very well, I thank you, ma’am. I hope you are quite well. Very happy to hear
13

A. Berman, Przekład jako doświadczenie…, dz. cyt., s. 256.

Jak widać, panna Bates po polsku wysławia się całkiem elegancko –
a przecież nie tak mówiła w wersji angielskiej. Niezręczności jest w tym
przełożonym fragmencie tak dużo, że trudno je wszystkie naraz opisać:
po pierwsze notoryczne zamienianie urywanych równoważników zdań na
pełne zdania i to nieraz dość rozbudowane (‘Never were such neighbours’

14
15

J. Austen, Emma, dz. cyt., s. 242-243. Podkr. moje.
J. Austen, dz. cyt., s. 331–332.
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przetłumaczone jako „Doprawdy, nie było jeszcze na świecie takich sąsiadów” doskonale oddaje tendencję tłumaczki do przekształcania eliptycznych równoważników zdań w zdania pełne); niepotrzebne wyjaśnienie
„dodała, zwracając się do pani Weston”; no i przede wszystkim – niszczenie
rytmu przez całkowitą zmianę znaków interpunkcyjnych. Oczywiście każdy
język posiada inne zasady interpunkcji. Jednak urywane wypowiedzi panny Bates mogły zostać zaznaczone poprzez częstsze, niż robi to tłumaczka,
użycie wielokropka; pozwalałoby to również podkreślić fragmentaryczność wypowiedzi bohaterki tam, gdzie niemożliwością byłoby oddanie
w języku polskim angielskich równoważników zdań (trudno na przykład
przetłumaczyć jako równoważnik wyrażenie Could not have imagined it).
Ale niszczenie rytmu to już inna strategia deformacyjna.
2.3. Niszczenie rytmu i racjonalizacja
Podczas analizy przytoczonego przeze mnie fragmentu wypowiedzi
panny Bates od razu widać, że jej słowa nie tylko zostały przez tłumaczkę
uszlachetnione, ale że również, przez praktyczne usunięcie z przekładu
pauz (które mogły zostać, jak już wspomniałam, zastąpione wielokropkami) zanikł efekt wypowiadania przez bohaterkę urywanych zdań w wyniku
oszołomienia okolicznościami zewnętrznymi. Niestety, jest to grzech, który
popełnia tłumaczka (a może także redaktor…?) nie tylko w tym miejscu.
Warto pamiętać, że w prozie rytm także bywa szczególnie ważny. A jeśli
dany bohater wypowiada się w sposób rozemocjonowany i egzaltowany,
co jest podkreślone poprzez użycie konkretnych znaków interpunkcyjnych w konkretnych miejscach, to tłumacz nie powinien jego wypowiedzi
racjonalizować, „podciągać” do tego, co powinno być sensowne, podczas
gdy akurat ta wypowiedź być może wcale sensowna ma nie być. Tymczasem zarówno tendencja do zaburzania rytmu, jak i do racjonalizacji oraz
uszlachetniania wypowiedzi przewrotnie wspomagają najszerzej omówioną przeze mnie tendencję do zacierania superpozycji języków: usuwanie
z języka niektórych bohaterów ich charakterystycznego stylu oraz poprawianie ich wypowiedzi sprawiają, że wszyscy zaczynają mówić tak samo.
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2.4. Objaśnianie i wydłużanie
Nietrudno również zauważyć, że wypowiedź panny Bates jest w oryginale
krótsza, niż w przekładzie, oraz że dodane zostało wyjaśnienie i bohaterka,
zamiast widzieć panią Weston passing by so often, widzi ją, „jak przejeżdżała d z i ś r a n o przed naszymi oknami w tę i tamtą stronę” [podkr. moje,
D.C.]. To, że przekład powieści jest zazwyczaj dłuższy niż oryginał, nie dziwi – pewne objaśnienia są dla czytelnika o innym niż oryginalne podłożu
kulturowym konieczne. Ale w wypadku tego akurat fragmentu zwięzłość
musi zostać zachowana pod groźbą zagubienia efektu humorystycznego.
W tym wypadku nie jest najważniejsze, by czytelnik zrozumiał, co panna
Bates ma na myśli. O wiele istotniejsze jest, by zaśmiał się nad s p o s o b e m jej wysławiania się. Niestety, polski czytelnik dostaje za zadanie przeczytanie dwóch stron wypowiedzi panny Bates o wszystkim i o niczym, za
to retoryzowanej i skutecznie wypranej z wszelkiego humoru. Tłumaczka
po raz kolejny zapomina, że niejednokrotnie humor w powieści Austen
zasadza się nie w treści wypowiadanych przez bohaterów i narratora słów,
ale w stylu tych wypowiedzi. Warte odnotowania jest również, iż taka tendencja do zmieniania stylu wypowiedzi bohaterów niszczy spójność ich
wizerunków. To zaś działa na szkodę realizmu całej powieści.
2.5. Niszczenie wewnętrznego usystematyzowania tekstu
Uszlachetnianie, niszczenie rytmu, objaśnianie i wydłużanie – wszystkie te
zabiegi deformacyjne prowadzą nie tylko do tego, że czytelnik przestaje
odróżniać wypowiedź jednego bohatera (lub bohaterki) od wypowiedzi
drugiego (a przecież nietrudno zauważyć, że jest to w Emmie i innych powieściach Austen tak istotne, ponieważ w większości wypadków w dialogach narrator nie umieszcza żadnego komentarza, by zaznaczyć, kto
mówi – należy się tego domyślać ze stylu wypowiedzi!), ale również
wpływają na usystematyzowanie tekstu jako takie. Berman niszczenie
wewnętrznego usystematyzowania tekstu traktuje jako kolejny zabieg deformacyjny w przekładzie. Jak widać, wszystkie te zabiegi łączą się ze sobą.

148 | Danuta Cebula

Warto tutaj podkreślić, że tekst Emmy jest w oryginale zróżnicowany pod
względem stylu, ale zarazem systematyczny. Berman nie bez powodu pisze,
omawiając niszczenie tego usystematyzowania, o patchworku16: tłumacz,
nie potrafiąc oddać różnorodności języków występujących w powieści,
stara się niezręcznie podkreślić tę różnorodność, tu i tam uszlachetniając tekst, gdzie indziej zaś go wulgaryzując. Powstaje wtedy rzeczywiście
dziwne połączenie gryzących się nawzajem elementów. Przytoczę jeszcze
jeden krótki przykład z powieści, wspominając przy okazji o wulgaryzacji,
o której wcześniej nie pisałam.
Gdy mowa o miejscowym lekarzu, panu Perrym, ojciec Emmy, pan Woodhouse, mówi: “I suppose there is not a man in such practice any where.
But then there is not so clever a man any where”17. Tymczasem po polsku
stwierdza on: „Myślę, że żaden e s k u l a p [podkr. moje, D.C.] nie ma tak
rozległej praktyki. Ależ nie ma takiego drugiego eskulapa”18. Pomijając już
fakt, że tłumaczka nie poradziła sobie z tymi dwoma zdaniami na poziomie
poprawnego przetłumaczenia ich sensu (oznaczają one w ramach systemu
specyficznej logiki pana Woodhouse’a, że skoro nie ma nigdzie drugiego
człowieka o takim doświadczeniu, to znaczy, że w ogóle nigdzie nie ma
drugiego tak mądrego człowieka!), to doprawdy nie sposób zgadnąć, skąd
wziął się w tekście polskim ten „eskulap”, kiedy w angielskim nie było nawet
mowy o „lekarzu”. Taki zabieg archaizacji tworzy dystans pomiędzy tekstem a czytelnikiem; w rezultacie zostaje sztucznie podkreślona „dawność”
dzieła. To również zmniejsza ładunek humorystyczny powieści Austen, lecz
także uszlachetnia to, co w oryginale miało pozostać niezręczne.
Tymczasem już w następnym rozdziale mowa jest z kolei o panu Eltonie, projektowanym przez Emmę kandydacie do ręki Harriet: “With men
he can be rational and unaffected, but when he has ladies to please, every
feature works”19. Po polsku: „Gdy mówi z mężczyznami, potrafi być rozsądny i naturalny, ale jeżeli stara się przypodobać paniom, p o p r o s t u
16
17
18
19

Por. Berman, Przekład jako doświadczenie…, dz. cyt., s. 260.
J. Austen, Emma, dz. cyt., s. 79.
Tamże, s. 108.
Tamże, s. 86.

Zagubiona narracja. Analiza przekładu… | 149

s i ę w i j e [podkr. moje, D.C.]”20. Tłumaczka wyraźnie nie potrafiła sobie
poradzić z angielskim wyrażeniem i zastąpiła je czymś, co zdecydowanie
obniża rejestr wypowiedzi i do słów pana Jerzego Knightleya (to on je
wygłasza!) po prostu nie pasuje. W oryginale użyty został swego rodzaju
eufemizm. Wersja polska całkowicie zwulgaryzowała to, czego wszyscy
mieli się tylko domyślać.
2. 6. Inne zabiegi
Jak łatwo zauważyć, nie omówiłam dokładnie wszystkich zabiegów deformacyjnych według Bermana. Pozostały jeszcze: zubażanie jakościowe
i ilościowe, a także niszczenie ukrytych sieci znaczeniowych oraz niszczenie
sieci elementów rodzimych lub ich egzotyzacja. Uczyniłam tak dlatego, iż
nie wszystkie te zabiegi w przekładzie Emmy występują, nie tylko dlatego,
że tłumaczka ich uniknęła, lecz również dlatego, że w oryginale niektórych
elementów bądź nie ma, bądź też nie są bardzo ważne. I tak Jane Austen nie
używa, a z pewnością nie robi tego celowo, słów o dużym nacechowaniu
ekspresywnym i onomatopeicznym – stąd nie istnieje zbyt duże zagrożenie, że przekład dokonany przez tłumacza będzie zubożony jakościowo.
Autorka nie posługuje się również w swej powieści synonimami w sposób
znaczący: użycie konkretnego synonimu nie ma szczególnego znaczenia
dla treści. Dominanta semantyczna powieści Austen tkwi nie tyle w poszczególnych słowach, co w stylu ich wypowiadania. Można by z przekąsem dodać, iż to tłumaczka używa większej ilości synonimów, podczas gdy
w oryginale często napotykamy na powtórzenia, które są celowe: pojawiają
się w ustach niezbyt rozgarniętych bohaterów powieści, nie jest to zatem
w tym wypadku ogólna tendencja języka angielskiego do „wyrozumiałości”
dla powtórzeń (niektóre postaci używają powtórzeń nawet zbyt często jak
na język angielski). Przekład więc nie zubaża się ilościowo, a raczej niepotrzebnie się „wzbogaca”, co należy raczej do sfery tendencji wydłużającej.

20 Tamże, s. 118.
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Interesująca jest natomiast kwestia niszczenia elementów rodzimych
bądź ich egzotyzacji. Jest to do pewnego stopnia tendencja, której nie
da się uniknąć (nazwiska angielskie zawsze będą brzmiały egzotycznie);
przyjęło się w przekładach powieści Jane Austen, że nazwiska łączy się
tam z polskimi „pan” lub „pani”, co brzmi dość naturalnie. Dmochowska
idzie o krok dalej, czyniąc w pewnym momencie siostrę Emmy, żonę Jana
Knightleya, „panią Janową Knightley”21. Brzmi to dość śmiesznie, nie z powodu niepoprawności (po polsku jak najbardziej można tak powiedzieć),
ale jako próba spolszczenia angielskich stosunków rodzinnych. Myślę, że
lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu konsekwentne, literalne tłumaczenie z angielskiego jako „pani Knightley”, zwłaszcza, że – aż do ostatniej
strony powieści, kiedy to Emma wychodzi za dżentelmena o tym samym
nazwisku – „pani Knightley” jest tylko jedna.

3. Podsumowanie

Należy zatem przejść do próby oceny przekładu Emmy autorstwa Jadwigi
Dmochowskiej. Co prawda, pojawiają się głosy, iż nie wypada dziś takich
ocen dokonywać22, ja jednak jestem głęboko przekonana o tym, że, rozumując analogicznie do tego, w jaki sposób Umberto Eco myśli o interpretacji literatury23, być może nie jesteśmy w stanie wskazać, jak idealny
przekład Emmy Jane Austen wyglądać powinien, jednak jesteśmy w stanie
wskazać, jak n i e p o w i n i e n o n w y g l ą d a ć . We wstępie do analizy napisałam już, że nie uważam przekładu Dmochowskiej za bardzo zły.
Z pewnością jednak nie uważam go za dobry. Warto oczywiście pamiętać,
iż przekładu dokonała tłumaczka w latach 50. XX wieku. Można oczywiście
twierdzić, iż jest to powód, dla którego dziś on się nie sprawdza. Jednak, co
21
22

Por. Tamże, s. 98.
Por. M. Heydel, Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, [w:] tejże, Gorliwość
tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2013, s. 42.
23 Por. U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Kraków 2008, s. 59.
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paradoksalne, trudno to samo powiedzieć o powieściach Austen, starszych
od polskiego przekładu o sto pięćdziesiąt lat. Moim zdaniem problem nie
leży w używaniu przez Dmochowską archaicznych słów w każdych okolicznościach, lecz raczej w zagubieniu przez nią różnic w językach poszczególnych bohaterów, co już wykazałam. Przekład nie jest niezrozumiały;
jest tylko monotonny. Niknie w nim, niestety, cały, tak charakterystyczny
i dodatkowo twórczo przetworzony przez Austen angielski wit24; na dodatek dość często można zetknąć się po prostu z nieuwagą tłumaczki, która,
przekładając zdanie po zdaniu, nie zwróciła uwagi na to, jak istotna jest
dla powieści narracja, którą ja uznałam za dominantę semantyczną. To, co
nie jest jeszcze bardzo rażące w mniej charakterystycznych partiach tekstu, razi w momencie, w którym stykamy się na przykład z wypowiedzią
panny Bates czy z innym zabiegiem stylistycznym, mającym wywołać efekt
między innymi humorystyczny. Tekst staje się jednorodny i ubogi, dając
polskiemu czytelnikowi całkowicie złe pojęcie o tym, czym był sentymentalizm angielski – wbrew pozorom przecież wcale nie był on „sentymentalny” w pejoratywnym sensie tego słowa. Pozostaje tylko żywić nadzieję,
że powstanie przekład Emmy, który nie będzie humoru oryginału niszczył,
ale go podkreślał.
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ABSTRAKT
Celem artykułu jest analiza polskiego przekładu Emmy Jane Austen autorstwa Jadwigi Dmochowskiej z uwzględnieniem tendencji zniekształcających przekład wyodrębnionych przez Antoine’a Bermana. Interpretacja
powieści okazuje się konieczna do wydobycia jej dominanty semantycznej,
a następnie ustalenia, które zabiegi deformacyjne najbardziej w tę dominantę godzą. Ponieważ dominantą Emmy okazuje się być narracja, naj-
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bardziej rażącym błędem translatorskim staje się zacieranie superpozycji
języków, który to błąd nie pozwala czytelnikowi polskiego przekładu śledzić relacji językowych, w jakich pozostają do siebie bohaterowie powieści.
Wpływa to także na odbiór warstwy znaczeniowej dzieła. W artykule analizowane są również inne tendencje deformacyjne, takie jak uszlachetnianie
wypowiedzi bohaterów, niszczenie rytmu czy racjonalizacja. Dogłębna
analiza przekładu pozwala stwierdzić, iż przekład nie oddaje wielu zalet
oryginału, zbliżając polską wersję Emmy raczej do stereotypu powieści
sentymentalnej niż do pełnej humoru i nowatorskich technik narracyjnych
powieści Austen.
Słowa kluczowe: Jane Austen, przekład, Antoine Berman, dominanta semantyczna

ABSTRACT
The article is an analysis of Jane Austen’s “Emma” Polish translation, by Jadwiga Dmochowska. The analysis uses deformation practices, described
by Antoine Berman, as methodological tools. The interpretation of the novel is necessary to find its semantic dominant and to show the deformation
practices which destroy this dominant the most. The semantic dominant
of “Emma” is the narration, therefore the effacement of superimposition
of language appears to be the biggest translator’s mistake. It disables Polish readers to see linguistic relationships between the characters, which
affects the meaning of the novel as well. Translation uses also other deformation tendencies, such as ennoblement, destruction of rhythms and
rationalization. Detailed analysis of them enables to claim that the translation does not recreate many qualities of the original. Polish version of
“Emma” seems to be similar to stereotypical sentimental novel rather than
to the witty and full of new narrative techniques Austen’s work.
Key words: Jane Austen, translation, Antoine Berman, semantic dominant
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Anna Svetlova

Wiersz Władysława Broniewskiego Ja i wiersze a tłumaczenie
rosyjskie Borysa Pasternaka

Sytuacja, w której wybitny twórca podejmuje się przekładu obcojęzycznego dzieła innego znanego autora, zawsze wydaje się ciekawa. W XX wieku
poeci polscy niejednokrotnie tłumaczyli poezję rosyjską, natomiast przekładów polskich utworów pióra rosyjskich twórców jest stosunkowo niewiele. Tłumaczenia Borysa Pasternaka stanowią jeden ztakich nielicznych
przypadków.
Wiadomo, że przekład artystyczny odgrywał bardzo istotną rolę w życiu i twórczości noblisty. Zachowało się dużo notatek z jego komentarzami do tłumaczeń Szekspira oraz angielskiej i niemieckiej poezji, gdzie
wyjaśnia swoją postawę wobec sztuki przekładu. Stosunek specjalistów
i badaczy do tłumaczeń Pasternaka nie jest jednoznaczny, jedni zarzucają
mu zbyt dowolne traktowanie oryginału, inni podziwiają za umiejętność
zachowania „ducha” utworu. Jednak wszyscy uznają, że te przekłady już
od dawna stały się „faktem poezji rosyjskiej”1.
Z polskiego Pasternak przetłumaczył cztery utwory Juliusza Słowackiego, wiersz Bolesława Leśmiana Do siostry oraz wiersz Władysława Bro-

1

Zob. А.Н. Поздняков, Поэзия стран Центральной и Восточной Европы на
русском языке в творческом восприятии Бориса Пастернака, [в:] „Гуманитарные
исследования”, LXI: 2010, №4, стр. 256.
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niewskiego Ja i wiersze. Ostatnie dwa nigdy nie były publikowane za
życia noblisty, po raz pierwszy ukazały się drukiem dopiero w 1963 roku.
O przekładzie wiersza Leśmiana szczegółowo opowiada Zygmunt Saloni w artykule Wiersz Bolesława Leśmiana „Do siostry” – oryginał a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka2, który ukazał się w tomie zbiorowym
Europejskie Związki Literatury Polskiej w 1969 roku. Szczegółowo omawiał
go też Seweryn Pollak na zjeździe tłumaczy w Moskwie w 1972 roku, a trzy
lata później opublikował artykuł na ten temat w księdze zbiorowej polskiego Pen Clubu pt. Przekład Artystyczny. W tymże roku ukazał się jego
szkic Odkształcenie w przekładzie poetyckim. Wiersze polskie w przekładach
Borysa Pasternaka3, który Pollak poświęcił głównie tłumaczeniom poezji
Słowackiego, a na końcu wspomniał o przekładzie tekstu Broniewskiego.
Natomiast szczegółowej analizy przekładu Ja i wiersze, na ile udało się ustalić, nikt do tej pory nie przeprowadził.
Nasuwa się pytanie: dlaczego autor Doktora Żywago podjął się tłumaczenia tego wiersza? Znał Broniewskiego osobiście zachował się list noblisty do polskiego poety, napisany niedługo przed śmiercią, w którym
Pasternak objaśnia, z jakiego powodu odrzucił propozycję przekładu wyboru wierszy Broniewskiego na rosyjski: znany w ojczystym kraju przede
wszystkim jako wybitny tłumacz poezji, czuł się niespełniony w twórczości
oryginalnej i ubolewał z powodu braku odpowiedniego uznania dla niej.
W owym liście zwraca się do Broniewskiego jak do dobrego znajomego4.
Ciekawe jest również, w jaki sposób ten wiersz przetłumaczył. Nawet bez
prowadzenia analizy wersyfikacyjnej od razu można zauważyć, że zmienił
rytm oryginału z tonicznego na sylabotoniczny. Pominął też jedną zwrotkę,

2

3
4

Zob. Z. Saloni, Wiersz Bolesława Leśmiana „Do siostry” – oryginał a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka, [w:] Europejskie Związki Literatury Polskiej, red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, Z. Libera, Warszawa 1969, s. 413−432.
Zob. S. Pollak, Odkształcenie w przekładzie poetyckim. Wiersze polskie w przekładach
Borysa Pasternaka, [w:] tenże, Ruchome granice, Kraków 1988, s. 195−211.
Zob. Б.Л. Пастернак, В. Броневскому, [в:] Борис Пастернак. Полное собрание
сочинений, сост. и комм. Е.Б. Пастернака, Е.В. Пастернак, Москва 2004, т. 10,
стр. 576−577.

Wiersz Władysława Broniewskiego… | 157

w której jest nawiązanie do Hymnu Słowackiego. Czy to miało jakieś uzasadnienie semantyczne lub stylistyczne?
Komentując tłumaczenie wiersza Leśmiana we wspomnianym wyżej
artykule Saloni dochodzi do wniosku, że nie możemy uznawać Сестре za
pełnowartościowy przekład Do siostry, natomiast „wiersz Leśmiana stał się
podnietą do napisania wiersza przez Pasternaka”5. Czy w przypadku utworu Ja i wiersze również możemy traktować tłumaczenie jako samodzielny
utwór, jedynie zainspirowany przez Broniewskiego?
W niniejszym artykule spróbuję odpowiedzieć na powyższe pytania, przeprowadzając analizę porównawczą oryginału i tłumaczenia pod
względem wersyfikacji i semantyki. Postaram się uwzględnić również
problematykę przekładu artystycznego w pojęciu Pasternaka, jego roli
w twórczości pisarza, oraz kwestię kompetencji autorskich tłumacza poezji.
Wątki biograficzne obu pisarzy będą brane przeze mnie pod uwagę na tyle,
na ile okażą się niezbędne dla zrozumienia utworu.
Przyjrzyjmy się najpierw sztuce przekładu literackiego jakiego takiej.
Według Przewodnika encyklopedycznego jest to „utwór literacki, który ma
swój pierwowzór obcojęzyczny (oryginał) i powiadamia odbiorcę o jego
istnieniu” albo też „proces twórczy, w którym tekst literacki, ukształtowany
w jednym języku, zostaje powtórzony w systemie innego języka”6. W danym haśle pojęcie „tłumaczenie” zostaje użyte jako synonim do „przekład”,
natomiast wybitny tłumacz Stanisław Barańczak w słynnym szkicu Mały
lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny proponował rozróżniać
te pojęcia. Według niego przekład jest przede wszystkim odtwarzaniem
treści, „mechanicznym przekładaniem z języka na drugi język”7, natomiast
w przypadku tłumaczenia czynność przeniesienia tekstu w inny wymiar

5
6
7

Z. Saloni, dz. cyt., s. 432.
Zob. Przekład literacki, [w:] Literatura Polska XX wieku: Przewodnik encyklopedyczny.
T. 2, P-Z, red. nauk. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, s. 77.
Zob. S. Barańczak, Mały lecz maksymalistyczny Manifest translatologicznyalbo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym
tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia, [w:] „Teksty
Drugie”, Warszawa 1900, z. 3, s. 10.
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językowy opiera się przede wszystkim na interpretacji, „rozumieniu”, „rozstrzyganiu” i „wyjaśnianiu”tekstu oryginalnego:
Gotowe tłumaczenie jest jak gdyby namacalnym, wymiernym dowodem, że
się idealnie zrozumiało oryginał. Tak idealnie, że jest on w stanie funkcjonować
w języku B i kulturze literackiej B tak samo, jak w języku i kulturze A8.

Ponieważ wielu innych wybitnych badaczy nie uwzględnia owej różnicy,
przyjmę zaproponowaną przez Barańczaka hipotezę tylko częściowo: nadal będę stosować oba wyrazy wymiennie, jako synonimy, lecz cały czas
będę mieć w pamięci, że w przypadku Pasternaka zawsze mamy do czynienia z t ł u m a c z e n i a m i . W języku rosyjskim podobnej opozycji nie
ma, ponieważ odpowiednikiem obu pojęć jest słowo перевод. Natomiast
Pasternak różnicę tę doskonale wyczuwał, co wyraźnie widać w jednym
z jego artykułów na temat pracy tłumacza:
Zgodność tekstu – za słaby związek, aby tłumaczenie stało się celowym. Takie
tłumaczenia nie spełniają swoich obietnic. Ich blade relacje nie pozwalają zobaczyć głównej strony przedmiotu, którą właśnie chcą odtworzyć – jego mocy.
Relacja pomiędzy oryginałem a tłumaczeniem powinna być relacją pomiędzy
podstawą a pochodną, pniem a odgałęzieniem. Tłumaczenie powinno pochodzić od autora, który doświadczył wpływu oryginału na długo przed swoją
pracą. [tłum. z ros. A.S.]9

Jak widać, Pasternak rozumiał przekład literacki wyłącznie jako proces
twórczy, w którym tłumacz jest nie tylko pośrednikiem pomiędzy tekstem
a obcojęzycznym odbiorcą, lecz staje się współtwórcą i w pewnym stopniu
przejmuje kompetencje autorskie. Pod tym względem wierność werbalna nie była dla niego istotna, chodziło mu o tę wierność w stosunku do
oryginału, którą tłumacz osiąga za pomocą wczuwania się w zewnętrzne
treści utworu, aby przekład, jak pisał Pollak:

8
9

Tamże, s. 11.
Б. Л. Пастернак, Записки переводчика, [в:] Борис Пастернак. Полное собрание
сочинений, сост. и комм. Е.Б. Пастернак, Е.В. Пастернак, Москва 2004, т. 5, стр. 52.
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zachowując ogólną kanwę treściową, przeszedł przez tygiel poetyckiej wyobraźni tłumacza, przemienił się właściwie w utwór oryginalny, żyjący na równi z pierwowzorem w innym systemie językowym10.

Pasternak uważał, że dobre tłumaczenie powinno być dziełem sztuki i stawać się równorzędnym z oryginałem ze względu na swoją niepowtarzalność. Owa koncepcja jest zbieżna z przyjętą przez wielu translatologów
wizją tłumaczenia jako twórczości dwuautorskiej, kiedy „cudzy” głos i „własne” słowo współistnieją w tekście11.
Poważne obcowanie Pasternaka z tłumaczeniami zaczęło się mniej
więcej w połowie lat trzydziestych. Był to jeden z najbardziej skomplikowanych okresów w życiu i twórczości przyszłego noblisty, kiedy zaczęły się
coraz większe kłopoty z publikacją jego twórczości ze względu na ich tematykę. Kwestie filozoficzne i miłosne znalazły się na peryferiach oficjalnej
literatury w dobie idei kolektywizmu, któremu należało podporządkować
subiektywność i prawdę pojedynczego losu. Pasternak stopniowo zaczął
uciekać od niej w stronę działalności translatorskiej, która z jednej strony
dawała mu źródło utrzymania, a z drugiej pozwalała na poszukiwania wyjaśnienia i uzasadnienia obserwowanych przez siebie zmian w literaturze
światowej12 i, niekiedy, na wyrażanie własnych poglądów na rzeczywistość
spod maski Obcego. Przekładał poetów gruzińskich, niemieckich i angielskich (głównie Szekspira i Goethego), a także niektóre wiersze Juliusza
Słowackiego i węgierskiego romantyka Sándora Petőfiego13.
Polskiego Pasternak nie znał, pracował zawsze na podstawie przekładów dosłownych (filologicznych), które sporządzał mu polonista Mark Żywow. Tłumaczeń poezji Słowackiego po raz pierwszy podjął się w 1942 roku

10 S. Pollak, Odkrztałcenie, s. 197.
11 Zob. A. Legeżyńska, Tłumacz a jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Bloka, red. T. Stępniowska, Warszawa 1986, s. 43.
12 Zob. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, praca zbiorowa pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997, s. 372.
13 Zob. А.Н. Поздняков, указ. сoч., s. 258−260.
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na zamówienie redaktorów z Państwowego Wydawnictwa Literatury Pięknej. W tym wypadku jednak w rozumieniu wolności tłumacza poeta rosyjski posunął się, zdaniem literaturoznawców, za daleko: Pollak, omawiając
owe przekłady w swoich szkicach, zawsze dochodził do wniosku, iż „tłumacząc Słowackiego Pasternak ustawicznie wchodzi w kolizję nie tylko ze
stylistyką, ale z wizją świata polskiego poety”14. O przekładzie Leśmiana
badacz wyrażał się podobnie, mówiąc, że wiersz Сестре stylem i zewnętrznymi treściami jest bliższy suplementowi poetyckiemu do Doktora Żywago
niż poetyce polskiego autora15, popierając w ten sposób opinię Saloniego,
którą przywołałam na początku.
Przejdźmy zatem do szczegółowej analizy tłumaczenia Ja i wiersze. Broniewski napisał ten utwór będąc na emigracji w Palestynie podczas II wojny światowej, gdzie znalazł się po ciężkich doświadczeniach półtora roku
spędzonego w więzieniu na terenie okupowanym przez ZSRR. Jak zaznacza Tadeusz Bujnicki w biografii poety, okres ten stał się dla niego jedną
z najważniejszych prób ideowych, z której Broniewski „wyszedł zwycięsko,
zachowując swoje przekonania, ale z poczuciem krzywdy i tragiczności
swojego położenia”16. Wiersz stanowi pewien rodzaj refleksji nad własną
twórczością, którą Broniewski niejednokrotnie podejmował również przed
wojną. Świat poetycki był dla niego przetworzeniem artystycznym świata
realnego, co więcej uznawał on poezję za jedno z narzędzi przekształcenia
owego świata17. Między innymi pod tym względem odczuwał mocny związek z polskimi romantykami, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w wielu
wierszach poety. Bez trudu dostrzegamy to również w utworze Ja i wiersze.
Do tej pory nie udało się ustalić, kiedy dokładnie zostało wykonane
tłumaczenie wiersza Broniewskiego i dlaczego z całego dorobku polskiego
poety Pasternak wybrał właśnie ten utwór. Pollak pisze, że tłumaczenie to

14
15
16
17

Zob. S. Pollak, Tekst autora a tekst tłumacza, [w:] tenże, Ruchome, s. 257.
Zob. S. Pollak, Odkształcenie, s. 209.
Zob. T. Bujnicki, Władysław Broniewski, seria Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich,
Warszawa 1974, s. 25.
Tamże, s. 136.
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zamówił Żywow do wydania Wierszy wybranych polskiego poety18, jednak nie ma pewności, czy chodziło mu o ten konkretny utwór, czy wybór
utworu należał do noblisty. Badacze często podkreślają, że na wybór tych,
czy innych wierszy do tłumaczenia miały wpływ przede wszystkim własne upodobania Pasternaka: zajmował się tym, co było dla niego bliskie
i zrozumiałe. Być może w Ja i wiersze noblista zobaczył odzwierciedlenie
również swoich poglądów na tworzenie poezji?

18

Władysław Broniewski
Ja i wiersze

Владислав Броневский
Я и стихи

Myślicie, że pisać wiersze
to tak, jak w wojsku na zbiórce:
„odlicz!” a potem sterczy
na papierze czwórka po czwórce.

Думают, стихосложенье —
как солдатское «ать-два»,
маршируют отделенья,
строятся в ряды слова.

Ja bym chętnie nie pisał,
ale muszę:
czort jakiś mnie rozkołysał,
wlazł w duszę,

На стихи давно б я плюнул,
но не в силах перестать:
черт какой-то мне подсунул
надоевшую тетрадь.

czort jakiś szepcze mi: „Napisz
na przekór piekłu i niebu”
i nie pomoże papież,
i nie pomoże Belzebub.

И у черта план роскошный,
чтоб такое я загнул,
чтобы небу стало тошно
и чтоб лопнул Вельзевул.

Więc piszę, kosmiczny turysta,
ilustrator chwil, których nie ma,
obłędny „pamiętnik artysty”,
zagryzmolony poemat.

Вот я и веду бессменно,
закрепляя каждый миг,
из скитаний по вселенной
свой космический дневник.

We łbie: zamglony Londyn,
jakieś mętne miłości
ładnie ja z tym wyglądam,
można mi pozazdrościć.

В прошлом – Лондона туманы,
недоснившиеся сны
Как на эти все романы
поглядеть со стороны?

We łbie są także inne
rzeczy, których się boję,
od których sercu zimno,
ale są moje:

И другое есть в сознанье,
но охватывает страх
вплоть до сердца замиранья
думать о таких вещах!..

Zob. S. Pollak, dz.cyt., s. 209.
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troska, troska okrutna
o świat plugawy
i nieskończenie smutna
pamięć Warszawy,

Есть мучительное право
знать, что мир зажат в тиски,
вспоминать дано Варшаву
до мучительной тоски.

o której myślę codziennie,
że może tam wszystko wymarło,
i co noc powtarzam bezsennie
twe imię, Mario.
Widziałem pod Nahariją
słońce, jak w „Smutno mi, Boże”,
słońce było twoją wątłą szyją,
przerżniętą nożem.

Кровь и гибель в миг тоски я
словно вижу наяву.
Именем твоим, Мария,
я бессонницу зову
……………………….
Думал я: в дыму стеная,
Старый город пал И вот
плачу я Прости, родная!
А отчаянье растет

Myślałem: „Z dymem pożarów
padły mury Starego Miasta”
Miła, ja płaczę, daruj:
rozpacz narasta

Но, беспомощный, неловкий,
всё в Леванте, у воды,
обучаю маршировке
стихотворные лады

Bezradny, samotnie sterczę
u wód Lewantu
i tępo musztruję te wiersze
na wzór sierżantów.

Это мне не нужно лично
и не нужно никому.
Родина ведь безгранична,
сердцу нужды нет в дому20

A mnie to na nic, na nic,
i niepotrzebne nikomu,
skoro moja ojczyzna bez granic,
serce bez domu.19

Spróbujmy przyjrzeć się dokładniej relacjom pomiędzy oryginałem
a tłumaczeniem, zamieszczonym powyżej. Jak widać, poza jednym wyjątkiem przetłumaczona została strofa po strofie, zaś utwory wyraźnie różnią
się od siebie pod względem wersyfikacyjnym.

19

W. Broniewski, Ja i wiersze, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, wstęp T. Bujnicki,
red. E. Kolbus, Łódź 1984, s. 282–283.
20 В. Броневский, Я и стихи, [в:] Зарубежная поэзия в переводах Б.Л. Пастернака,
сост. Е.Б. Пастернак, Е.К. Нестерова, Москва 1990, стр. 496–499.

Wiersz Broniewskiego jest napisany metrem tonicznym mieszanym,
w którym trójzestrojowy tonik przeplata się z dwuzestrojowym21. Dokładnej analizy wiersza tonicznego w utworze Broniewskiego przeprowadzać
nie będę, ponieważ przy jego tłumaczeniu Pasternak zdecydował się na
zamianę systemu metrycznego. Zastosował czterostopowy trochej akatalektyczny przeplatany z katalektycznym22, który można ująć w następujący
schemat:
_´_

_´_

_´_

_´_

_´_

_´_

_´_

_´

_´_

_´_

_´_

_´_

_´_

_´_

_´_

_´

Jak w większości rosyjskich sylabotoników, akcent metryczny nie zawsze się ogranicza do akcentu gramatycznego, w takich długich wyrazach
jak np. мa´рширу´ют w pierwszej zwrotce pojawia się również akcent
poboczny. Jest on najczęściej akcentem gramatycznym równoległego wyrazu w poprzedniej lub następnej linijce – tak np. wyraz ду´маю´т zawiera
dwa akcenty z powodu akcentowania zaimka względnego w wyrażeniu

21 Trudność ustalenia, z jakim rozmiarem ma się do czynienia, dla wiersza tonicznego
nie jest czymś niezwykłym, pisze o tym m.in. Maria Dłuska w książce Próba teorii
wiersza polskiego, podkreślając, jak łatwo nieraz zaciera się „różnica funkcjonalna pomiędzy akcentem gramatycznie głównym, ale wyraźnie podporządkowanym innemu ważniejszemu akcentowi, a właściwym akcentem pobocznym” (Zob. M. Dłuska,
System wersyfikacyjny, [w:] tejże, Próba teorii wiersza polskiego,red. B. Górska, Kraków
1980, s. 236).
22 Pollak, wspominając o tym wierszu w szkicu o tłumaczeniach z poezji Broniewskiego na rosyjski, pisze, że Pasternak stosuje czterostopowy j a m b (Zob. S. Pollak,
Broniewski w kręgu poezji rosyjskiej, [w:] tenże, Ruchome, s. 328). Jest to nieco zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że wszystkie opracowania o sylabotoniku
wyraźnie nazywają podobny układ stopy złożonej z dwóch sylab z pierwszą akcentowaną t r o c h e j e m (Zob. M. Dłuska, Wers i jego struktura, [w:] tejże, Próba, s. 124).
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ка´к солда´тское w następnej linijce. Akcent może być również motywowany warunkami semantycznymi, jak w wyrazie не´досни´вшие´ся, gdzie
przedrostek недо- wymaga osobnego akcentowania. Pierwsza i trzecia
linijka każdej strofy składa się z ośmiu sylab, druga i czwarta – z siedmiu.
Usunięcie jednej sylaby przy zachowaniu stałego rytmu wiersza powoduje
wymienne stosowanie rymów żeńskich i męskich, podczas gdy Broniewski w oryginale stosuje wyłącznie rymy żeńskie – najbardziej charakterystyczne dla języka polskiego ze względu na akcent paroksytoniczny. Język
rosyjski natomiast posiada akcent ruchomy, ale, jak zauważyła Anna Legeżyńska w książce o tłumaczeniach poezji rosyjskiej, ostatnia sylaba wyrazu
jest dla niego na tyle typową pozycją, że wymaga stosowania rymu męskiego praktycznie zawsze i wszędzie, jednocześnie nadając mu neutralność znaczeniową. Wynika z tego, że rosyjski wiersz pozostaje w mniejszej
opozycji do mowy potocznej, sztuczność rytmu jest w nim mniej widoczna niż w polskim sylabotoniku23. W związku z tym wiersz sylabotoniczny
utrwalił się w poezji rosyjskiej i pozostał jej najbardziej charakterystyczną formą również w XX wieku. Barańczak, mówiąc w swoim Manifeście…
o ważności zachowania rymu i regularnego metrum przy tłumaczeniu
poezji Achmatowej, pisał, że w stalinowskiej Rosji rym i rytm często były
kwestią życia i śmierci wiersza i kultury, w tym sensie, że z jednej strony
były one środkami mnemotechnicznymi, gdyż wiersz było bezpieczniej
ocalić zapamiętując niż zapisując, a z drugiej narzucały porządek zabójczemu chaosowi świata dookoła24. To wszystko powoduje, że w podświadomości rosyjskiego odbiorcy wiersz sylabotoniczny stał się praktycznie
tożsamy z pojęciem poezji jako takiej. Być może właśnie dlatego Pasternak
zdecydował się zamiast zupełnie nieznanego jego rodzimej kulturze wiersza tonicznego zastosować trzystopowy trochej.
Przejdźmy teraz do warstwy syntaktycznej. Pasternak tłumaczy wiersz
Broniewskiego zdanie po zdaniu, z wyjątkiem drugiej i trzeciej oraz szóstej,
siódmej i ósmej strofy. W obu wypadkach u Broniewskiego zdanie rozcią-

23 Zob. A. Legeżyńska, dz. cyt., s. 52−53.
24 Zob. S. Barańczak, dz. cyt., s. 24−25.
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ga się na dwie lub trzy zwrotki, podczas gdy Pasternak ciągle utrzymuje
koncepcję „jedna zwrotka – jedno zdanie”. Warto również zauważyć, że
trzecia zwrotka Pasternaka nie jest odpowiednikiem całej trzeciej zwrotki
Broniewskiego, lecz rozwinięciem jednego zdania z niej – „Napisz na przekór piekłu i niebu”: И у черта план роскошный,// чтоб такое я загнул,//
чтобы небу стало тошно// и чтоб лопнул Вельзевул [„Czart ma plan
wspaniały,// żebym wymyślił coś takiego,// żeby niebiosom było wstrętnie// i żeby pękł Belzebub” – tu i dalej tłum. filologiczne A.S.]. Tak więc
mowa zależna zostaje zmieniona w zdanie podrzędne. Zdanie ze zwrotki
dziewiątej zostaje, jak już wspomniałam na początku, całkowicie pominięte. Jeżeli chodzi o interpunkcję, u Pasternaka pojawiają się dodatkowe
wielokropki na końcu szóstej, ósmej, jedenastej i dwunastej zwrotki oraz
w trzecim wersie dziesiątej zwrotki. Broniewski stosuje myślnik trzy razy,
Pasternak – dwa; przy czym dla polskiego poety ten znak jest również
wyrazem ekspresji pozwalającym podkreślenie czegoś lub wprowadzenie
przeciwstawienia, podczas gdy Pasternak stawia go tylko tam, gdzie jest
to konieczne ze względu na zasady gramatyczne.
Różnica wydaje się stosunkowo niewielka, aczkolwiek przy odczytywaniu obu wierszy na głos staje się dość istotna. Rytm i interpunkcja narzucają tempo deklamacji wiersza, budując w ten sposób pewien nastrój, który
u Broniewskiego okazuje się bardziej ponury, zmęczony, wymuszony, a u Pasternaka raczej lekki i entuzjastyczny. Myślniki i mowa zależna u Broniewskiego nakazują potencjalnemu deklamatorowi zatrzymać się na chwilę,
a wielokropki u Pasternaka na odwrót, pozwalają mu nie robić dodatkowych
przerw na końcu krótkich zdań i powodują, że wiersz „płynie” dalej.
Nasuwa się pytanie: czy dana różnica znajduje swoje odzwierciedlenie w semantyce obu wierszy? Wydaje się, że odpowiedź ukryta jest już
w pierwszej zwrotce. Ujęta przez polskiego poetę wojskowa metafora
zostaje zachowana przez tłumacza, jednak ulega pewnej modyfikacji.
Jako odpowiednik rozkazującego „odlicz!” Pasternak stosuje wykrzyknik
ать-два, które zazwyczaj wyznacza rytm żołnierzom przy maszerowaniu.
Użyty przez Broniewskiego wyraz jest przede wszystkim rozkazem, służy
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do narzucania pewnych reguł, zaś wykrzyknik u Pasternaka stwarza klimat
raźnego maszerowania.
Podobną różnicę widzimy również w następnej zwrotce, gdzie Broniewski stwierdza, że „musi” pisać wiersze dalej, Pasternak – że „nie ma
siły przestać”. Broniewskiego czort rozkołysał, „wlazł w duszę” i każe mu
tworzyć, natomiast dla Pasternaka diabeł jest mniej gwałtowny, jedynie
„podsuwa” mu zeszyt, resztę poeta czyni z własnej woli.Przy takim rozumieniu zyskuje uzasadnienie pominięcie dziesiątej zwrotki. „Wątła szyja
przerżnięta nożem” i nawiązanie do słynnego utworu Słowackiego – smutnej elegijnej refleksji nad egzystencją ludzką – wydaje się logiczną częścią
wyznania Broniewskiego, ale dla postawy Pasternaka zupełnie się nie nadaje. Oprócz tego aluzja do Słowackiego oczywista dla polskiego odbiorcy
rosyjskiemu czytelnikowi jest zupełnie obca. Nie będzie wiedział, że za
zwrotem do Boga kryje się skarga na poczucie osierocenia, na tęsknotę
za ojczyzną i lęk przed nieznaną przyszłością.
Zdaje się, że z tej samej przyczyny w rosyjskim tekście zanika również
odwołanie do Chorału25 Kornela Ujejskiego: „Myślałem, że z dymem pożarów” – Думал я, в дыму стеная [„Myślałem, że jęcząc w dymie”]. Dlatego
również nie znajdziemy wzmianek o papieżu, jako sile przeciwstawnej do
Belzebuba wtrzeciej zwrotce, która zresztą, jak pisałam wyżej, jest rozbudowaniem jedynie drugiego wersu z oryginału.
Dobór leksyki u Pasternaka jest bardziej precyzyjny, oczywiście,
плюнуть (w znaczeniu „machnąć ręką”) i загнуть (w znaczeniu „wymyślić,
zrobić coś niezwykłego”) są kolokwializmami, lecz nie zgrubieniami i o wiele mniej rzucają się w oczy niż „we łbie” (przetłumaczony jako в сознанье
[„w świadomości”]), „sterczy” (обучаю [„uczę”]) oraz „zagryzmolony poemat”
(w tłumaczeniu nie ma odpowiednika). Spoetyzowana zostaje ósma zwrotka, gdzie wyznanie Broniewskiego „i co noc powtarzam bezsennie// twe
imię Mario” Pasternak modyfikuje do metafory Именем твоим, Мария// я
25 Ten utwór, napisany pod wrażeniem okrucieństwa tzw. rzezi galicyjskiej, jest stylizowanym biblijnie błaganiem Boga o łaskę nad cierpiącym narodem; pod koniec
XIX wieku pełnił on rolę hymnu narodowego. (Zob. A. Witkowska, Liryka okresu
międzypowstaniowego, [w:] taż, Romantyzm, Warszawa 2009, s. 458−460).
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бессонницу зову [„Twym imieniem, Mario// zwę bezsenność”]. Ten wynalazek podziwiał w swoim szkicu Pollak uznawał go z jedno z najwybitniejszych osiągnięć Pasternaka jako tłumacza i mówił, że za to sformułowanie
można wybaczyć poecie wszelkie niewierności wobec oryginału26.
Warto dodać, że wspomniane wyżej wielokropki pojawiają się u Pasternaka jak gdyby w chwilach smutnych refleksji: Старый Город пал…
И вот// плачу я… Прости, родная!// И отчаяние растет…[„Stare Miasto poległo I oto// płaczę Wybacz, kochana!//A rozpacz narasta…”], lecz
narrator nie zatrzymuje się nad nimi długo, przyjmuje je do wiadomości
i nie zwlekając, idzie dalej.
W ostatnich dwóch zwrotkach różnica pomiędzy oryginałem a przekładem w nastawieniu narratora do problemu osiąga kulminację: Broniewski
z rozpaczą i irytacją twierdzi, że on t ę p o m u s z t r u j e wiersze, chociaż to
zupełnie na nic, bo jego serce j e s t bez domu, natomiast Pasternak jedynie u c z y wiersze maszerowania, i chociaż nie jest to nikomu potrzebne,
pisze dalej,ponieważ jego serce n i e p o t r z e b u j e domu.
Tę różnicę konkluzji zaznaczył również Pollak znajdował uzasadnienie
dla niej przede wszystkim w biografii obu poetów, co w tym wypadku wydaje się jak najbardziej słuszne. Broniewski pisał swój wiersz, przebywając
na emigracji podczas wojny, myśląc o okupowanej, rozdartej ojczyźnie,
podczas gdy Pasternak zajął się nim znajdując się w zupełnie innej sytuacji osobistej i twórczej. Mniej więcej wtedy właśnie otrzymał nagrodę
Nobla za powieść, która w ojczystym kraju została zakazana przez władzę,
i w wyniku nagonki orazprześladowań był zmuszony do zrzeczenia się
honorowej odznaki:
[…] poeta, wierny swojemu traktowaniu przekładu jako odskoczni dla własnego widzenia, jako kanwy, na której można inaczej poprowadzić wzór – on, który niedługo przedtem pisał list do Chruszczowa, że nie może opuścić swego
kraju – w pewnym momencie korzystając z pretekstu wiersza Broniewskiego
może pozwolił sobie w chwili rozmowy ze sobą samym na słowa zapewnienia:
„Rodina wied’ biezgraniczna,// sierdcu nużdy niet w domu27.
26 Zob. S. Pollak, dz. cyt., s. 210.
27 Tamże, s. 211

168 | Anna Svetlova

Tłumaczenie Pasternaka, z jednej strony, w pełni odpowiada kryteriom
postawionym przez Barańczaka, posiada bowiem wszelkie cechy, żeby
„funkcjonować w języku B i kulturze literackiej B tak samo, jak w języku
i kulturze A”28. Jednak z drugiej strony, utwór Я и стихи odchodzi od kultury A tak daleko, że zmieniają się nie tylko środki werbalne, lecz również
nastrój wiersza i jego konkluzja. Widzimy, że Pasternak-poeta znowu wziął
górę nad Pasternakiem-tłumaczem, pierwiastek artystyczny w owym przekładzie znacznie przewyższa pierwiastek translatorski. W związku z tym
sądzę, że, tak samo jak w wypadku wiersza Do siostry, mamy do czynienia
nie z oryginałem i tłumaczeniem, lecz raczej z wariacjami polskiego i rosyjskiego poety na ten sam temat. Przy czym Pasternak, podobno nawet
na wpółświadomie, wykorzystuje utwór Broniewskiego jako pretekst do
wyrażania własnych uczuć, „chowa się” za jego słowami. Być może dlatego
odrzucił propozycję tłumaczenia innych wierszy polskiego poety. Nie czuł
już w sobie odpowiedniej siły i kompetencji, tęsknił za własnym językiem
poetyckim. Tak pisał o tym później do samego Broniewskiego:
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pozwalało tłumaczom stworzyć ton odrębności i napięcia, nieuchwytny
dla polskiego czytelnika, lecz oczywisty dla rosyjskiego. Dzięki temu Broniewski stał się w Rosji jednym z najlepiej znanych i czytanych poetów
polskich XX wieku30. W moim odczuciu na tym właśnie polega główna
funkcja tłumaczenia na budowaniu mostu pomiędzy odrębnymi kulturami.
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ABSTRAKT
Artykuł przedstawia szczegółową analizę porównawczą utworu Władysława Broniewskiego Ja i wiersze oraz jego rosyjskiego tłumaczenia pióra Borysa Pasternaka (Я стихи). Przekład artystyczny odgrywał bardzo
istotną rolę w życiu i twórczości rosyjskiego noblisty, a jego podejście do
pracy tłumacza można porównać do przyjmowanej przez wielu współczesnych przekładoznawców koncepcji tłumacza jako drugiego autora.
W przypadku tłumaczenia wiersza Broniewskiego Paternak, zamiast zupełnie nieznanego jego rodzimej kulturze wiersza tonicznego, zdecydował się zastosować trzystopowy trochej, świadomie pominął też jedną
ze strof, w której Broniewski umieścił nawiązanie do Hymnu Słowackiego.
Dokonując analizy porównawczej obu utworów na poziomie metrycznym,
syntaktycznym oraz semantycznym można zauważyć, że polski oryginał
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różni się od rosyjskiego tłumaczenia nie tylko stylistyką, lecz również
światopoglądem podmiotu lirycznego. W związku z tym, możemy traktować Я и стихи jako samodzielny utwór Borysa Paternaka, jedynie zainspirowany przez wiersz Broniewskiego.
Słowa klucze: Broniewski Władysław, Pasternak Borys, przekład literacki,
XX wiek

ABSTRACT
The article presents an in-depth comparative analysis of a poem entitled
Ja i wiersze [‘Me and My Poems’] by Władysław Broniewski and its Russian
translation by Boris Pasternak (Я и стихи). Literary translation played a very
important role in the Russian Nobel Prize winner’s life and oeuvre. His attitude towards the work of the translator can be compared to the concept
of translator as the second author, popular among many contemporary
translation studies scholars. In his translation of Broniewski’s poem, Pasternak decided on the three-foot trochee instead of the tonic verse, which
is almost unknown to his culture. He also purposely missed one of the
stanzas, in which Broniewski referred to Słowacki’s Hymn. The comparative
analysis of the two poems on the metrical, syntactic, and semantic level
shows that the Polish original differs from the Russian translation not only
in terms of the stylistics, but also in terms of the persona’s world view.
Hence, Я и стихи can be seen as an independent poem by Boris Pasternak,
only inspired by Broniewski’s one.
Keywords: Broniewski Władysław, Pasternak Boris, literary translation,
XX century
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