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Zenon Birkholz
1
 

Alabaster – wędrówki kamienia, mistrzów i ich dzieł 

w późnośredniowiecznej Europie  

W neoplatońskiej, późnośredniowiecznej wizji transcendentalnej i sakralnej rzeczy-

wistości niezwykle ważną rolę odgrywał materiał, z którego wykonywano ówczesną 

plastykę. Herbert Beck i Horst Bredekamp zwrócili uwagę na powszechność stosowania 

białego wapienia, charakterystycznego między innymi dla tzw. Pięknych Madonn ok. 

1400 r., czy wosku, ze względu na znaczenie symboliczne bieli [1, s. 6-9; 2, s. 77-78]. 

Jednocześnie zauważyli, że twórcy tego okresu darzyli wyjątkową estymą także biały 

marmur i alabaster. Materiały te, jak niewiele innych, poprzez swoją biel, przeźro-

czystość i przepuszczalność światła, w wyjątkowy sposób odzwierciedlały w ziemskiej 

materii transcendentalną rzeczywistość nadprzyrodzoną (Stoffheilikeit) [1, s. 6-9]. 

Właściwości te nadawały więc plastyce, ale też witrażom i miniatorstwu, wybitnie 

sakralny charakter [3, s. 157-171]. Ujawniał się on szczególnie w odtwarzaniu ciele-

sności postaci, jej tkanki skórnej, bo ukazywał nadprzyrodzoność ziemskiej materii 

i pierwotny zamysł Stwórcy odkrywany dzięki światłu fizycznemu jako metaforze 

światłości wiekuistej [1, s. 9]. Parafrazując więc, cytowanego przez nich Antona Legnera 

w odniesieniu do Mistrza ołtarzyka z Rimini, uznali alabaster (gypsum carbonate), jego 

piękno, także metafizyczne, odzwierciedlane przez fizyczne właściwości materiału, za 

niezwykle ważny element plastyki międzynarodowego stylu ok. 1400 r. [1, s. 6; 4, 147]. 

Zagadnienie faworyzowania alabastru, jako materiału rzeźbiarskiego, nie dotyczyło 

tylko tego okresu. Na istniejącą wcześniej taką praktykę rzeźbiarską na pograniczu 

franko-flamandzkim i Nadrenii zwrócił uwagę Tymothy B. Husband w swoim artykule 

o twórczości Tilmana Riemenschneidera [5, s. 64]. Tak zarysowany temat pozwala 

podjąć próbę prześledzenia na przykładzie alabastru wędrówki idei uzewnętrzniającej 

się w materiale, mistrzów w nim tworzących i ich dzieł w późnośredniowiecznej 

Europie. Taka próba została w odniesieniu do tego materiału, wykonawców i ich 

wytworów podjęta ostatnio przez Kim Woods [6]. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 

w przyrodzie alabaster występuje w całej gamie lśniących kolorów od kremowego 

poprzez szarości, żółcienie do miodowego. Doskonale ilustrują tę różnorodność płyty 

alabastrowe w otworach okiennych w mauzoleum Galli Placydii w Rawennie 

powstałego w latach 425-450. Miały one, razem ze sztucznym światłem i mozaikami, 

specjalną funkcję „odtwarzania migoczącego, lśniącego światła kopuły nieba” (fig. 1) 

[7, s. 209].  

                                                                
1 birkholz@interia.pl, historyk sztuki. 

mailto:birkholz@interia.pl
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Figura 1. Alabastrowa płyta okienna w mauzoleum Galli Placydii, Rawenna (425-450). Fot. Autor 

Późnośredniowieczna popularność alabastru jako materiału rzeźbiarskiego rozpo-

częła się, zgodnie ze źródłami archiwalnymi na początku XIV w. w Ile-de-France 

i pograniczu franko-flamandzkim [6, s. 49-64]. Walter Paatz zwrócił uwagę na poja-

wienie w inwentarzu hrabiny Mahaut d’Artois z 1316 r., informacji o „une ymage de 

Nostre Dame d’alabastes”. Uznał ją za najwcześniejszą wzmiankę, dotyczącą użycia 

alabastru w plastyce późnośredniowiecznej [8, s. 127]. We wrześniu 1327 r. zanotowano 

w „Journal du Trésor” dworu francuskiego zakup piętnastu „lapidibus de alabastro” na 

trzy nagrobki zmarłych królów francuskich – Filipa IV, Ludwika X i Filipa V, zamó-

wione przez Karola IV, ostatniego władcy z dynastii Kapetyngow (fig. 2) [2, Bd. 1, 

s. 2]. Problem jednak w tym, że ich efigia zachowane w opactwie Saint Denis, 

wykonane zostały nie z alabastru, lecz z białego marmuru [2, Bd. 1, 77-78, Bd. 2, Abb. 

34, 42, 50]. Tradycja wykonywania królewskich figur nagrobnych z tego materiału 

utrzymywała się również podczas panowania ich następców z dynastii Walezjuszy [9, 

s. 31-36, Pl. 1-13]. Efigia te wyrzeźbione zostały przez twórców reprezentujących 

franko-flamandzką tradycję stylistyczno-warsztatową [2]. W tej tradycji wykonano 

w 1329 r. figurę, znaną z przekazów archiwalnych jako „ymage de nostre Dame 

d’allebastre” z kościoła w Gosnay, identyfikowaną obecnie z wyrzeźbioną w białym 

marmurze, zachowaną do dzisiaj figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem [10, s. 92-93]. 
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Figura 2. Marmurowe efigia Filipa V (1294-1322), Karola IV (1294-1328) i jego żony Jeanne d’Evreux 

(1307-1371) w katedrze Saint-Denis, Paryż. Fot. Autor 

Gerhard Schmidt przypisał jej wykonanie Jeanovi Pépinowi de Huy, rzeźbiarzowi 

pracującemu razem z Évrardem d’Orléans przy produkcji nagrobków ostatnich Kape-

tyngów [2, s. 48, 54-55, 59-71]. Obaj twórcy wymienieni zostali w latach 1311-1315, 

jako będący na usługach hrabiny Mahaut d’Artois [2, s. 57]. Z kolei w 1345 r. 

w źródłach archiwalnych wymieniono, jako „una ymagine lapidis alabstri”, wykonaną 

w białym marmurze i zachowaną do dzisiaj figurę Matki Bożej, z kościoła w Diest 

(Belgia) [11, s. 43-44, fig. 1]. Najprawdopodobniej najstarszym, zachowanym przy-

kładem plastyki franko-flamandzkiej, wykonanej z alabastru, jest fragment retabulum 

ołtarzowego z przedstawieniem dwóch faryzeuszy datowany na I ćw. XIV w., obecnie 

w zbiorach Musées royaux d’Art et d’Historie w Brukseli [12, s. 207, fig. 41]. 

Podobnie datowane są dwa najstarsze fragmenty nastawy ołtarzowej wykonane z białego 

marmuru, pochodzące z opactwa St. Denis [12, s. 98-100, fig. 19a, b]. 

Wymienione przykłady i źródła archiwalne, pozwalają stwierdzić, że termin 

„alabaster” (l’albatre) był stosowany do plastyki, wykonanej zarówno z białego 

marmuru, jak i alabastru (gypsum carbonate) [2, s. 78]. O tym, jak powszechne było 

utożsamianie obu materiałów, świadczy wzmianka, dotycząca „imaginem beate Mariae, 
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cum filo Jesu Christo de Alabastro” z Rimini, zamieszczona w testamencie kardynała 

Gotio Battaglia, spisanym w 1345 r., w Awignionie. Erwin Panofsky uznał ją za przed-

stawienie „zwykłej” Madonny z Dzieciątkiem, niekoniecznie wykonane z alabastru. 

Przyznał przy tym, że rozróżnienie obu materiałów jest trudne bez technicznej analizy 

[13, s. 125]. Późniejszym przykładem takiego rozumienia terminu „alabaster” może 

być opis marmurowej Madonny Michała Anioła w Brugii, dokonany przez Albrechta 

Dürera, według którego był to das alabaster Marienbild zu unser Frauen das Michale 

Angelo von Rom gemacht hat [13, s. 125]. Czasami twórcy używali obu materiałów 

jednocześnie. Świadczą o tym trzy fragmenty tego samego retabulum ołtarzowego, 

znajdujące się w Mayer van den Bergh Museum w Antwerpii, datowane na II ćwierć 

XIV w. [12, s. 198, fig. 4c]. Gerhard Schmidt opisał je jako wykonane z białego 

marmuru [2, 79]. Nie zwrócił uwagi na fakt, iż dwa z nich są z alabastru. Przykładem, 

doskonale ilustrującym istniejącą ciągle trudność w identyfikacji obu materiałów jest 

katalog z wystawy Les Premiers Retables, w którym materiał fragmentu jednego 

z reliefów określono jako „marbre ou albâtre” [12, s. 96, fig. 4c]. Trudność w identy-

fikacji obu materiałów uwidacznia się szczególnie we francuskiej nekropoli królewskiej, 

w kościele opackim Saint-Denis. Kilkadziesiąt zgromadzonych tam efigiów królew-

skich z dynastii Kapetyngów i Walezjuszy, zostało wykonanych w większości białego 

marmuru w różnych odcieniach. Bliższe przyjrzenie się im pozwala stwierdzić, że 

zastosowany materiał, kolorem, blaskiem i przeźroczystością, do złudzenia przypomina 

alabaster (gypsum carbonate).  

Podobnie na I ćw. XIV w. datowane są, udokumentowane źródłowo, najwcze-

śniejsze obiekty plastyki alabastrowej, zachowane w Katalonii. W tym rejonie, ok. 1300 r., 

pojawili się rzeźbiarze francuscy, w tym wykształceni w tradycji rzeźbiarskiej z Ile-de 

France i pogranicza franko-flamandzkiego [14, s. 64-73]. Do takich twórców, obok 

Nicolasa de Tournai czy Pierra de Guines, zaliczyć należy Joana de Tournai, 

działającego w okolicach Girony w trzecim dziesięcioleciu XIV w. [14, s. 96-103]. 

Wspólnym mianownikiem jego twórczości, jak wyraziła się Francesca Español i Bertran, 

było właśnie stosowanie alabastru z łomów w okolicach Girony [15, s. 379-432, fig. 4]. 

Był on również zatrudniony w Gironie jako vitriarius (witrażysta). To pozwoliło bada-

czce przyjąć, że jako wykonawca tumby-relikwiarza z efigium św. Narcyza w kościele 

św. Feliksa w Gironie był również autorem inkrustacji tła gotyckich nisz nagrobka 

kobaltowym szkłem, emanującym intensywnym niebieskim blaskiem na podobieństwo 

witraża (fig. 3) [15, s. 393-394]. Taka szklana dekoracja pojawiła się w dwóch kamien-

nych nastawach ołtarzowych w katedrze Saint-Denis, datowanych na III ćw. XIII w. 

[12, s. 77, 243, kat. Nr 100 i 101]. Pojawienie się rzeźbiarzy franko-flamandzkich 

w Katalonii zapoczątkowało powszechne stosowanie alabastru w praktyce rzeźbiarskiej 

tego regionu, a następnie bez mała całego Półwyspu Iberyjskiego [6, s. 64-73].  
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Figura 3. Ściana alabastrowej tumby-relikwiarza św. Narcyza w kościele św. Feliksa w Gironie, 1327 r.  

Fot. Elżbieta Stawska-Birkholz  

Skala wykorzystania tego materiału w plastyce hiszpańskiej nigdy jednak nie 

osiągnęła poziomu popularności alabastru angielskiego wśród późnośredniowiecznych 

rodzimych i kontynentalnych twórców oraz odbiorców [6, s. 73-92]. Łomy alabastru 

w obu tych krajach były największymi centrami wydobycia tego materiału w ówczesnej 

Europie. W Anglii, w odróżnieniu od Hiszpanii nie ma w ogóle łomów marmuru, były 

za to równie bogate złoża gipsu, którego skrystalizowaną formą jest alabaster (gypsum 

carbonate) [6, s. 13-20, 46]. Tutaj, najprawdopodobniej w późnych latach trzydziestych 

lub wczesnych czterdziestych XIV w., wykonano pierwsze w późnośredniowiecznej 

plastyce angielskiej, alabastrowe efigia króla Edwarda II, znajdujące się w katedrze 

w Gloucester i jego syna Johna of Eltham w katedrze westminsterskiej. Wobec braku 

zachowanych źródeł archiwalnych istnieje spora rozbieżność w datowaniu obu 

nagrobków i efigiów [16, s. 160-162; 17, s. 416-467].
 
Jednak niedawno Ian Mortimer 

uznał, że oba nagrobki pochodzą z czasów po 1336 r., a przed 1343 r. [18, s. 1206-

1207]. Oba efigia, bez wątpienia miały naśladować królewskie efigia francuskie z końca 

XIII i początku XIV w. [cyt. 17, s. 416-417]. Anne McGee Morganstern zwróciła 

uwagę na swoistą „aurę świętości” otaczającą efigium Edwarda II, w którym król 

ospogląda w kierunku nieba, jakby zafascynowany wielkim światłem (fig. 4) [cyt. 19, 

s. 87, 91].  
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Figura 4. Alabastrowe efigium Edwarda II w katedrze w Gloucester, po 1336 r. Fot. Autor 

Zacytowała przy tym słowa Erwina Panofskiego, który stwierdził, że zmarły był 

w stanie patrzeć z otwartymi oczyma na światłość wiekuistą, która mu świeci. (...) 

Przeźroczysta aura alabastru zastosowanego po raz pierwszy w efigium w Anglii, 

wzmacnia efekt wydarzenia transcendentalnego [cyt i tłum. autora: 19, s. 83; 20, s. 56]. 

Bezpośrednie wpływy francuskie uwidoczniły się również w nagrobku i efigium królo-

wej Phillipy de Hainault, żony Edwarda III, wykonanym z angielskiego alabastru 

w latach 1366-69 przez franko-flamandzkiego rzeźbiarza Jeana de Liège [9, s. 52-54; 

21, s. 21, pl. 4-5]. Tumby obu Plantagenetów z alabastrowymi efigiami, wyznaczały 

początek angielskiej mody na używanie tego materiału, najpierw w plastyce nagrobnej 

i, nieco później, sakralnej [22, s. 1-15]. 

Wkrótce produkcja różnego rodzaju plastyki alabastrowej osiągnęła niemal przemy-

słowy, niespotykany w ówczesnej Europie, poziom. Wzmianki archiwalne wskazują, 

że już w pod koniec XIV wieku eksportowano na kontynent pojedyncze figury lub 

reliefy, a w XV w. także materiał i liczne nastawy ołtarzowe [23, s. 185-186; 24, s. 23-

37; 25, s. 304-307]. Wędrówka angielskiej plastyki alabastrowej świadczy, że system 

późnośredniowiecznych morskich szlaków handlowych łączył Flandrię i tereny 

północnej Francji z północnymi Włochami, dwoma najbogatszymi i najbardziej zurba-

nizowanymi obszrami Europy. W tej wymianie dóbr – mimo wielu trudności – miały 
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swój udział również miasta hanzeatyckie, porty angielskie, francuskie i hiszpańskie 

oraz islandzkie. Dlatego poza Anglią, największa ilość angielskich, alabastrowych 

retabulów ołtarzowych zachowała się we Francji, następnie Włoszech, Hiszpanii, 

Islandii i Polsce. Na terenie Polski późnośredniowieczna angielska plastyka alabastrowa 

pojawiła się już w XIV w. w ramach bezpośredniej wymiany towarowej Anglii 

z miastami hanzeatyckimi znajdującymi się na terenach ówczesnego państwa krzyża-

ckiego, takimi jak Gdańsk, Królewiec, Toruń, Elbląg, ale też i Polski [26]. W Gdańsku, 

w Kościele Mariackim zachowały się dwie figury św. Krzysztofa i Niewiernego 

Tomasza, jeden z trzech reliefów z Pokłonem Trzech Króli (obecnie zaginiony), 

wszystkie z lat osiemdziesiątych XIV w., dwa kompletne lub prawie kompletne 

retabula ołtarzowe, ze scenami z życia św. Jana Chrzciciela i maryjnymi, datowane 

odpowiednio na ok. 1430 r. i po 1440 r. (fig. 5).  

 

Figura 5. Alabastrowa część ołtarza św. Doroty ze scenami maryjnymi w kościele NMP w Gdańsku,  

po 1440 r. Fot. Autor 

Na osobną wzmiankę zasługują trzy reliefy z przedstawieniami Pojmania, Biczo-

wania i Ukrzyżowania Chrystusa zachowane w skarbcu Katedry Wawelskiej i zbiorach 

Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Przedstawienia te Janina Kalinowska 

skonfrontowała ze wzmiankami archiwalnymi dotyczącymi nieznanego alabastrowego 

retabulum ołtarzowego, zamówionego do kaplicy grobowej w Katedrze Wawelskiej 

ufundowanej przez Jana Hinczę z Rogowa i poświęconej w 1465 r. (fig. 6). Jan Hincza 

z Rogowa był między innymi starostą nieszawskim, inowrocławskim i golubskim, 

dyplomatą w okresie wojny trzynastoletniej, popierającym inkorporację ziem państwa 

zakonnego do Polski [27, 133-205].  
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Figura 6. Relief ze sceną Ukrzyżowania Chrystusa, Skarbiec katedry na Wawelu, ok. 1465 r.  

Fot. Barbara Kalfas 

W porównaniu z niemal masową, typowo rzemieślniczą produkcją późnośrednio-

wiecznej plastyki alabastrowej w Anglii, wytwory z pogranicza franko-flamandzkiego, 

Niderlandów i Nadrenii, wyróżniały się zwłaszcza od końca XIV w., wysokim 

poziomem artystycznym i były również w znacznym stopniu przeznaczone na eksport 

[28, s. 96-116; 29, s. 64-181]. W alabastrze wykonywali swoje dzieła tacy wybitni 

twórcy, jak André Beauneveu, który wykonał figurę św. Katarzyny do nagrobka 

Ludwika de Mâle w kościele NMP w Kortrijk (Belgia), czy Claus Sluter ze swoim 

warsztatem, którego dziełem są figury płaczków w nagrobku Filipa Śmiałego, księcia 

Burgundii w Chartreuse de Champmol w Dijon (Francja) [9, s. 37-65, pl. 14-18, fig. 25]. 

Popularność tego materiału w ówczesnej Europie spowodowała, że pojawili się 

wyspecjalizowani twórcy, używający wyłącznie alabastru, zwykle z lokalnych łomów. 

Do takich rzeźbiarzy należał anonimowy Mistrz Ołtarza z Rimini, którego prace lub 

raczej dzieła przypisywane jego warsztatowi są rozrzucone po całej Europie, od Rimini 

po Paryż, Londyn, Isola Bella (wcześniej w Mediolanie), Utrecht, Clerques. Kim 

Woods próbowała niedawno połączyć tego mistrza z rodziną De Backeres z Brugii, 
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[30, s. 56-83]. W ten nurt wpisuje się również alabastrowa grupa Trzech Marii ze sceny 

Ukrzyżowania Chrystusa z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu, obecnie w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. Śr. 402) [31, s. 298, kat. Nr II. 4, tamże il.].  

W dotychczasowych badaniach stwierdzano, że popularność alabastru w plastyce 

późnośredniowiecznej była wynikiem jego cech fizycznych, takich jak przeźroczystość, 

biały kolor, łatwość obróbki i możliwość polerowania [32, s. 29]. Niedawno zaczęto 

sugerować, że w przypadku angielskiej plastyki alabastrowej w XIV i XV wieku, ta 

popularność wynikała również z jej bliżej nieokreślonego „znaczenia kulturowego” 

(cultural significance) [33, s. 66]. Podobne zagadnienie było przedmiotem zamiesz-

czonych na wstępie uwag Herberta Becka i Horsta Bredekampa na temat symbo-

licznego znaczenia białego marmuru, wosku, a zwłaszcza alabastru, w odniesieniu do 

plastyki stylu międzynarodowego ok. 1400 r. Tą samą drogą podążył Willibald 

Sauerländer w badaniach nad znaczeniem alabastru, kości słoniowej i białego marmuru 

w plastyce XIII i XIV wieku, z punktu widzenia średniowiecznej ikonografii 

materiału lub, jak to określił Thomas Raff, ikonologii materiału [34, s. 509, 513; 35, 

s. 10]. O tym, że musiały być inne niż kryteria artystyczne, powody atrakcyjności 

rzemieślniczej przecież angielskiej XV-wiecznej plastyki alabastrowej, znajdującej się 

w renesansowej Wenecji czy Ferrarze, zastanawiali się już Edward S. Prior i Arthur 

Gardner [36, s. 425]. Znaczenie symboliczne terminu „alabaster” w odniesieniu do 

alabastru (gypsum carbonate) i białego marmuru stało się również przedmiotem badań 

Aleksandry Lipińskiej [37, s. 295-312]. Punktem wyjścia jej rozważań, była starożytna 

opinia wyrażona przez Pliniusza Starszego, według którego alabaster jest rodzajem 

lśniącego, białego kamienia (candidus colos) [38,  s .  329-330].  Był on ceniony ze 

względu na właściwość konserwowania olejków zapachowych, które przechowywano 

w małym pojemniku zwanym alabastron [38, s. 329]. To właśnie naczynie zostało 

wymienione w scenie Namaszczenia Chrystusa w Betanii przez jawnogrzesznicę, 

identyfikowaną w średniowieczu z Marią Magdaleną (Mat 26:7; Mar 14:3; Łuk 7:37-

38). Podążając tą pobożną tradycją Eucheriusz z Lionu (zm. w 450 r.), uznał alabaster 

za genus marmoris preciosi, ex quo Evangelici illus unguenti vasculum erat [cyt. 39, 

szp. 816]. Powszechna w średniowieczu opinia, identyfikująca alabaster z białym 

marmurem, jednakże z plamami różnego koloru (alabastrites lapis candidus, intertinctus 

variis coloribus) ,  miała z kolei swoje źródło w „Etymologii” Izydora z Sewilli, który 

stwierdził, że alabaster to również waza (alabastrum vas unguentarium a lapide sui 

generis cognominatum, quem alabastritem vocant, qui incorrupta unguenta 

conservant) [cyt. 40, szp. 569]. Scena w Betanii stała się w średniowieczu przedmio-

tem egzegezy teologicznej. Jednym z wcześniejszych takich tekstów jest komentarz 

Walafrida Strabo do Ewangelii Mateusza, porównujący alabastron do ciała ludzkiego, 

namaszczonego wyznaniem wiary (alabastrum, id est corpus hominis, per unguentum, 

ostendit fidem confessionis) [41, szp. 88]. Aleksandra Lipińska stwierdziła, biorąc pod 

uwagę, między innymi ten fragment, że kluczowym zagadnieniem w pismach teologicz-

nych, była identyfikacja alabastru z ciałem ludzkim, uświęconym przez wiarę [42, 

s. 203, 303]. O tym, że rzeczywiście to podobieństwo miało znaczenie w alegorycznych 

interpretacjach teologów średniowiecznych, świadczyć może zdanie ze „Złotej Legendy” 

Jakuba z Voraginy, który zanotował, że ciała świętych były alabastrową wazą 

duchowego namaszczenia [43, vol. 2, s. 274]. Jednak Aleksandra Lipińska, skupiając 
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się na symbolicznym znaczeniu wazy alabastrowej, przyznała jednocześnie, że 

zagadnienie to ma swoje korzenie we właściwościach kamienia, takich jak między 

innymi biały lub kremowy kolor oraz przeźroczystość [cyt. 37, s. 303].  

Jako lśniący biały (candidus), ale i przeźroczysty (perlucidi) opisał alabaster Petrus 

Comestor (zm. ok. 1147 r.) w swojej „Historia Scholastica” [44, szp. 1597]. Obie te 

właściwości stały się w średniowieczu przedmiotem egzegezy filozoficznej i teolo-

gicznej. Pełna blasku jasna biel (candor) i przeźroczystość (translucency, pellucidity 

raczej niż perlucidity, perspicuum, diaphaneity) miały zasadnicze znaczenie 

w neoplatońskiej i pseudodionizyjskiej wizji światła metafizycznego [45, s. 203-206; 

46, 14-25]. U jej źródeł stały słowa, samego Chrystusa: Ja jestem światłością świata. 

Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J. 8, 

12) [47, s. 1404]. Współczesny Comestorowi Ryszard od św. Wiktora (zm. w 1173 r.), 

w komentarzu do fragmentu z Pieśni nad Pieśniami: Jesteś źródłem ogrodów, zdrojem 

wód żywych spływających z Libanu (Pnp, 4, 15) i odpowiadającym mu słowom 

Chrystusa o „źródle wody żywej” (J. 7,-37-40), określił go jako lśniący biały kolor 

(candidus), który rozjaśnia i upiększa całe niebo, i który jest kolorem światłości 

wiekuistej oraz lustrem bez skazy Bożego Majestatu, świecąc nad wszystkimi ludźmi 

przychodzącymi na świat [48, szp. 492]. Wizja ta miała swoje źródło w pismach 

późnośredniowiecznych filozofów i teologów, dotyczących fizycznej natury światła 

i odniesienia go do nadprzyrodzonej, boskiej iluminacji (sub lucis similitude). Ta 

augustiańska idea była popularna szczególnie począwszy od XIII w., wśród filozofów 

i teologów franciszkańskich, z kręgu paryskiego i oxfordzkiego, jak Robert Grosseteste 

(zm. w 1253 r.) czy św. Bonawentura (zm. w 1274 r.) [49, s. 25-44; 50, s. 265-266]. 

Obaj byli pod wpływem nowo odkrytych i przetłumaczonych na łacinę pism 

Arystotelesa. Pierwszy z nich, w traktach „De luce” i „De colore” oraz innych 

pismach, studiując optykę i sposób, w jaki promienie światła przechodzą przez 

materiały przeźroczyste lub odbijają się od błyszczących obiektów, stwierdził, że kolor 

jest światłem wcielonym w przeźroczysty materiał (color est lux incorporata perspicuo) 

[cyt. 51; 46, s. 20-43]. Dlatego intensywne jasne światło jest w przeźroczystym 

i czystym medium białe (lux igitur clara multa in perspicuo puro albedo est) 

w odróżnieniu od zanieczyszczonego przeźroczystego medium, w którym jest ciemne 

(lux pauca in perspicuo impure nigredo est)” [cyt. 46, s. 16, 17]. Biel identyfikowana 

była przez Roberta Grosseteste ze światłem fizycznym (lux), jako najbardziej 

pierwotną i cielesną postacią świata materialnego (Rdz., 1, 3-5) [52, s. 111-139, zwł. 

113]. To światło w najwyższym stopniu czyni rzeczy pięknymi i ukazuje ich piękno 

(lux est maxime pulchrificativa et pulchritudinis manifesta) [cyt. 45, s. 205, 207; 53, 

s. 70]. Zanieczyszczenie przeźroczystego medium z kolei wynika ze stopnia zmieszania 

z ziemską materią trzech naturalnych i przeźroczystych elementów, takich jak powietrze, 

woda i ogień, które pozwalają światłu rozpraszać się nieskończenie w przestrzeni 

ziemskiej i nadawać materii postać cielesną. Cielesność zatem albo jest samym 

światłem, albo działaniem nadającym materii wymiary o tyle, o ile uczestniczy ona 

w samym świetle i działa z mocy samego światła (Corporeitas ergo aut est ipsa lux aut 

est dictum opus faciens et in materiam dimensiones inducens, in quantum participat 

ipsam lucem et egit per virtutem ipsius lucis) ,  [tłum. i cyt. 53, s. 70]. Dla Roberta 

Grosseteste, przeźroczyste medium różni się w dwojaki sposób: jest rzeczywiście 



 

Alabaster – wędrówki kamienia, mistrzów i ich dzieł w późnośredniowiecznej Europie 

 

17 

przeźroczyste lub czyste, oddzielne od ziemi, albo zanieczyszczone mieszanką z ziemią 

(perspicui vero duae sunt differentiae: est enim perspicum aut purum separatum 

a terrestreitate, aut impurum terrestreitatis admixtione) [46, s. 16 i 17]. Obok natural-

nych, do takich zanieczyszczonych mediów należy wyróżniające się przeźroczystością 

czyste lub wielobarwne szkło [46, s. 22-23 i 36-37]. Podobnie jak inne, bardziej lub 

mniej przeźroczyste media, jest ono tworem ludzkiego umysłu i rąk [46, s. 18-19, 29]. 

Wcielone w nich wewnętrzne światło (lux), na równi z przejrzystością (perspicuitas 

lub diaphaneity), powoduje powstanie kolorów [46, s. 16, 21-24, 30, 36-37]. Te zaś 

zależą od twórcy (artifex), który dzięki rozumowaniu (ratione), ale i doświadczeniu 

(experimentum) poznaje zasady nauki naturalnej i optyki. Jest zatem w stanie 

umiejętnie stworzyć (artificium) odpowiedni kolor lub przeźroczystość w zależności 

od potrzeb [46, s. 18-19, 26-30]. Jednak kolor ten staje się widoczny, dopiero kiedy 

zostanie oświetlony (lluminate) światłem zewnętrznym (lux superfusa), które 

w traktacie „De colore” pochodzi od słońca. Brak jednakże u Roberta Grossteste 

jednoznacznego rozróżnienia lux i lumen tak wyraźnie zdefiniowanego już przez 

Izydora z Sewilli [46, s. 21-22], który wraz ze św. Augustynem stwierdził, że 

pierwsze jest pierwotnym światłem substancjalnym, drugie zaś jest iluminacją 

emanującą z tego pierwszego, jego blaskiem (splendor) oraz kolorem [49, s. 25]. Ta 

neoplatońska idea przejawiała się w uznaniu, że w średniowieczu rzeczywistość 

naturalna jest prześwietlana światłem metafizycznym (lux) i fizycznym (lumen), które 

są w większym lub mniejszym stopniu wcielone w rzecz i są składnikiem tej samej 

rzeczywistości metafizycznej [46, s. 6].  

Św. Bonawentura (zm. 1274 r.) podjął myśl Roberta Grosseteste o świetle, które 

jest naturą powszechną znajdującą się we wszystkich ciałach tak niebieskich, jak 

i ziemskich... Światło jest formą substancjalną ciał. W zależności od mniejszego lub 

większego uczestnictwa w świetle ciała zajmują prawdziwsze i godniejsze miejsce 

wśród bytów [53, s. 71]. Dla Doktora Serafickiego, jak stwierdził Umberto Eco, światło 

może być rozpatrywane w trzech aspektach. Jako lux jest rozważane samo w sobie, jako 

swobodne rozprzestrzenianie się i początek każdego ruchu; z tego punktu widzenia 

przenika ono aż do wnętrza ziemi, kształtując minerały i zalążki życia, dając kamieniom 

ową „virtus stel larum”, będąca dziełem jego tajemnego wpływu. Jako lumen światło 

posiada byt „luminosum” i jest przenoszone w przestrzeni poprzez przeźroczyste 

ośrodki. Jako color lub splendor światło odbija się od przeźroczystego ciała, na które 

się natknęło [53, s. 71]. Światło zatem w swoim czystym stanie (lux) jest związane 

z istotą bożej obecności, sugeruje zatem metafizyczną rzeczywistość [54, s. 122]. 

W kazaniu o gwiazdach i dwóch źródłach światła św. Bonawentura użył alabastru jako 

przykładu źródła jarzącego się światła (ognia), będącego samym oświetlanym (est et 

aliud corpus, quod in se lucet, et alia illuminate, et alia insuper illuminare fecit, sed 

non set fons, neque principium, sicut in alabastro ostenditur esse igni) [55, T. 14, s. 6]. 

Głównym jednak źródłem światła jest słońce (est et aliud corpus, quod lucet, et 

illuminate, et illuminare facit, et est fons et principium luminis, sicut est corpus solis), 

[cyt. 55, T. 14, s. 6], które zidentyfikował z Chrystusem, rzucającym światło na Kościół, 

jak słońce na księżyc (sed interponitur ibi de luna, qua signatur Ecclesia, a Christo 

vero sole illumanata) [cyt. 55, T. 14, s. 7]. W tym kontekście średniowieczna egeze-

geza teologiczna pierwszych wersów Księgi Rodzaju została zestawiona ze słowami 
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Chrystusa, w których porównał on Jana Chrzciciela do lampy, co płonie i świeci, wy 

zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem (J. 5, 35) [55, T. 14, s. 25]. 

Robert Grosseteste w swoich pismach, nie wymienił obok szkła, innych naturalnych 

lub wykonanych przez człowieka przeźroczystych mediów. Należy jednak pamiętać, 

że szkło uznawane było w starożytności i średniowieczu za sztuczny kamień [56, 

s. 72]. Według autorów średniowiecznych, każdy rodzaj kamienia, był produktem dwóch 

naturalnych elementów – ognia i wody [56, s. 74]. Komentując właściwości alabastru 

(białego marmuru i alabastru), Albert Wielki (zm. 1280 r.), dominikanin i, podobnie jak 

Robert Grosseteste i św. Bonaventura, jeden z filarów myśli filozoficzno-teologicznej 

XIII w. w Paryżu, stwierdził, że ten błyszczący biały materiał należy do marmurów, 

zawierających duże ilości wody, ale też dużo przeźroczystego materiału, które wraz 

z innymi skałami nadają się do polerowania [57, s. 26, 44-45]. Albert Wielki użył do 

opisania koloru alabastru termin „albus”, (alabastrum... est autem albus nitens) [cyt. 

58, s. 41-42]. Jego zdaniem, ten szlachetny, lśniący, biały kolor zależy od ilości 

błyszczącego materiału w alabastrze [57, s. 18].  

W złożonej, scholastycznej i neoplatońsko-arystotelowskiej wizji estetyki Alberta 

Wielkiego, zasadniczą rolę odgrywały pojęcia jasności i blasku (claritas et splendor). 

Były jednymi z wyznaczników, obok proporcji, piękna fizycznego. Piękno zaś, poprzez 

udział w nim pierwiastka nadprzyrodzonego, transcendentalnego, należałoby odnieść 

do dobra. Bowiem piękno polega na błyszczeniu formy substancjalnej na proporcjo-

nalnie zbudowanych częściach materii, zatem pięknem jest (...) takie dobro, które 

ponadto posiada blask i jasność [45, s. 216, 218]. Oba pojęcia zostały utożsamione 

z formą i materią, przez którą emanuje (prześwietla – supersplendet) jasność i blask 

(claritas), jedyne prawdziwe piękno nadprzyrodzone i boskie.  

Tomasz z Akwinu, uczeń Alberta Wielkiego przejął poglądy mistrza na temat piękna. 

Stwierdził, że polega ono na pewnym blasku i proporcji (pulchrum consistit in 

quandam claritate et proportione) [45, s. 225, 232]. Wyróżnił przy tym dwa rodzaje 

piękna. Pierwsze to zmysłowe lub cielesne i niedoskonałe, związane z formą. Jest ono 

odblaskiem drugiego piękna, doskonałego, duchowego i nadprzyrodzonego. Pierwsze, 

które postrzegamy dzięki wzrokowi (visio corporalis), najdoskonalszemu ze zmysłów, 

istnieje dzięki drugiemu. To ostatnie jesteśmy w stanie widzieć (visio supernaturalis), 

poprzez pierwsze, które zmierza ku drugiemu [45, s. 221-222]. Zatem poprzez zdefinio-

wanie piękna zmysłowego można, na zasadzie analogii, podjąć próbę zdefiniowania 

piękna absolutnego, boskiego [45, s. 222]. Tomasz z Akwinu zwrócił też uwagę na 

używanie płyt przeźroczystego alabastru do zasłaniania otworów okiennych (alabastrum 

est genus marmoris, quod est translucens, et fiunt inde fenestrae) [59]. Tą starożytną 

i żywą w średniowieczu tradycję potwierdził również Dante Alighieri w „Boskiej 

Komedii”, wspominając o płytach z alabastru umieszczonych w ściankach latarni, 

w której źródło światła ni się od wstęgi perła odrywała: / Z bieli jarzącej swój ognik 

wyłoni / I jak za płytą alabastru pała (Raj, XV, 22-24) [60, s. 300; 11]. W tych wersach – 

jak stwierdziła Elsa Filosa – poeta pod wpływem pism Alberta Wielkiego, odniósł się 

bardziej, do wyjątkowej bieli niż do przeźroczystości alabastru [61, s. 176-178]. 

W komentarzu do nich Benvenuto da Imola, jeden z pierwszych krytyków literackich 

spuścizny Dante Alighieriego, zinterpretował perłę (w oryginale gemma), jako duszę 

(anima pretiosa) z alabastru, najbielszego z marmurów, wzmiankowanego przez 
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Ewangelistów w postaci alabastronu (waza na olejki zapachowe), przez którą promie-

niuje ogień. Jej kolor, podczas wznoszenia się do nieba, jest porównywalny z kolorem 

słońca, boskiej sprawiedliwości lub jarzy się jak duch złoto-czerwonym lub 

błyszczącym żółtym kolorem [62, T. 5, s. 131-132].  

Echem poglądów XIII-wiecznych filozofów na temat metafizyki światła jest wstęp 

do I Księgi „Objawień” św. Brygidy Szwedzkiej, w którym Chrystus, wstępując do 

wnętrzności panieńskich jak słońce świecące przez kryształ najczystszy; jako słońce 

szkło przenikając, żadnej zmazy w nim nie czyni ani obraża, tak i Dziewictwo Panny 

w przyjęciu Człowieczeństwa mego nie jest naruszone [cyt. 63, s. 7]. 

Powyższe zestawienie wskazuje, że termin „alabaster” odnosił się zarówno do 

białego marmuru, jak i alabastru. Z powodu intensywnej jasnej bieli, połączonej z bla-

skiem i przeźroczystością, był uznawany w późnośredniowiecznych pismach teolo-

gicznych i filozoficznych za ziemski ekwiwalent, synonim i symbol transcendentnej, 

boskiej światłości wiekuistej. Był wyrazem ponadnaturalnej i pierwotnej boskiej istoty 

piękna zrównanego z dobrem. Myśl ta była obecna w Biblii i w neoplatońskiej 

egzegetyce wczesnochrześcijańskiej oraz w pismach Pseudo-Dionizego Aeropagity. 

W II ćwierci XIII wieku została skonfrontowana z pracami Arystotelesa, otrzymała 

nowy wymiar; nie tylko symboliczny, ale i praktyczny w wyniku zainteresowania się 

zjawiskami naturalnymi, takimi jak optyka. Wyrażane w tym samym czasie poglądy 

Benvenuto da Imola, komentującego pisma Dantego, wskazują na istniejącą przez cały 

XIV w. i później, ciągłość neoplatońskiej, symbolicznej interpretacji terminu „alabastru”. 

Nie jest więc przypadkiem, że właśnie w ciągu XIII w., w Paryżu, najbardziej prężnym 

europejskim ośrodku myśli filozoficzno-teologicznej, na terenach Ile de France, Pikardii 

i Flandrii, pojawiła się moda na stosowanie w plastyce białego marmuru i alabastru 

[64, s. 934-959]. Promieniowała ona na całą ówczesną Europę w ciągu następnych 

wieków. Współczesne badania pozwalają stwierdzić, że zagadnienie metafizyki światła 

w XIII i XIV w. dotyczyło nie tylko alabastru, czy białego marmuru lub szkła. Badania 

te ujawniają niezwykłe bogactwo różnego rodzaju środków artystycznych stosowanych 

powszechnie jako graficzna ilustracja światła metafizycznego w rzemiośle artystycznym, 

malarstwie i iluminatorstwie [3; 54].  
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Alabaster – wędrowki kamienia, mistrzów i ich dzieł w późnośredniowiecznej 

Europie 

Streszczenie 

Tematem pracy jest wędrówka twórców i ich dzieł w późnośredniowiecznej Europie na przykładzie 

alabastru jako materiału rzeźbiarskiego. Alabaster, podobnie jak kość słoniowa i biały marmur, znany 

w starożytności zyskał na popularności w kręgach dworskich Paryża i sztuce franko-flamandzkiej ok. 1300 r. 

Zainteresowanie tym materiałem wynikało z jego cech fizycznych, takich jak lśniąca biel i przeźroczy-

stość, uzyskiwana w wyniku polerowania, które w powiązaniu z neoplatońską i pseudodionizyjską symboliką 

światła pozwalały uznać alabaster za medium, w którym uzewnętrznia się poprzez kolor ziemski 

ekwiwalent transcendentnej boskiej światłości. Zachowane przykłady tej plastyki i wzmianki archiwalne 

pozwalają stwierdzić, że terminem „alabaster” określano zarówno alabaster (skrystalizowany gips), jak 

i biały marmur. Z Ile-de-France i pogranicza franko-flamandzkiego wpływy tej plastyki, poprzez swoich 

przedstawicieli i ich wyroby, promieniowały w ciągu dwóch następnych stuleci na całą Europę. Materiał 

ten był zwłaszcza popularny w Hiszpanii i Anglii, gdzie były największe w Europie centra wydobycia 

alabastru, znajdowanego przy okazji eksploatowania złóż gipsu. Twórcy ci, emigrując, przywozili ze sobą 

zamiłowanie i umiejętność artystycznej obróbki materiału, którego poszukiwali w miejscu osiedlenia. 

W odróżnieniu jednak od Hiszpanii, to angielski materiał i plastyka alabastrowa były zwłaszcza w XV w. 

przedmiotem niemalże przemysłowej produkcji i, dzięki rozległym kontaktom handlowym, eksportu na 

wyjątkową skalę. Z tego okresu do czasów nam współczesnych przetrwało w różnym stanie zachowania, 

w znacznej mierze in situ, ponad dwa i pół tysiąca przedmiotów tej plastyki rozrzuconych głównie w Anglii 

i Francji, ale też we Włoszech, Hiszpanii, na terenach państwa zakonu krzyżackiego (Gdańsk, Królewiec, 

Toruń, Żukowo, Brodnica) i w Polsce (Kraków), a nawet na odległej Islandii.  

Słowa kluczowe: średniowiecze, alabaster, marmur, metafizyka światła  

Alabaster – Journeys of Stone, Carvers and Their Works in the Late Medieval 

Europe 

Abstract 

The subject matter of the article is alabaster: its distribution, migration of its carvers and their works in the 

late medieval Europe. Alabaster, ivory and white marble become popular in Parisian and Franco-Flemish 

art around 1300. They draw attention because of their shiny white colour, translucency and luminosity. 

Such properties of polished alabaster in the relation to the Neoplatonic and Pseudo-Dionysian metaphysics 

of light allowed medieval philosophers and theologians to treat this material as a medium in which 

manifest itself an earthly equivalent and metaphor of the divine light. The preserved the late medieval 

carvings and the documentary sources reveal that term “alabaster” applied not only to real alabaster 

(Gypsum alabaster) but also to white marble. Although Paris, Ile-de-France and Flanders has remained the 

centre of the high quality Northern European alabaster carving. The impact of its sculpture, carvers and 

their works had radiated during the next two centuries throughout the whole Europe. Alabaster was 

especially popular in Spain and England, where there were the biggest quarries of alabaster in Europe. The 

Franco-Flemish carvers, migrating to those countries, brought with them the idea of carving in the same 

translucent and shiny white material they used in their native countries. Unlike in Spain, however, it was 

English alabaster as material and carvings, produced on semi-industrial scale, especially during the 

fifteenth century. The geographical position of England close to the biggest crossing of the late medieval 

maritime and land roads in Flanders make a possibility to export English alabaster material and carvings, 

throughout the whole Europe. Therefore, to our time, there have been preserved, mainly in situ, more than 

two and half thousand objects of English medieval alabaster sculpture, mainly in England and France, but 

also in Italy, Spain, Iceland, in the former Teutonic Order’s State (Gdańsk, Królewiec, Żukowo, Toruń, 

Brodnica), and Poland (Kraków).  

Keywords: medieval alabaster, marble, metaphysics of light 



 

24 

Kinga Anna Gajda
1
 

Wędrówka do przeszłości, czyli pamięć podróżna 

jako temat powieści 

1. Pamięć podróżna jako koncepcja artystycznego opowiadania o pamięci 

o drugiej wojnie światowej i Holokauście 

Tak zwany memory boom, który opisywany jest jako zjawisko współczesne, towa-

rzyszył pisarzom od wielu pokoleń. Pragnęli oni bowiem w swojej twórczości odpo-

wiedzieć na pytanie, kim jesteśmy hic et nunc i w tym celu sięgali do historii oraz 

pamięci o niej. Odwoływanie się do faktów historycznych lub ich konfabulowanie miało 

pokrzepiać serca, wskazywać na istotę dziedzictwa, budować poczucie patriotyzmu 

i przywiązania do kultury kraju czy kontynentu. Przywoływanie opowiadań rodzinnych 

zapewniało poczucie małej communitas, przynależności do rodu, kultury i tradycji 

rodzinnej. Wędrowanie do przeszłości miało zatem w oparciu o to, co minione, tłuma-

czyć to, co obecne i motywować to, co przyszłe. Z czasem sięganie po dziedzictwo, 

odwoływanie się do pamięci zbiorowej i indywidualnej zostało naukowo opisane, 

zdefiniowane, rozwinięte. Pojawiała się heritologia oraz pamięciologia. Zaś wydarzenia 

historyczne, kolejne wojny i totalitaryzmy, które wiązały się z polityzacją przeszłości 

oraz pamięci, budowaniem pamięci kolektywnej, ale również celowym zapominaniem 

czy wymazywaniem z pamięci wzmogło zainteresowanie tym, co minione i pamięci 

o tym. Potrzeba rozliczenia się z historycznymi zaszłościami stała się tak ważna, że 

podejmowali ją nie tylko artyści, ale i naukowcy. Została stworzona machina literacko-

artystyczno-badawcza mówienia o pamięci i – co równie ważne – niepamięci. 

Z czasem pamiętanie i przypominanie jawiło się nie tylko sposób na wielopokoleniowe 

spędzanie czasu, ale wręcz społeczny obowiązek. Zaczęto rozmawiać o istocie 

pamiętania międzypokoleniowego, obowiązku upamiętniania, głównie tych wydarzeń, 

które miały służyć ku przestrodze.  

Wiele wydarzeń historycznych, szczególnie II wojna światowa, Holokaust oraz 

ludobójstwa naznaczyły teraźniejszość, ale i przyszłość. Stąd tak ważne było, aby ich 

nie pomijać i nie zapominać. Historia zaczęła domagać się opowiedzenia, a pamięć 

stała się zbiorem traum. Jak podkreśla Brigit Neumann [1], niemiecka badaczka, frag-

mentaryczne wspomnienia reprodukują, chcąc nie chcąc, właśnie traumatyczne 

doświadczenia. Współczesny człowiek nazywamy homo holocaustus został naznaczony 

wstrząsającą przeszłością, wspomnieniami dziadków, stał się dziedzicem traumy. Indy-

widualne opowieści świadków wydarzeń zaczęły przenikać do świata pozarodzinnego, 

a potem współtworzyć pamięć zbiorową [2]. Stawały się pamięcią tych, którzy obcowali 

ze świadkami i całego społeczeństwa. Pamięć tak zwanego pokolenia postpamięci, 

a zatem trzeciego pokolenia, wnuków świadków, jak i cała współczesna, europejska 

pamięć otarła się o pamięć II wojny światowej. Właściwie pamięć o tej zbrodni stała 

się prymarna i obligatoryjna. Ale z czasem była pamięcią z drugiej ręki, pamięcią 
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pamiętaną, wspominaną, niewłasną. Pamięć o traumie przodków uczyniła z najmłod-

szego pokolenia dłużników pamięci i osoby odpowiedzialne za moralny i etyczny 

obowiązek jej kontynuowania. Stworzyła nowy wymiar relacji między historią a bio-

grafią. Indywidualne biografie świadków stały się elementem biografii postpokolenia 

i dziedzictwem zbiorowym [3].  

Zapośredniczony związek z przeszłością, a nie doświadczony doprowadził do tego, 

że zaczęto rozmawiać już nie tylko o faktach, ale przede wszystkim o ich pamiętaniu. 

Sam proces przekazywania pamięci stał się ważniejszy niż to, co pamiętane. Post-

pokoleniowi powieściopisarze świadomie opowiadający o pamięci zaczęli dopowiadać 

to, co przemilczane, stwarzać swoją opowieść o tym, co pamiętane i zapomniane, 

powiedziane i niedopowiedziane. Biografie trzeciego i czwartego pokolenia, wnuków 

i prawnuków stały się biografiami nie świadków, ale świadkowania, nie przeżywania, 

ale odnajdywania pamięci o przeżyciach – biografiami wędrowców do przeszłości. To 

podróże odbywane w czasie i przestrzeni. Biografie tego pokolenia opowiadały 

o poszukiwaniu przeszłości, walce z zanikaniem pamięci pierwszego pokolenia. Tema-

tem opowieści uczynione nie tyle fakty, ile sam proces dochodzenia do pewnej, 

subiektywnej wersji prawdy. Prawda obiektywna przestała istnieć, a może po prostu 

przestała być wymierna. Indywidualne przeżycia i jednostkowe poszukiwania stały się 

ważniejsze. Historie pisane przez postpokoleniowych twórców nie przytaczały histo-

rycznych wydarzeń, dat i miejsc, ale opowiadały o wędrowaniu do przeszłości, 

wskazywały na rangę tego podróżowania, skutki odnajdywania przeszłości. I to skutki 

subiektywne, pozwalające na zdefiniowanie siebie. 

Opowiadanie o przeszłości stało się wiwisekcją samego procesu pamiętania, który 

niekoniecznie jest zgodny z faktami. Jest raczej techniką utrwalania tego, co ważne, 

pomijania tego, co nieistotne lub zbyt bolesne z punktu widzenia konkretnego człowieka. 

Stąd współczesne opowiadanie o minionych czasach to nie przywłaszczanie sobie 

czyiś wspomnień, ale ich artystyczne przetworzenie. To interpretacja interpretacji. To 

przytaczanie tego, co autor wyłuskał z historii świadka, co zapamiętał, co odkrył. 

Pamięć postpokolenia to zatem pamięć kreacyjna i projekcyjna [4], gdyż dopowiadana, 

fabularyzowana i przetwarzana. To pamięć składająca się z powtarzania i wspominania 

[5]. Jej celem jest ponowne przywołanie wydarzeń, powtórne opowiedzenie historii 

o winie, agresji, tragedii, emocji i traumie, ale tym razem z perspektywy świadkowania 

świadkom. Nie chodzi tu zatem o repetycję czyiś wspomnień [6], ale o uczynienie tych 

wspomnień świadectwem swojego doświadczania przeszłości – niehistorycznego 

a odkrywania dziedzictwa. Celem jest, jak słusznie podkreśla Astrid Erll, zrozumienie 

różnych sposobów radzenia sobie z przeszłością oraz odnoszenie jej do teraźniejszości 

i wizji przyszłości [7]. 

Postpokoleniową opowieść o pamięci i pamiętaniu można za niemiecką 

kulturoznawczynią określić jako pamięć podróżną (travelling memory, les voyages or 

les mouvements de memoire). Wszak jest to kontynuowanie czyiś wspomnień, 

przeciwdziałanie ich zastojowi [8], rekonstruowanie przestrzenno-czasowych szlaków 

pamięci, wyznaczanie nowych ścieżek poszukiwania początków pamięci, nadawanie 

sensu i pamięci oraz procesowanie pamiętania. Sam termin pamięci podróżnej czy wędru-

jącej, jak pisze Erll, to metaforyczny skrót określający fakt, że pamięć kulturowa jest 

nieustannie produkowana przez ludzi, media, przetwarzana przez rozmaite praktyki. To 
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pamięć w nieskrępowanym, niezależnym od granic społecznych i terytorialnych ruchu, 

który gwarantuje jej ciągłość oraz daje możliwość wymiany informacji czy wpływania 

na jednostki i społeczności. Może przybrać formę przemieszczanie się geogra-

ficznego, podążania po czasowych trajektoriach wspomnień lub za jakimiś zapiskami 

czy artefaktami. Kiedy kulturoznawczyni pisze o transferze pamięci, ma na myśli 

zarówno czasoprzestrzenny ruch, jak i medialne przekazywanie z pokolenia na 

pokolenie, z jednego medium na inne. Jak dodaje Julia Creet, stan pamięci to migracja, 

a nie lokalizacja. Między czasami, miejscami, pokoleniami i mediami, od jednostek do 

społeczności i odwrotnie, ruch jest tym, co wytwarza pamięć [9] i dlatego nie można jej 

„przyszpilać” do konkretnego miejsca, trzeba dać jej możliwość podróżowania. 

Erll wymienia pięć wymiarów ruchu pamięci: nośniki, media, treści, praktyki 

i formy. W kontekście niniejszego tekstu wystarczy skupić się na kilku. Pierwszym 

istotnym elementem jest nosiciel pamięci, a zatem jednostka, która opowiada o pamięci, 

wykorzystując do tego społeczną narrację oraz kolektywne symbole, czerpiąc z wiedzy 

jawnej i ukrytej. Zadaniem postpamięciowego nosiciela jest rozprzestrzenianie 

opowieści. Zaangażowanie nosiciela w przekazywanie i odnajdywanie wspomnień czy 

jej reliktów zakłada projekcyjne wytworzenie brakującej historii w oparciu o znaki, 

fragmentaryczne opowieści i zachowane materialne relikty [10]. Przeszłość czyni 

elementem teraźniejszości, albowiem tylko to, co dzisiaj odczuwane, miarodajne, 

doznawane zostaje zachowywane w pamięci. Przeczytanie przeszłości przez jej obecne 

doświadczanie, odnajdywanie, powielanie służy zmniejszeniu dystansu [11] do tego, 

co minione. Historia staje się tematem pośrednim, służącym opowiedzeniu o tym, jak 

uczestniczyła w budowaniu dzisiejszości i będzie służyć tworzeniu przyszłości. Co 

istotne, postpokoleniowy nosiciel – powieściopisarz – opowiada nie tylko to, co 

przedstawił mu świadek, ale o doświadczeniu świadkowania. W ten sposób biografię 

świadka wikła w swoją. Jego indywidualna pamięć jest determinowana pamięcią 

świadka. Tak niweluje poczucie dystansu, czyni przeszłość bardziej relatywną, subiek-

tywną czy wręcz intymną. Łączy ze sobą to, co zapomniane i pamiętane, dodaje do 

siebie wektory miejsca, rodziny, historii i kultury [12] tak, by iloczyn skalarny 

rezonował w teraźniejszości.  

Równie ważnym czynnikiem pamięci podróżnej są media, których zadaniem jest 

transmitowanie pamięci, przekazywanie opowieści od jednego medium do drugiego. 

Takim postpamięciowym medium jest proza. Aleida Assmann twierdzi nawet, że 

literatura to szczególne medium pamięci, stanowiące jej ślady i metaforę [13]. 

A. Neumann [14] podkreśla, że to właśnie literatura ukazuje, jak funkcjonuje pamięć 

indywidualna oraz zbiorowa, jak kształtuje tożsamość. Zaznacza, że literatura 

równocześnie tworzy i odtwarza mechanizmy pamiętania. I choć Erll wskazuje na to, 

że media przekraczają granice, należy pamiętać, że równocześnie przez te granice są 

determinowane. Wszak odwołują się często do pamięci indywidualnej oraz społe-

czeństwa czy społeczności, prezentują rozumienie czy objaśnianie przeszłości z punktu 

widzenia kultury danej wspólnoty lokalnej, regionalnej, etnicznej czy narodowej. 

I mimo że często są tłumaczone na wiele języków, to jednak z zachowaniem tego, co 

Erll nazywa treścią, a należałoby powiedzieć – kulturową treścią. Kontent składa się ze 

zbiorowych znaków, symboli i narracji. Obejmuje wiedzę, repertuar opowieści i scena-

riuszy, ukrytą pamięć, aspekty cielesne, taki habitus, a obok zapamiętywania także inne 
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podstawowe działanie pamięci: zapominanie [15]. Z pewnością jednak w dzisiejszym 

globalizującym się świecie dużo prościej udaje się im wykroczyć poza lokalne, etniczne 

i państwowe granice. W nowych kontekstach społecznych, czasowych i przestrzennych 

nabierają nowego znaczenia. Co więcej, postpokoleniowa proza opowiada treści 

indywidualne, a zatem takie, które istnieją w świadomości jednostek i dopiero ich 

przeniesienie na karty powieści czynią je treściami kolektywnymi.  

Postpamięciowa proza reprezentuje jednostkową pamięć i umożliwia jej podróż 

w czasie i przestrzeni, równocześnie sama staje się pamięcią podróżną, narzędziem 

pamiętania. Powieści niczym sztuka pamiętania pozwalają sobie na ingerencję w prze-

szłość i nie tylko przez jej fabularyzowanie, ale dopowiadanie czy zniekształcanie. 

Rekonstruują przeszłość, upraszczają ją, selekcjonują fakty, uwypuklają odpowiednie 

szczegóły, a inne pomijają [16]. Literatura zatem przetwarza źródła i równocześnie 

sama staje się źródłem, z którego można czerpać informacje o wyobraźni pisarza czy 

epoki, odbiciu procesów pamiętania, świadomości przeszłości, strukturach świata 

przeszłego i ówczesnego autorowi. Wpływa zatem na to, w jaki sposób zapamiętana 

będzie treść oraz jaka będzie forma opowiadania. Również Erll wskazuje na podo-

bieństwa między pamiętaniem a powieścią, którymi są narracja (Narration), kompresja 

(Verdichrung) i sięganie po wzorce gatunkowe (Gattungsmuster). Zaznacza jednak, że 

literatura może poprzez fabularyzowanie opowieści, wpisywanie faktów w fikcyjne 

wydarzenia, wielowartościowość (Polyvalenz) i interdyskursywność (Interdiskursivität) 

produkować nowe formy opowiadania o przeszłości, budować nowy dyskurs pamięci 

[17, 18]. 

I właśnie ów nowy dyskurs, postpokoleniowa struktura opowiadania o pamięci nie 

swojej, ale oswojonej stanowi punkt zainteresowania niniejszego tekstu, który jest 

próbą odpowiedzi na pytania stawiane przez Julię Creet: czy nie powinniśmy, biorąc 

pod uwagę naszą mobilność, zacząć pytać o różne rodzaje pamięci, takie, które nie 

zajmują się tylko treścią pamięci, ale podróżami, które ją wywołały?. Brytyjska badaczka 

postuluje skupienie się na jakości ruchów kształtujących pamięć, pokazując, że sposób, 

w jaki podróżuje, jest rzeczywistością samej pamięci, nie zmianą kategorii, ale konsty-

tucyjną pamięcią, archiwizacją [19]. Analiza ruchów pamięciowych w postpokole-

niowej prozie jest tożsama z analizą czynników kształtowania pamięci, budowania 

narracji o niej czy tego, co Neumann [20] nazywa konturem narracyjnym. Współczesna 

proza odtwarza bowiem proces pamiętania czy odnajdywania śladów pamięci, tworzenia 

światów pamięci, a nie opowiada o minionych wydarzeniach.  

Każda epoka tworzy bowiem własny model przywoływania pamięci, który najlepiej 

pasuje do danego czasu. Jak pisze Aleksandra Ubertowska, istnieje czasowa cezura 

w literaturze, która znalazła swój wyraz w poszukiwaniu nowych form opisu tego 

doświadczenia [21]. To, co będzie istotne z punktu widzenie tej analizy, to nie świat 

przedstawiony, ale forma pozwalająca rozpoznać w prozie pamiątkowy charakter. To 

sposób, w jaki autorzy eksperymentują z pamiętaniem. Brigit Neumann [22], próbując 

uchwycić elementy czy środki stosowane do opisywania przeszłości, wyróżnia: strukturę 

czasową (time structure), w której współistnieją płaszczyzny czasowe. W przypadku 

postpokoleniowej prozy nawet w sytuacji, gdy powieściopisarze stosują retardacje, 

i tak dominującą płaszczyzną jest teraźniejszość. Historia jest opowiadana współcześnie 

i z dzisiejszej perspektywy. Drugim wymienianym przez niemiecką kulturoznawczynię 
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środkiem jest narracyjne zapośredniczenie (narrative mediation), czyli sposób budo-

wania opowieści o przeszłości ze współczesnego punktu widzenia. Narracja snuta jest 

w taki sposób, aby przede wszystkim uwypuklić sposób dochodzenia do zapamię-

tanych lub zapomnianych faktów. Ostatnim środkiem, jaki wymienia Neumann, jest 

struktura perspektywiczna (perspecitve structure), czyli wielowarstwowość narracyjna, 

w której żaden punkt widzenia nie jest uprzywilejowany. W wielu wypadkach narracja 

postpokoleniowej prozy jest wieloperspektywiczna. Narratorzy albo wzajemnie uzu-

pełniają swoje wypowiedzi, pozwalając na szersze spojrzenia na przeszłości albo 

wręcz jeden przeczy drugiemu. Czasami narracja snuta przez jednego narratora ociera 

się o wypowiedzi innych, którzy pośrednio wpływają na całokształt i sens wypowiedzi. 

W ten sposób czytelnik nie zyskuje jednego obrazu przeszłości, ale przegląd wydarzeń. 

Zazwyczaj literackie modele zapamiętywania, tworzone w przestrzeni przedstawionego 

świat odwołują się do prawdziwych doświadczeń, które w różny sposób przeinaczają.  

2. Podróż à rebour – „Saturnin” 

Neumann utrzymuje, że literatura to skarbnica pewnych wizji przeszłości. Renate 

Lachmann [23] zaś, że autorzy często konstruują swoje koncepcje pamięci. I właśnie 

taką koncepcję przeszłości prezentuje Jakub Małecki w „Saturninie”. Nie przedstawia 

wydarzeń, które się odbyły, ale opowiada przeszłość à rebour. Nie prowadzi też 

czytelnika do miejsc, gdzie z pewnością wszystko się wydarzyło, nie przytacza praw-

dziwych wspomnień, ale dokonuje ich artystycznej wiwisekcji, dowolnie je przetwarza 

i opowiada historię, która mogłaby się wydarzyć, ale się nie wydarzyła. Prawdziwe 

wspomnienia wypacza, traktuje jako inspirację i zastanawia się, co by się wydarzyło, 

gdyby fakty potoczyły się inaczej. Nie interesuje go zatem ani, co jest pamiętane, ani 

jak. Bardziej to, co nie mogło zostać zapamiętane. Wspomnienia babci, które stały się 

zapowiedzią jego najnowszej powieści, nie były przyczynkiem prawdziwej, ale 

wyimaginowanej podróży. Nie tylko zainspirowały Małeckiego do opowiedzenia 

historii na odwrót faktom, na przekór prawdzie, ale zostały potraktowane jako gra 

z czytelnikiem. Z jednej strony, autor umiejscawia w ten sposób swoją powieść pośród 

innych pozycji z literatury wspomnieniowej, która jest dzisiaj najbardziej dynamicznie 

rozwijającym się gatunkiem. Robert Kusek literaturę wspomnieniową określa nawet 

mianem literatury naszych czasów [24] i dowodzi, że spełnia ona oczekiwania 

czytelnicze oraz pozwala na zdiagnozowanie współczesnych dylematów, również tych 

tożsamościowych. Z drugiej strony, Małecki wskazuje odbiorcom jeden z tropów 

interpretacyjnych, trop pamięciowy. Można by nawet pokusić się na stwierdzenie, że 

„Saturnin” tematyzuje wspomnienia, pamięć doświadczenia i zastanawia się, czym jest 

dzisiaj i jaką pełni funkcję. 

Prawdziwa pamięć jest w powieści Małeckiego narzędziem odgrywania (acting 

out) traumy, uczestniczenia w procesie kompulsywnego i dyskursywnego [25] 

powielania, podróżowania za świadectwem i zdarzeniem. Jak pisze Dominik LaCapra, 

chodzi (…) o eksperymentalne, fascynujące i ryzykowne symboliczne imitowanie 

traumy. W efekcie powstaje coś, co można nazwać straumatyzowanym lub post-

traumatycznym pisarstwem czy nadawaniem znaczeń. To wyraźnie performatywne 

pisarstwo wydaje się medium zaświadczenia, odgrywania i do pewnego stopnia przepra-

cowywania traumy, czy to doświadczonej osobiście, przekazanej przez bliskich, czy 

odczuwanej w szerszym społecznym i kulturowym otoczeniu [26]. Imitowana pamięć 
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babcina staje się pamięcią metaforyczną, uaktywniającą proces twórczego jej przetwo-

rzenia. Przestaje przynależeć do historii rodowej, dziedzictwa rodziny i zaczyna pełnić 

funkcję wspólnego, wyobrażonego dziedzictwa. 

Pamięć rodzinna, jak zauważa Neumann [26], dominuje w literaturze. I być może 

właśnie tę dominację chciał wykorzystać Małecki. Uczynienie pamięci babci kanwą 

narracyjną pozwala na zbudowanie czy odbudowanie własnej, indywidualnej tożsamości, 

a przy okazji tożsamości kolektywnej. To równocześnie próba zmierzenia się z dzie-

dzictwem, ukazanie potencjału pamięci, czyli rzeczywistego wpływu minionych 

wydarzeń na aktualną rzeczywistość. Sentymentalna podróż w czasie i przestrzeni, 

której azymut wyznaczają wspomnienia babci, nie jest tą samą podróżą, którą odbył 

Marcel Krueger w książce „Babushka's Journey”. 

Wędrówka śladami Babuszki to zapis podróży babci Kruegera z Prus Wschodnich 

do sowieckich obozów pracy na Uralu, gdzie spędziła pięć lat. Autor, opowiadając jej 

losy, przedstawia równocześnie historię II wojny światowej i Europy Wschodniej. Aby 

zrozumieć dziedzictwo rodzinne i zbiorowe, sam wybiera się w podróż, której meandry 

wyznaczają koleje losu babci. Na wędrówkę Cecylii, która stanowi odbicie czy 

metaforę wędrówki wielu innych kobiet i mężczyzn gnanych przez wojnę w nieznane, 

a potem powrotów, nakłada własną podróż i tę fizyczną w przestrzeni oraz sentymentalną 

w czasie. Przez karty powieści Krueger snuje wspomnienia babci i swoje własne te 

związane z babcią, ale i z poznawaniem nowych miejsca i osób. Stara się łączyć różne 

narracja czasowe i przestrzenne. Ścigając krajobrazy i dźwięki przeszłości oraz 

teraźniejszości Krueger miesza fikcyjną narrację historyczną ze współczesną. Puste 

fragmenty mrocznych wspomnień, które babcia zostawiła tylko dla siebie, uzupełnia 

fikcją i faktami. Przeplata opowieściami ze swojej podroży, podczas której wyobrażał 

sobie życie babci, a potem weryfikował swoje wyobrażenia podczas rozmów z miesz-

kańcami dzisiejszych okolic Olsztyna, ze zdjęciami z albumu rodzinnego, muzealnymi 

i ze swojej podróży, pocztówkami, grafikami. A wszystko po to, by jego wędrówka 

i opowieść stały się autentycznym doświadczeniem, znaczącym hic et nunc. Aby 

opowiedzieć historię – podkreśla Krueger – trzeba zostać jej autorem. Być może 

wygodnie jest być bohaterem, który nie będzie mógł dłużej protestować, zaprzeczać ani 

odwracać się i mówić, że nie pamięta ani nawet, dlaczego warto pamiętać [27]. 

W trakcie podróży w przeszłość, okazuje się, że jej docelowym miejscem jest nie tylko 

wspomnienie (które wydaje się niedostępne dla postpamięciowego pokolenia), miejsce 

dzieciństwa czy cierpienia dziadków, ale współczesne miejsce, gdzie czasami posta-

wione są tablice pamiątkowe, a czasami przeszłość została w ogóle zapomniana. Stąd 

przestrzeń z przeszłości to tylko miejsce geograficznie zaznaczone, temporalnie odległe 

od dzisiejszości. Czasami miejsce to staje się symboliczne, niemożliwe do odnale-

zienia, wyobrażone. 

W wypadku „Saturnina” to, co wymyślone, styka się z tym, co rzeczywiste – tak się 

dzieje i w przypadku miejsc i samej pamięci. Babcina pamięć rzeczywista stała się 

bowiem imaginatio memoriae, wzorcem do skonstruowania świata na opak. Zapamię-

tywanie u Małeckiego nie różni się od wyobrażania, stwarzania fikcyjnego porządku. 

Sam fakt jednak, że inspiracją była rzeczywista pamięć czyni utwór zauważalnym 

medium [28]. Nawiązuje do prawdziwych wspomnień, pełni funkcję sygnału wywołu-

jącego, cue, o który pisze Erll [29]. Powieść odwołuje się do pamięci i zapewnia jej 
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przetrwanie, chociaż à rebour. Małecki poniekąd magazynuje wspomnienia babci, 

a przynajmniej ich fragmenty, poddaje je recyclingowi – nie tylko konfrontuje je 

z odmiennymi perspektywami opowiedzenia historii, co z inną, fikcyjną opowieścią. 

Zestawienie pamięci indywidualnej z wyobrażoną, przeszłości prawdziwej z wykreo-

waną, czyni pamięć wielowymiarową, niepewną i sfabularyzowaną. Równocześnie jest 

zapisem samego aktu pamiętania, kiedy osobiste wspomnienia nakładają się na 

wspomnienia innych. Płynnie się przenikają, tworząc hybrydę pamięci. Jak mówi jedna 

z narratorem powieści: Bywają też takie chwile, że pamiętam całe mnóstwo swoich żyć, 

a tylko nie umiem powiedzieć, które było prawdziwe. Wiem bardzo mało [30, s. 7]. Inny 

bohater twierdzi: nie pamiętam, co było naprawdę a co sobie potem dodałem w głowie 

[30, s. 87]. Wszak protagoniści Saturnina sami nie ufają ani kolejności wspomnień, ani 

ich autorstwu. Pamięć u Małeckiego nie służy zatem odtworzeniu, ale stworzeniu 

nowych światów. Wydaje się być podobna do zgubionych dwóch kilometrów trasy
2
 

[30, s. 28-29], które nie zostaną znalezione ani wyjaśnione, ale stały się elementem 

doświadczenia. Małecki jakby chciał pokazać, że postpokolenie nie ma już dostępu do 

pamięci, ale jedynie do pewnego jej wytworu. Może jedynie imaginować przeszłości, 

domyślać się jej, wymyślać ją na nowo. Podobnie, miejsca, które odwiedza, chcąc 

poznać i zrozumieć to, co minione, nie są już tymi samymi miejscami – pod 

wypływem wielu czynników czy to naturalnych, czy ludzkich uległy zmienieniu. 

Niektóre stały się pomnikami, muzeami, a inne zarosły. To pewne artefakty. Miejsca te 

mogą być rzeczywiste lub wyimaginowane [31]. Nie koniecznie muszą być 

geograficznie istniejącym punktem, wystarczy ich relacyjny charakter. Tak relacyjny 

jak owe dwa, brakujące kilometry.  

Ich celem jest ukonstytuowanie tożsamości współczesnego pokolenia, utwierdzenie 

jej czy umiejscowienie w pewnym ciągu przyczynowo-skutkowym. Tytułowy bohater 

wędruje za wspomnieniami, chce je poznać, aby zrozumieć siebie. Multiplikowanie 

obrazów przeszłości nakłada się na cykliczne powtarzanie sobie przez Saturnina, kim 

jest – ile ma lat, jak się nazywa, co robi, co go ukształtowało. Ten proces, z jednej 

strony, pozwala protagoniście na uświadomienie sobie, gdzie jest jego miejsce 

w świecie czy historii świata, zaczepienie się o jakąś przeszłość, której my nie 

znamy [32, s. 7]. Z drugiej strony, jest twierdzeniem everymana, zbiorczego podmiotu 

powieści, którym jest postpokolenie, wczepione w przeszłość, w czasy II wojny 

światowej, której nie przeżyło, ale które go ukształtowało. Akt repetycji, powtarzania 

w kółko wspomnień i obietnic, która stają się z czasem prawie nierozróżnialne [32, 

s. 269] pozwala na wymianę pewnej koncepcji przeszłości, nieistotne na ile prawdziwej 

a na ile stanowiącej oszustwo. Małecki dowodzi, że używając fikcji, budując alterna-

tywną historię można mówić o prawdziwie, pokazywać, na ile teraźniejszość tkwi 

w przeszłości i się z nią płynnie przenika. Równocześnie pokazuje, jak trudne jest 

mówienie o traumie, ciągłe jej przerabianie oraz przetwarzanie. Piękne zdania o wojnie, 

odwadze i wolności, miałby ochotę zebrać je wszystkie i wrzucić do pieca [32, s. 268]. 
                                                                
2 Otóż trasa z Kwilna do Radziejowa zgodnie z informacją drukowana na podłużnym bilecie liczyła siedem 

kilometrów, z kolei dokładnie ta sama trasa z Radziejowa do Kwilna – dziewięć. Było to przedmiotem licznych 

żartów moich kolegów, a mama smutno stwierdziła kiedyś, że ta różnica jest niezbitym dowodem na 

nadużywanie przez Polaków alkoholu w pracy. Ja natomiast wiedziałem, że chodzi o coś więcej. Domyślałem 

się, że w drodze powrotnej z Radziejowa nasz autobus zahacza o jakiś inny świat, i to tam, w tej magiczne 

krainie, pokonuje nadwymiarowy dystans dwóch kilometrów. 
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Nie można jednak pozwolić sobie na zapomnienie. Holo holocaustus ma za zadanie 

powielanie, fabularyzowanie i przekazywanie traumy dalej. Akt repetycji służy 

utrwaleniu historii, nie pozwala na zwątpienie w istnienie przeszłości. 

3. Podróż autofikcyjna i koincydentalna – „Dora Bruder” 

Francuski powieściopisarz, Patrick Modiano, w swojej twórczości bardzo często 

podejmował wątek postholokaustowej tożsamości żydowskiej. W latach dziewięć-

dziesiątych przeczytał w numerze „Paris-soir” z 1941 roku o tym, że poszukiwana jest 

Dora Bruder, piętnastoletnia dziewczynka żydowskiego pochodzenia. Wszelkie infor-

macje o zaginionej kierowano do jej rodziny, która zamieszkiwała boulevar Ornano 

w Paryżu, dzielnicy, którą znał Modiano. Ta wzmianka wystarczyła, aby uruchomić 

u powieściopisarza niesłabnącą potrzebę rozwiązania zagadki, co stało się przed 31 

grudnia 1941 roku z Dorą. Potrzeba ta okazała się tak silna, że Modiano przez kilka lat 

nie ustawał w poszukiwaniu śladów po dziecku, opisał jej fikcyjną historią, a także sam 

proces reaktywacji pamięci o niej. Jak zaznacza odautorski narrator potrzeba weryfikacji 

przeszłości czy fiksacji na jakimś jej fragmencie to część artystycznego rzemiosła. 

Doprowadziła ona jednak do tego, że – jak wyznaje: kiedy cofam się w czasie, mam 

zaburzone widzenie, mieszają mi się zimy. Zima 1965 i 1942 roku [33, s. 9]. A te 

znowuż nakładają się na lata dziewięćdziesiąte, kiedy Modiano pracuje nad swoją 

książką. Zapisuje ulotne impresje, wszelkie wskazówki, które pomogłyby mu przybliżyć 

historię, spisuje koincydencje między swoim życiem a Dory, Paryżem lat dziewięć-

dziesiątym a tym sprzed trzydziestu i pięćdziesięciu lat. Za cel stawia sobie wyłonienie 

tego, co zostało zamazane [33, s. 13]. Paryż zaś czyni wielowarstwową topografią 

pamięci, archiwum, gdzie, przyglądając się ulicom, wciąż istniejącym i już nieistnie-

jącym budynkom, rozmawiając ze świadkami szuka śladów i wskazówek. Skrupulatnie 

opowiada o szczątkowych informacjach, które odnajduje, o podróży w czasie i w prze-

strzeni do dobrze sobie znanych miejsc i tych, które już nie istnieją, a ślady po nich 

można odnaleźć w archiwach, starych mapach czy na fotografiach.  

Właściwie można powiedzieć, że powieść Modiano to synteza wiedzy na temat 

lieux de memoire w rozumieniu Pierre’a Nory. Owe miejsca pamięci zachowują odcisk 

osób. (…) Znak wklęsły lub wypukły [33, s. 55]. Narrator, odtwarzając nieznane losy 

Dory od czasów jej urodzenia, poprzez okres zaginięcia, aż do komory gazowej 

w Auschwitz, analizuje fotografie, listy, odwiedza archiwa, podróżuje po Paryżu 

i odnosi wrażenie, że tylko on czyni powiązania między miastem tamtych czasów 

a dzisiejszym, tylko on pamięta szczegóły. Chwilami więzy słabną i grożą zerwaniem, 

w inne wieczory miasto niegdysiejsze ukazuje mi się za dzisiejszym w ulotnych 

przebłyskach [33, s. 63]. Podróżując w czasie i przestrzeni odczuwa pustkę, której się 

doświadcza w obliczu tego, co zostało zburzone, zmienione w ziemi [33, s. 42]. 

A następnie stara się tę pustkę zapełnić, snując domysły, opowiadając o tym, czego 

udało mu się dowiedzieć i potwierdzić, co mu się zdaje i sobie wyobraził. Uzupełnia ją 

o historię niemieckiej agresji na Francję, eksterminacji Żydów, przemyślenia po 

lekturze Victora Hugo, Jeane Geneta, Friedo Lampe, Felixa Hartlauba i innych, 

a przede wszystkim wątki biograficzne – szczególnie te dotyczące relacji 

autofikcyjnego narratora z ojcem. Być może chciałem – wyznaje – żeby mój ojciec 

i ona spotkali się tamtej zimy 1942 roku. Choć oboje tak się od siebie różnili, wtedy 

zimą zaklasyfikowano ich do tej samej kategorii wykluczonych. Mój ojciec tak jak Dora 
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Bruder nie poddał się spisowi w październiku 1940 roku i także nie miał numery 

„kartoteki żydowskiej”. Tym sposobem oficjalnie nie istniał, miał zerwane wszelkie 

związki ze światem, w którym każdy musi swoje istnienie potwierdzać zawodem, 

rodziną, narodowością, dat a urodzenia, miejscem zamieszkania [33, s. 80]. 

Opowiadanie o relacji z ojcem może być rozumiane jako tematyzowanie potrzeby 

zdefiniowania swojej tożsamości w oparciu o poznanie historii rodziny, zrozumienia 

losu i doświadczenia innych. Nakładanie historii poszukiwania śladów o Dorze na 

wędrówkę odbytą w celu poszukiwania śladów własnej tożsamości jest znaczącym 

elementem powieści. Wskazywanie na szereg koincydencji prowadzi do tego, że 

czasami trudno powiedzieć, czy narrator kreśli de facto koleje losu Dory czy swojego 

ojca czy swoje. Czy stara się połatać pamięć o dziewczynce, o losie Żydów zamiesz-

kujących Francję w czasie II wojny światowej czy może w ogóle o pokoleniu ich 

dzieci. Nakładanie traumatycznych doświadczeń na wspomnienia ze swojego życia, 

niezwiązane bezpośrednio z traumą to ukazanie międzypokoleniowego dziedzictwa, 

równocześnie uczynienia dzieła autofikcyjnym. Powieść staje się bowiem opowieścią 

homo holocaustus uwikłanego w historię, międzypokoleniową pamięć. Henry Russo, 

posuwa się nawet do stwierdzenia, że pisarstwo Modiano wyraża istotę jego pokolenia 

[34]. Modiano urodził się bowiem zaraz po zakończeniu wojny, która – jak słusznie 

podkreśla Piotr Sadkowski – wywarł[a] niezatarte piętno na jego psychice, 

wrażliwości i sposobie widzenia świata. Zmaga się on z ciężarem świadomości, że jest 

dzieckiem Żyda, który dzięki niejasnym, podejrzanym układom oraz dzięki, być może, 

przypadkowi uniknął Zagłady [35, s. 127]. I dalej dodaje: Owa „pamięć” świata 

czasów wojny wywołuje u Modiano swoiste poczucie winy i odpowiedzialności za 

historię, w której zakotwiczona jest jego tożsamość [35, s. 128]. Podobnie narrator, 

który jak podkreśla Judith Greenerg, rozpoczął swoje życie w cieniu Holokaustu. 

 rodził się zbyt późno i w odpowiednim czasie. Zbyt późno, by poznać tych, których 

szuka i równocześnie w odpowiednim czasie, by sam nie stać się jednym z zaginionych, 

jedną z ofiar. Rok jego narodzi rozpoczyna to, co Hirsch nazywa „pokoleniem post-

pamięci” a Hoffmann nawiązując do prac Helen Epstein określa „drugim 

pokoleniem” – pokoleniem, które musi szukać wskazów przeszłości tylko po to, aby 

znajdywać kolejne luki [36]. 

Borykanie się z historią, podróżowanie w czasie i przestrzeni w celu poznania 

nowych faktów, opowiedzenia historii kolejnej ofiary oraz poczucie silnych więzów 

z przeszłością i pustki po niej to scheda, którą odziedziczyło pokolenie synów i córek 

bezpośrednich świadków wojny. Modiano dowodzi bowiem, że postpamięć wymusza 

budowanie niestabilnych i wieloznacznych relacji między sobą a innymi, teraźniej-

szością a przeszłością. Z jednej strony, pamięć ta domaga się obecności w teraźniejszości, 

z drugiej, jest niemożliwa jest do otworzenia, krucha oraz fragmentaryczna i dlatego 

wymaga uzupełnienia. Jak powiedziałaby Hirsch [37], postpamięć potrzebuje, projekcji, 

inwestycji i kreacji. I właśnie na takie artystyczne zabiegi decyduje się odautorski 

narrator. Opowiada o faktach, ale miesza je z wyobrażeniem. W ten sposób realizuje 

założenia Fromy I. Zeitlin [38], która zaznacza, że proces kreacji jest coraz częściej 

koniecznością mogącą zrekompensować brak pamięci z pierwszej ręki. Stąd nie można 

już polegać tylko na faktach, równie istotne stają się mit oraz ikona. Modiano 

nakładając na siebie różne pamięci i czasy, mieszając fikcję z faktami, pamięć 
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emocjonalną z poznawczą tematyzuje wysiłek postpokolenia włożony w walkę 

z porażką pamięci. Równocześnie dowodzi, że pamięć wymyka się opisowi, nie ma 

jednego języka ani jednej perspektywy. Każda próba jej odtworzenia powoduje, że 

otwierają się kolejne pokłady nie-pamięci, a to, co udało się zrekonstruować znowu 

rozpada się na fragmenty. Jedynie wyobraźnia i dopowiedzenia mogą jej uzupełnić 

i posklejać. Dlatego też autofikcyjny narrator może jedynie opowiedzieć o pustce, 

nieobecności, namnażać pytania, na które nie ma odpowiedzi, uczyć się, jak odtwarzać 

proces pamięci i miejsca pamięci. 

Pisarstwo Modiano często określane jest jako autofikcyjne. Trudno bowiem 

stwierdzić, które fragmenty nawiązują do rzeczywistej biografii autora, a które są fikcją 

literacką. Kiedy opowiada on swoją historię, a kiedy historię pierwszego i drugiego 

pokolenia. To, co istotne, to fakt, że przeszłość referowana jest z punktu widzenia 

teraźniejszości, jest wspominana a przez to fikcjonalizowana [39]. Celem francuskiego 

pisarza nie jest przecież uzupełnienie historii, dopowiedzenia nowych wątków, ale 

ukazania wpływu obowiązku pamiętania na osoby, które same tej pamięci nie posiadają. 

I mimo że Modiano nie rozwikłał zagadki Dory Bruder. Znajdywał jedynie odległe 

echa tego, czego dokładnie nie dało się określić [40]. Mimo że nie udało mu się poznać 

prawdy, to istotne jest opowiedzenie o nieustannej potrzebie szukania śladów. Nie 

ważny jest finał podróży w przeszłość, poznanie tajemnicy Dory, ale proces poszuki-

wania. I to on jest głównym bohaterem powieści. Modiano mniej interesuje Dora ani 

nawet historia ojca, niż sam fakt, że sprostał oczekiwaniom, nie poddał się, poszukiwał 

śladów pamięci. W opowieści o Dorze historia i fakty przestały się liczyć, pozostała 

zagadka do rozwikłania, której prawda przenika przez puste przestrzenie [41]. Sekret 

Dory symbolizuje pamięć, która pozostaje hermetycznie zamknięta w pamięci 

świadka, a potem wchłonięta przez czas. Nie można jej zrekonstruować ani zarchiwi-

zować, można o niej jedynie opowiadać. Prymarna staje się zatem potrzeba postpoko-

lenia, aby opisać swój związek z ocalałymi, aby podtrzymać pamięć o Shoah, opowie-

dzieć o traumie, którą znają z drugiej ręki. Zrozumieć część swojego dziedzictwa, do 

którego, z jednej strony, nie może sobie rościć prawa, z drugiej, nie może się oderwać. 

Podróż odbyta przez Modiano nie miała na celu opowiedzenia o historii czy traumie, 

ale – jak powiedziałby Cathy Caruth [42] – o uwikłaniu w obowiązek pamiętania. 

W „Dorze Bruder” dowodzi, że postpamięć ma nierozerwalny związek z niestabilnością 

pamięci, świadków i archiwum. Równocześnie pokazuje, że mimo kryzysu pamięci 

czy jej braku traumatyczne historie muszą być opowiadane. 

4. Zakończenie 

Powieści pisane przez pokolenie postpamięci opisują podróże zarówno te 

prawdziwe, jak i fikcyjne. Pamięć podróżna, jak słusznie zauważa Jan Jakub Kolski, 

jest równocześnie „moja i nie-moja” [43]. Przynależy do trzeciego pokolenia, wręcz 

determinuje to pokolenie, ale jest dla nich nieosiągalna. Stąd opisywane podróże 

podążają za odnalezionymi biografiami, opowiedzianymi historiami lub wyobrażonymi 

życiorysami. Często prowadzą do pustych czy zanikających przestrzeni, donikąd – do 

już lub w ogóle nieistniejących miejsc, często miejsc nieosiągalnych dla trzeciego 

pokolenia, albowiem pamięć, do której mają dostęp, to pamięć zapośredniczona, 

niedoświadczona. I co prawda powieści te odnoszą się do rzeczywistej pamięci, ale 

przetworzonej, przekazywanej z pozycji hic et nunc powieściopisarza. Postpokole-
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niowy pisarz nie teatralizuje przeszłości, ale ją performuje, opowiada ze swojej, 

współczesnej perspektywy. Stąd w większość nie odnosi się do pamiętanych faktów, ale 

interesuje go bardziej sam obowiązek i proces pamiętania, kształtowanie wyobrażeń na 

temat przeszłości i sposób ich upamiętniania. Stąd powieści to rodzaj przewodników 

po tym, unikać zapominania i jak podążać za okruchami pamięć, jak je przetwarzać 

i wykorzystywać. Ich narratorze jakby nawoływali do rozglądania się w przestrzeni, 

która niesie znamiona historii. 

Postpokoleniowe podróże pozwalają na stematyzowanie fikcyjnych lub zastępczych 

pamięci. Za Neumann można je nazwać mimesis pamięci – opowiadają o mechanizmie 

pamiętania oraz wpływie pamięci na tożsamość postpokolenia. Stąd można 

powiedzieć, że tematyzują pamięć na meta-poziomie – wskazują na indywidualne 

zaangażowanie w niesienie pamięci, a równocześnie skupiają się na relacji między 

przeszłością a przyszłością. Dowodzą, że pamięć buduje życie, tworzy przyszłość, a nie 

odtwarza przeszłości. Jak zauważa Wiesław Myśliwski: Pamiętać to znaczy kreować. 

Tyle przecież pamiętamy, co zapominamy. Pamięć jest w ciągłym ruchu. W miarę, jak 

się oddalamy od jakiegoś zdarzenia, oddajemy się w jasyr wyobraźni. I w końcu nie 

mamy pewności, czy tak było naprawdę, czy fantazjujemy. I dalej zaznacza: fikcja moim 

zdaniem bywa prawdziwsza od tak zwanej rzeczywistości [44]. I o właśnie takiej fikcyjne 

czy autofikcyjnej pamięci opowiadają postpokoleniowi powieściopisarze. 
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Wędrówka do przeszłości, czyli pamięć podróżna jako temat powieści 
Streszczenie 

Celem artykułu jest omówienie strategii pisania o pamięci o drugiej wojnie światowej i Holokauście 

u powieściopisarzy należący do tak zwanego pokolenia postpamięci. W tym celu wykorzystano koncepcje 

pamięci podróżnej rozumianej m.in. jako czasoprzestrzenne rekonstruowanie pamięci, kontynuowanie 

czyiś wspomnień i zapobieganie ich zanikowi. Równocześnie to artystyczna strategia autofikcyjna, która 

umożliwia łączenie wspomnień, biografii i autobiografii, przemyśleń, kreacji wyobrażeniowej, studia 

archiwistyczne i topograficzne. W oparciu o analizę trzech postpamięciowych powieści udowodniono, że 

opowiadanie o przeszłości stało się wiwisekcją samego procesu pamiętania, który niekoniecznie jest 

zgodny z faktami. Autorzy należący do trzeciego pokolenia skupiają się bowiem na mechanizmie pamiętania 

oraz wpływie pamięci na tożsamość pokolenia post holocaustus. 

Słowa kluczowe: postpokolenie, pamięć, postpamięć, pamięć podróżna, powieść  

Wandering to the past, or traveling memory as the subject of a novel 

Abstract 

The aim of the article is to discuss the strategies of writing about the memory of the IIWW and the 

Holocaust in novelists belonging to the so-called post-memory generation. For this purpose it was used the 

concept of travelling memory understood as a space-time reconstruction of memory, continuing someone's 

memories and preventing them from disappearing. At the same time, it is an artistic, autofictional strategy 

that enables the combination of memories, biographies and autobiography, reflections, imaginative 

creation, archival and topographic studies. Based on the analysis of three post-memory novels, it has been 

proved that the story of the past has become a vivisection of the process of remembering, which is not 

necessarily consistent with the facts. The authors belonging to the third generation focus on the mechanism 

of remembering and the influence of memory on the identity of the post-holocaustus generation. 

Keywords: post-generation, memory, post-memory, travelling memory, novel 
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Podróż nad rozlewisko.  

Wpływ regionu na życie bohaterek  

„Trylogii mazurskiej” Małgorzaty Kalicińskiej 

1. Wprowadzenie 

Motyw podróży obecny jest w literaturze i kulturze od starożytności. Szczególne 

odzwierciedlenie tego toposu można odnaleźć w romantyzmie. Janina Kamionka-

Straszakowa zaznacza, że temat wędrówki i podróży był uprzywilejowany w litera-

turze tego okresu. Badaczka zauważa, że podróż, pielgrzymka, wędrówka były „losem 

romantycznego bohatera”. Podróżowanie to ważny element ludzkiego doświadczenia 

[1]. Motyw podróży w romantyzmie wywodzi się z ówczesnej antropologii, według 

której człowiek jest istotą wędrowną, poszukującą, błądzącą, staje się tułaczem, 

pielgrzymem, osobą przechodzącą przez etapy dojrzewania [2].  

W literaturze współczesnej często pojawia się obraz podróży i model podróżnika. 

W ,,Trylogii mazurskiej” Małgorzaty Kalicińskiej znajduje się wiele odniesień związa-

nych z podróżą. Na szczególną uwagę zasługują dwie, mające wymiar egzystencjalny 

dla bohaterek. Pierwszą z nich jest powrót na Mazury Barbary Jabłonowskiej (z domu 

Matz) drugą zaś przeprowadzka w ten sam region jej córki, Małgorzaty Jantar (z domu 

Jabłonowska). 

2. Życiorys, analiza psychologiczna bohaterek i wpływ regionu 

2.1. Barbara Jabłonowska 

Obie bohaterki poznajemy w pierwszej części trylogii – w ,,Powrotach nad 

rozlewiskiem”, gdzie narratorką jest pierwsza z nich – Barbara Jabłonowska. Opuszcza 

ona tytułowe rozlewisko, celem zdobycia wyższego wykształcenia. Podejmuje 

studiowanie biologii na Uniwersytecie Warszawskim. […] a koło mnie usiadła 

dziewczyna taka jak ja i okazało się, że też jechała do Warszawy na uniwersytet! [3]. 

Podczas studiów mieszka u ciotki na ulicy Mokotowskiej, a kierunek staje się jej 

życiową pasją. Stała się samodzielna. Jej zmagania z nową rzeczywistością 

odnajdujemy między innymi w poniższym fragmencie powieści: 

Warszawa przeraziła mnie swoją wielkością. To już nie był Biskupiec ani 

nawet Olsztyn. Dużo chodziłam pieszo i oglądałam. Wystarczyło jednak kilka 

miesięcy, żebym opanowała główne trasy, obyczaje, rozkład tramwajów. 

Właściwie rzadko z nich korzystałam. Z Mokotowskiej na Oboźną chodziłam 

pieszo. 

Musiałam nagle stać się dorosła, samodzielna. Sama [3]. 

                                                                
1 damian.majk@student.uwm.edu.pl, Koło Naukowe Literaturoznawców, Katedra Literatury Polskiej, Instytut 

Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=60. 
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Podczas studiów bohaterka poznaje swojego partnera Dawida Goldbauma, którego 

określa „żydowskim kochankiem”. Dzięki tej relacji zna uczucie miłości, doświadcza 

jej fizycznego wymiaru, czuje się odpowiedzialna. Niestety również doznaje zawodu, 

bowiem, w wyniku wyjazdu mężczyzny, związek kończy się bolesną rozpaczą 

i zrezygnowaniem kobiety. Barbara wspomina rozmowę z mężczyzną, podczas której 

skłamał i odszedł do niej: 

– Jeszcze – szepnęłam i później: – Nie zostawisz mnie nigdy? 

– Nigdy – skłamał. Wyjechał rok później. Do rodziców do Izraela – 

oficjalnie… 

Zanim to się stało, przeżyłam wszystko to, co się nazywa miłością [3]. 

Niedługo po zakończonym związku Barbara poznaje Stanisława, swojego męża, 

z którym doczekała się córki – Małgorzaty. Ślub był wydarzeniem dość spokojnym. 

Bohaterka relacjonuje tę chwilę, zwracając uwagę na poczucie osamotnienia, które 

zadecydowało o zawarciu związku małżeńskiego: 

W  rzędzie Stanu Cywilnego na Nowym Świecie, w czwartek. Żadne z nas nie 

chciało już żyć samo. W wianie wnieśliśmy sobie nawzajem swoje pęknięte 

serca i szczerą radość, że już nie czujemy dojmującej samotności. 

Znów odżyłam na chwilę [3]. 

W małżeństwie szybko popadła w rutynę, zadawała sobie pytania o swoje uczucia. 

Narodziny córki wiązały się z matczyną troską, której nie umiała okazać. Dzieckiem 

zajmowały się opiekunki, a obowiązki wychowawcze przejął małżonek. Ten okres 

opisuje subiektywnie. Zwraca dużo uwagi na swoje uczucia, mówi o karierze, 

marzeniach, które ciąża uczyniła nierealnymi: 

Pod koniec studiów urodziłam dziecko. 

Ciąża mnie przeraziła, ale i zaintrygowała. Z pracy badawczej nici. Za to jest 

to coś, dziecko, które sprawi, że zarzucę kotwicę. Jakiś stały ląd. I tak też się 

stało [3]. 

Ten czas poświęciła na ukończenie studiów i dalszą pracę zawodową. Pracowała 

w szkole, gdzie uczyła biologii i wdała się w romans z nauczycielem wychowania 

fizycznego – Andrzejem. Jej poczucie wartości narodziło się na nowo, zaczęła realizo-

wać się jako kobieta, odzyskała energię i radość z życia: 

[…] dopiero z Andrzejem, u niego na tapczanie, pierwszy raz czułam, że 

nadchodzi jakaś fala, że każdy jego ruch powoduje taką rozkosz, takie 

uniesienie, jakiego jeszcze dotąd nie znałam. Moje pożycie z mężem 

Stanisławem było… pożyciem… Rutynowym obrzędem. Teraz zrozumiałam, co 

to jest dojrzała miłość, pragnienie, pożądanie. Jak bardzo można drżeć, jak 

dudni serce, poddaje się ciało, jak smakuje każde spotkanie nasączone 

tęsknotą, spełnieniem [3]. 

Romans przyniósł konsekwencje w postaci rozwodu i wyprowadzki kochanków do 

Torunia. Barbara nie mogła kontaktować się z córką. Mąż odsyłał jej nieodpieczęto-
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wane listy adresowane do Małgorzaty. Ta decyzja szczególnie odbiła się na życiu 

bohaterki, bowiem związek z Andrzejem zakończył się jego powrotem do żony i synów, 

a dla niej samotną tułaczką. W liście od matki czytamy: 

Basiu, kochanie! 

Piszesz mi, dziecko, że Andrzej odchodzi od Ciebie. Wraca do domu, do dzieci. 

To pięknie o nim świadczy, choć wiesz, że sympatią go nie darzę, ale 

zaimponował mi! To heroiczne – wyrwać z serca taką miłość (bo zakładam, że 

rzeczywiście kochał Cię wielką miłością, Ciebie nie sposób kochać inaczej). To 

piękne poświęcić własne szczęście dla dzieci. 

Ty, niestety, przegrałaś tę możliwość lub nie walczyłaś dość żarliwie. Wybacz 

matce – tak myślę [3]. 

Zrozpaczona i zrezygnowana przyjeżdża na święta do rodzinnego domu na 

Mazurach. W wyniku rozmów z matką i bratem odnajduje swoją tożsamość. Uznaje, 

że miasto przyczyniło się do jej porażek i zguby: 

Leżąc w łóżku, poczułam się znów ,,swoja”. Jakbym zdjęła kostium teatralny, 

zmyła charakteryzację i wróciła do swojego ,,ja”. Jestem Baśka ,,stąd”, a nie 

żadna miejska ,,pańcia”. W Warszawie i Toruniu żyłam jakimś nie swoim 

życiem, które jest poza mną. Odległe jak zagrane role. Inne od tutejszego 

życia. Poczułam, jakbym wróciła z daleka [3]. 

Do powrotu zmuszą ją śmierć matki – Bronisławy. Rodzeństwo: Piotr i Hanna 

podjęli decyzję, że Barbara, w związku z tym, że ma najlepszy kontakt z niepełno-

sprawną, przyszywaną siostrą, przejmie opiekę nad nią i nad całym domem. Było to 

trudne wyzwanie, bowiem wiązało się z kontynuacją rodzinnej tradycji. Bohaterka nie 

umiała zapanować nad swoim życiem i relacjami. O postanowieniach informuje ją brat: 

Hanka nie mówi tego wprost, ale na ogół tak bywa, że dziecko zostające na 

gospodarce i przejmujące ją, powinno spławić resztę rodzeństwa.  ważamy, 

że skoro bierzesz dom, ziemię i opiekę nad Kasią – nic się nam nie należy [3]. 

Ostatecznie, w wyniku decyzji rodzeństwa o spadku i opiece nad Katarzyną Król, 

Barbara Jabłonowska powraca do rodzinnego domu w okolicach Pasymia w powiecie 

szczycieńskim. Mazury okazały się dla niej „rajem odzyskanym”: 

Lżej mi! Nie targa mną rozpacz jak dotąd, nie chce mi się płakać… Stoję 

i gapię się stoickie, leśne wnętrze. Czuję się jak Jonasz we wnętrzu wieloryba. 

Jestem w środku, świat jest na zewnątrz, daleko. Pochodzę do dębu, stojącego 

opodal. Jest wielki i prosty, jak egipska kolumn. Obejmuję go i czuję przypływ 

sił [3]. 

2.2. Małgorzata Jantar 

Drugą bohaterką trylogii jest Małgorzata Jantar. Kobieta wychowana w Warszawie 

przez opiekunki i ojca, wykształcona, matka dorosłej Marii Jantar i żona Konrada 

Jantar, narratorka drugiej i trzeciej części trylogii („Domu nad rozlewiskiem” i „Miłości 

nad rozlewiskiem”) wyprowadza się z warszawskiej Saskiej Kempy na Mazury (region 
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geograficzno-historyczny położony na Pojezierzu Mazurskim, będący w granicach 

Polski od roku 1945) [4]. Podobnie jak na jej matkę region wpłynął pozytywnie i nie 

potrafi wytłumaczyć sobie jak tak długo mogła wytrzymać w stolicy: 

Już ponad rok, odkąd tu jestem i nie wyobrażam sobie, jak mogłam żyć 

w Warszawie – mieście rozpędzonych samochodów, rozpędzonych ludzi? 

Wśród krzykliwych reklam, obcego mi coraz bardziej świata, którego byłam 

fragmentem… rozpędzoną kulą? Jak spędziłam tyle lat bez mamy, śliwek, 

Rozlewiska, Kaczki Obrażalskiej, Piernackiego, Kaśki, Funia, Mazur…? [3]. 

Narratorka poświęca wiele miejsca na krytykę Warszawy jako rynku pracy. 

Bohaterka była zatrudniona w TVP i w Agencji Reklamowej HopArt. Przyczyną nega-

tywnej opinii jest przede wszystkim utrata pracy i bezrobocie w branży reklamowej, 

związane z jej wiekiem. Pracodawcy poszukiwali osób młodych. Sama bohaterka jest 

bacznym obserwatorem miejskiego życia, które komentuje subiektywnie między 

innymi w poniższym fragmencie „Domu nad rozlewiskiem”: 

Znacznie bardziej przykre było obserwowanie egzystencji rezydentek, które 

niczym się nie naraziły i trwają, bo są pracowite i lojalne. Godzą się na coraz 

gorsze stanowiska, coraz gorsze płace, gorsze traktowanie, byle tylko 

przetrwać, bo gdzie one, starzejące się, mądre i pracowite znajdą pracę? Na 

moich oczach rozgrywał się najgorszy spektakl upodlenia [3]. 

Małgorzata w wyniku bezrobocia, rozpadu małżeństwa i ogromnej chęci poznania 

biologicznej matki udaje się na Mazury. Nawiązuje z nią bardzo dobry kontakt 

i wyjaśnia całą historię odejścia od rodziny. Po śmierci teściowej Zofii ponownie udaje 

się nad rozlewisko. Małgorzata poczuła klimat tego miejsca, zaprzyjaźniła się z miesz-

kańcami okolicy i znalazła plan na agrobiznes. Wybudowała pensjonat. Tak, w duchu 

optymizmu, opisuje prace nad życiową decyzją: 

Trzeba złożyć papiery o remont i rozbudowę siedliska. Na szczęście tam, gdzie 

chcemy wybudować garaże, są ślady starych fundamentów po stodole, która 

spłonęła, zanim jeszcze mama kupiła to siedlisko. Super! To bardzo ułatwi 

sprawę. Architekt. No chcemy to zrobić fachowo i z głową [3]. 

2.3. Lokalni mieszkańcy 

W życie mazurskiej wsi wpisują się również lokalni mieszkańcy. Wśród bohaterów 

trylogii na szczególną uwagę zasługują – Katarzyna Król, Tomasz Zawoja, Henryk 

Piernacki, Elwira, państwo Karolakowie oraz Wrońscy. 

Katarzyna Król ma swoją trudną i bolesną historię. Została przygarnięta z patolo-

gicznej rodziny przez matkę Barbary – Bronisławę Matzową. Opiekunowie, pomimo 

wyznania ewangelickiego, wychowali ją w duchu katolickim, nauczyli ją podsta-

wowych umiejętności i wartości. Przede wszystkim zapewnili niepełnosprawnemu 

dziecku należyte ciepło rodzinne, którego nie mogła doświadczyć wcześniej. Bohaterka 

ta okazała się być niezadowolona we wskazówkach. Najpierw pomagała Basi po 

powrocie, a potem uczyła wszystkiego Gosię. Po powrocie nad rozlewisko Barbara 

oczekuje od Kaśki nieodzownej pomocy: 
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Kaśka była nieocenioną pomocą. Tłumaczyła mi wszystko starannie z wielkim 

zaangażowaniem. Jest mądrzejsza o to, gdzie leży lizawka dla krowy, o której 

karmi się kury i czym, jak się wkłada piernaty na płot, żeby wywietrzyć [3].  

Ważną rolę odgrywają też inni bohaterowie. Tomasz Zawoja jest rozwodnikiem, 

leśniczym, miłośnikiem lasu, szanowanym w okolicy uczciwym mężczyzną. Dla 

Barbary staje się życiowym partnerem. Zamieszkują razem w jego leśniczówce. Tak 

opisuje go bohaterka:  

Tomasz wpada wieczorami i asystuje nam w kuchni. Obiera grzybki albo 

gruszki, kroi cebule, czosnek. […] zanosi słoje do spiżarni, a mnie z łazienki – 

do łóżka. I tak jest dobrze! [3]. 

Henryk Piernacki jest właścicielem agroturystyki i hodowcą koni. „Przyjaciel 

rozlewiska” i „sympatyk okolicy”, otwarty na pomoc i dowcipny. Podczas wspólnej 

Wigilii: Piernasio siedzi u Kaśki i czyta jej Biblię na głos. Tak zawsze robiła stara 

Felicja, potem Basia, i Kaśka bardzo to lubi [3]. 

Elwira prowadzi sklep w Pasymiu, później otwiera zakład kosmetyczny. Przyjaźni 

się z Małgosią, jest „powierniczką spraw bieżących”. Przyjacielskie stosunki można 

odczytać między innymi w „Miłości nad rozlewiskiem”: 

Matko Boska, daj Elwirze szczęście! Spraw, żeby ten zakład jej ruszył z kopyta 

i dał dochód, przecież jest ona tego warta! 

Przytyła po ciąży i chyba jeszcze wypiękniała. Jest jak bogini macierzyństwa. 

Piersi wezbrane, spora pupa i rozkołysane biodra, niedbale związany warkocz 

i ognie w oczach, uśmiech spełnionej, pięknej kobiety. 

Elwira, oby ci się…! Oby nam się…! [5]. 

Państwo Karolakowie stają się przyjacielskimi sąsiadami, otwartymi na pomoc 

zwłaszcza dla Basi na początku jej powrotu: – Stefan o Karolaków zaopatrzył nas 

w opał na zimę. Trzeba było zrobić duży sąg z porąbanych szczap pod taki daszek na 

czterech nocach […] [3]. Podobnie Wrońscy, którzy wcześniej sami wymagali pomocy 

w walce z patologią i po utracie córki Karoliny. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj 

Anna Wrońska, która podejmuje pracę w pensjonacie Małgorzaty Jantar. Ania była 

mocną i zdecydowaną szefową. Do niej latają letnicy z każdy, pytaniem [5]. 

3. Podsumowanie 

Za sprawą miejscowej ludności i uroków wsi, związanych ze spokojem dla bohaterek 

„Trylogii mazurskiej”, region ma pozytywny wpływ na ich życie i kondycję psy-

chiczną. Historia związana z ich podróżą nad rozlewisko wpisała się nie tylko w model 

romantycznego podróżnika za sprawą przedstawienia idei, świata wewnętrznego 

i osobowości poszukującej swojego miejsca [2], ale również pokazała, że ten motyw 

jest nieodłączną częścią życia literackiego, który inspiruje, buduje fabułę i świat 

przedstawiony. 

Powrót nad rozlewisko Barbary Jabłonowskiej to przede wszystkim zakończenie 

problemów prywatnych, odnalezienie życiowego partnera, córki i stoickiego spokoju, 
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kontynowanie rodzinnej tradycji, opieka nad przybraną siostrą oraz praca zawodowa 

w lokalnej szkole i bibliotece. Teraz tak, ze spokojem ducha, opisuje swoje życie: 

Mniej potrzebuję ciuchów, nie maluję się, chyba że okazjonalnie. No i są 

pieniądze z jajek i mleka. Żyjemy dość skromnie, ale dostatnio. Stać mnie na 

książki! To, co muszę kupić, to drewno na zimę, słomę dla Rudej i paszę. Siano 

mam swoje [2]. 

Wyprowadzka w okolice Pasymia Małgorzaty Jantar zakończyła jej problemy 

z bezrobociem, ułożyła życie prywatne za sprawą odnalezienia i poznania biologicznej 

matki oraz zbudowała związek z miejscowym dentystą – Januszem. W liście do 

przyjaciela Wika czytamy: 

Na naszych drzewach w lesie i w ogrodzie zawieszamy słoninę, kubki po 

margarynie z ziarnami zatopionymi w łoju, więc mam możliwość oglądania 

tego skrzydlatego towarzystwa. Rzeczywiście, na mieszczuchach robią 

wrażenie. Sama do niedawna byłam mieszczuchem, to wiem! 

Teraz ja wystroiłam naszą posesję jak „tanią dziwkę”. Nie! To nie tak! Tutaj 

to pasuje. Jest kiczowate, ale słodkie! Noc na Mazurach jest czarna i kolorowe 

światełka są super! Przekonaj się! 

[…] A może przyjechałbyś do nas? Zobaczysz mnóstwo normalności. Do bólu!  

[…] Przyjedź na Wigilię [2]. 

Obie bohaterki odnalazły swój „raj odzyskany”. „Trylogia mazurska” Małgorzaty 

Kalicińskiej potwierdza, że Mazury nie są regionem wyłącznie pięknym i bogatym 

w malownicze pejzaże, ale także posiadającym sympatycznych mieszkańców otwartych 

na przyjacielskie relacje i pomoc. Piękno Pojezierza Mazurskiego najlepiej podsumo-

wuje następujący fragment: 

Białe przestrzenie zachwycały mnie, tak jak w górach. To rozlewisko 

z zamarzniętą taflą, suchymi trzcinami… Zupełnie jak na obrazach malarza 

Porwasza, z książki Nienackiego. Ślady zwierzaka, który dokądś biegł, ściana 

lasu kryjącego tajemnice… Tak sobie myślałam, patrząc na to, co było za 

oknami samochodu. Tyle przestrzeni! Taki spokój! Koniecznie muszę iść na 

spacer. Poczuć to, odetchnąć tym, co otacza mnie teraz. Tak fantastycznie 

statycznej natury nie widziałam od lat. Mijałyśmy mnóstwo takich pejzaży. 

Mazury takie są. Pofałdowane ciekawie, z krętymi drogami i mnóstwem jezior, 

oczek wodnych, stawów. Lasy są piękne wkomponowane w uprawne pola, na 

których pozostawiono kępy starych drzew. Na zachodzie tak nie ma. Wycina 

się wszystko, co przeszkadza w uprawie. Tu, pośrodku pól, jest mnóstwo 

zadrzewionych kawałków. Dzięki temu krajobraz jest ładniejszy [2]. 

4. Uwagi ogólne 

W związku z ciekawą dyskusją, jaka pojawiła się na Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Motyw wędrówki w literaturze i sztuce”, czuję się zobowiązany, do 

umieszczenia kilku informacji dotyczących autorki i źródła badań.  
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Małgorzata Kalicińska urodziła się 30 września 1956 roku w Warszawie. Jest 

absolwentką XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego oraz 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mieszczących się w mieście jej urodzenia. 

Pracowała jako nauczycielka w technikum i szkołach podstawowych. Następnie zajmo-

wała się poszukiwaniem materiałów do programu „Kawa czy herbata” w pierwszym 

programie Telewizji Polskiej. Współtworzyła „Forum nieobecnych” oraz pomagała 

w redakcji programu „Żyć bezpieczniej”. Przyjemność sprawiają jej prace domowe – 

szycie na drutach, uprawa ziół, muzyka klasyczna oraz praca w kuchni [6].  

„Trylogia mazurska” Małgorzaty Kalicińskiej jest cyklem trzech powieści wyda-

wanych w Poznaniu w latach 2006-2008. Są to: „Powroty nad rozlewiskiem”, „Dom 

nad rozlewiskiem” oraz „Miłość nad rozlewiskiem”. W ocenie felietonisty Andrzeja 

Rostockiego: To nie jest baśń ani poradnik, to książka o bardzo prostych, odwiecz-

nych sposobach poszukiwania prawdy o sobie [6]. Zaliczając „Dom nad rozlewiskiem” 

do szeregu bestsellerów, stwierdza, że bohaterka Małgorzata Jantar „tam” (to znaczy 

na Mazurach) nie tylko odzyska spokój, lecz także zrozumie, na czym polega sens 

ludzkiego życia [6].  
Tytułowe rozlewisko znajduje się w okolicach Pasymia w powiecie szczycieńskim, 

a więc na Pojezierzu Mazurskim, które w powieściach Kalicińskiej jest opisywane 

zgodnie z rzeczywistością i polską tradycją literacką regionu po roku 1945 w „Powrotach 

nad rozlewisko”. Pozycja przedstawia między innymi motyw czerwonej cegły czy 

wyobcowania, które było związane z wysiedlaniem ludności niemieckiej i poja-

wieniem się ludności napływowej [7]. Trylogia zawiera również elementy powieści 

topograficznej – oprócz opisów Mazur, posiada również opisy dróg – na przykład dróg 

do Olsztyna, sąsiednich miejscowości, a nawet różnych, innych miejsc w Polsce.  

W treść wpisują się również elementy powieści epistolarnej i dziennika. W powie-

ściach znajdziemy wiele korespondentów. W „Powrotach nad rozlewiskiem” można 

odnaleźć między innymi listy Barbary z mamą i z koleżankami. Ważną rolę odgrywają 

tutaj listy do córki, które wracały do niej nieodpieczętowane. W „Domu nad rozle-

wiskiem” matka da je, dorosłej już, Małgorzacie, po czym ona odpisze jej na każdy 

z osobna.  

W drugiej części trylogii do najważniejszych korespondencji należy zaliczyć 

wiadomości Małgorzaty w postaci e-mail. Pisała ona z przyjacielem Wikiem, a także 

z córką Marią. „Miłość nad rozlewiskiem”, z uwagi na obecność dwóch narratorek, ma 

mnóstwo elementów epistolarnych. Tutaj do głosu dochodzi Paula i jej korespondencje 

z koleżeństwem, rodziną i przyjaciółką Marysią, którą nazywa swoją siostrą.  

Dziennik odgrywa rolę przewodnika w życiu codziennym. Prowadziła go matka 

Barbary – oprócz przepisów różnych dań, często regionalnych, znajdowały się w nim 

roczne plany pracy ogrodniczej i rolnej, opisy tradycji. Można nazwać go „sylwą 

rozlewiska”. 

Zatem, w mojej ocenie, Andrzej Rostocki niesłusznie stwierdza, że „Dom nad 

rozlewiskiem” wpisuje się w kanon literatury popularnej.  

Z wypowiedzi pisarki wynika, że ma ona niezwykle czytelną wizję literatury 

popularnej i swojego w niej miejsca. Potrafi również tę filozofię istnienia 

ładnie i ciekawie zapisać [8]. 
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Termin literatury popularnej rozumiem jako tekst, do którego zrozumienia nie 

trzeba, jak stwierdza Andrzej Cieński: skomplikowanych reguł gry wypowiedzi litera-

ckiej [9]. Zauważam, że recenzent powieści nie wziął pod uwagę wszystkich trzech 

części trylogii. Skoncentrował się na motywie przewodnim drugiej części. Kilka mie-

sięcy później, uznając ostatni tom za bestseller, włączył go do kanonu literatury kobiecej. 

Trzecia część niezwykłego cyklu, który podbił serca polskich czytelniczek [10]. 

Na feministyczno-arkadyjski charakter powieści zwraca uwagę Zbigniew Marecki 

w artykule pod tytułem „Modele wiejsko-prowincjonalnej arkadii i jej funkcje we 

współczesnej powieści dla kobiet”. Literaturoznawca przypisuje trylogii miano arkadii 

kobiet. Swoją tezę buduje na podstawie analizy psychologicznej Małgorzaty Jantar. 

Bierze pod uwagę opozycję Warszawy i mazurskiej wsi. Uważa, że stolica w powie-

ściach symbolizuje świat zdominowany przez mężczyzn, upadek moralny i rozpad 

więzi międzyludzkich. Natomiast Mazury grają rolę arkadyjskiego ideału, w którym 

ludzie mają kontakt z naturą, sąsiedzkim współżyciem, wsparciem, bezinteresownością 

i sercem. Marecki dowodzi, że owa arkadia kobiet, które samodzielnie myślą i działają 

według reguł matrialchalno-feministycznych [11]. 

O ile badania Zbigniewa Mareckiego nie niszczą wizerunku trylogii, to adaptacja 

serialowa w reżyserii Adka Drabińskiego całkowicie zagraża dobremu imieniu działa. 

Fabuła serialu została przedstawiona z udziałem „bezpiecznych małych mitów [12]”, 

to znaczy z ujęciem tematyki lubianej przez odbiorców. Wizja reżyserska nie ujęła 

historii „Powrotów nad rozlewiskiem” – cykl seriali rozpoczyna „Dom nad rozle-

wiskiem”. Przy pracach nad drugim sezonem, a zatem nad „Miłością nad rozlewiskiem” 

Małgorzata Kalicińska wycofała z czołówki swoje imię i nazwisko. W wywiadzie dla 

„Polityki” odpowiada: To nonszalancja i pogarda dla widzów. I niewiedza [13]. 

Rzeczywiście, reżyser nie zdał egzaminu ze znajomości lektury. Bohaterka Karolina, 

która w powieści była matką miejscowego proboszcza, na ekranach stała się Różą. 

Wydarzenia odbywały się podczas innych pór roku oraz przede wszystkim – wszystkie 

dalsze części powstały bez podstawy literackiej. Są w nich przedstawione losy 

bohaterów, które z punktu widzenia autorki są zakończone. 

Tak żałośnie okrojono książkę, że wyszła nieskładna wycinanka. Nikomu nie 

zależało na klimacie „Domu nad rozlewiskiem”. 

[…] 

I nie o techniki filmowe mi chodzi, lecz o postaci, ich rys psychologiczny, moją 

wiedzę o małym miasteczku – o ludziach, którzy bywają dobrzy i gorsi, ale 

generalnie normalni, serdeczni, ciepli. Tacy byli w książce, ale nie ma ich 

w serialu. I to jest przykre i szkodliwe [13]. 

„Trylogia mazurska” posiada przede wszystkim skomplikowaną narrację, czego nie 

da się zauważyć przy znajomości jednego tomu. W pierwszej części narratorką jest 

Barbara Jabłonowska, w kolejnej Małgorzata Jantar, natomiast w ostatniej tę funkcję 

pełnią dwie bohaterki – Małgorzata Jantar oraz Paula. Powieści charakteryzują się 

również wspomnianymi powyżej elementami epistolarnymi, topograficznymi i reali-

stycznymi, włączeniem do treści dziennika. Nie można również pominąć Mazur, dzięki 

którym dzieło Małgorzaty Kalicińskiej wpisuje się w kanon literatury regionalnej.  
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O wysokiej randze dzieła mogą świadczyć również liczne opozycje zarysowane 

w fabule, na przykład miasta i wsi, chrześcijan i ewangelików (co w rzeczywistości 

charakteryzuje Mazury); motywy dotyczące relacji, roli książek i sztuki w życiu 

człowieka, przyrody, zwyczajów, obyczajów i tradycji mazurskich, powojennej historii 

regionu i ludności napływowej, życia i funkcjonowania w czasach PRL-u i współcze-

snych oraz wielu innych. Potwierdza to także motyw podróży, który został zarysowany 

w trylogii w odniesieniu do bohaterek, których analizy psychologicznej dokonałem 

w powyższym artykule. Jest on zgodny z symboliką, bowiem Barbara i Małgorzata, 

dzięki dotarciu na Mazury jako miejsca docelowego, znalazły lepszy świat, wypełniony 

doskonałością [14]. Region okazał się ich domem – gwarancją bezpieczeństwa, 

schronieniem oraz czymś trwałym [15]. Dla Jabłonowskiej również powrotem do 

domu w znaczeniu gniazda rodzinnego [15]. Autorskie określenie Pojezierza Mazur-

skiego jako „raju odzyskanego” związane jest z motywem arkadii, odnoszącym się do 

szczęścia, raju i królestwa natury [15], a także pozytywnym wpływem na kondycję 

psychiczną i życie przedstawionych bohaterek. 
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Podróż nad rozlewisko. Wpływ regionu na życie bohaterek „Trylogii mazurskiej” 

Małgorzaty Kalicińskiej 

Streszczenie 

Powyższy artykuł „Podróż nad rozlewisko. Wpływ regionu na życie bohaterek »Trylogii mazurskiej« 

Małgorzaty Kalicińskiej” przedstawia współczesną, mazurską wieś jako arkadię oraz przedstawia wpływ 

regionu na komfort psychiczny bohaterek – Barbary Jabłonowskiej i Małgorzaty Jantar. 

Tematyka podjętych badań przedstawia życiorysy i przyczyny opuszczenia miasta. Praca opisuje także 

opozycję miasta i wsi, bowiem powieści przedstawiają Warszawę jako najgorszy spektakl upodlenia, 

natomiast mazurską wieś jako miejsce egzystencji piękna, natury i stoicyzmu. 

Życiorys Małgorzaty Jantar jest przedstawiony od dzieciństwa do przeprowadzki, natomiast Barbary 

Jabłonowskiej od czasu studiów biologicznych w Warszawie do powrotu. 

Praca zawiera również krótkie charakterystyki bohaterów zamieszkujących Mazury oraz tych, którzy wpisują 

się w negatywny obraz miasta. 

Na podstawie analizy psychologicznej bohaterek i analizy porównawczej mazurskiej wsi z miastami (War-

szawą i Toruniem) badania przedstawione w artykule dowodzą, że tytułowe rozlewisko może być definio-

wane jako arkadia i ma pozytywny wpływ na życie.  

Celem uzupełniania informacji o źródle badań opisanych w powyższym referacie, w uwagach ogólnych 

znajdują się informacje na temat autorki „Trylogii mazurskiej” oraz ogólna charakterystyka powieści. 

Słowa kluczowe: Trylogia mazurska, Kalicińska, rozlewisko, podróż, analiza psychologiczna  

Journey to the backwaters. The influence of the region on the lives of the heroines 

Małgorzata Kalicińska's "Masurian Trilogy" 

Abstract 

The above article "Journey to the backwaters". The influence of the region on the lives of the heroines of 

Małgorzata Kalicińska's "Masurian Trilogy" presents the contemporary Masurian countryside as an arcadia 

and the region's influence on the psychological well-being of the heroines Barbara Jabłonowska and 

Małgorzata Jantar. 

The subject matter of the study presents life stories and reasons for leaving the city. The work also 

describes the city's opposition and the countryside, as the novels present Warsaw as "the worst spectacle of 

degradation", while the Masurian countryside as a place of beauty, nature and stoicism. 

The biography of Małgorzata Jantar is presented from her childhood to the move, while that of Barbara 

Jabłonowska from her biological studies in Warsaw to her return. 

The paper also contains brief characteristics of the characters who live in the Mazury region and those who 

fit into the city's negative image. 

Based on the psychological analysis of the heroines and the comparative analysis of the Masurian village 

with the cities (Warsaw and Toruń), the research presented in the paper proves that the title backwaters can 

be defined as an arcadia and has a positive influence on life. 

In order to supplement the information on the source of the research described in the above paper, general 

remarks include information on the author of the "Masurian Trilogy" and the general characteristics of the 

novel. 

Keywords: Masurian Trilogy, Kalicińska, backwaters, journey, psychological analysis 
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Wędrówka jako motyw organizujący dzieło 

na przykładzie „Historyi uciesznej o królewnie 

Banialuce” Hieronima Morsztyna 

1. Wprowadzenie: Wędrówka w romansie przygodowym  

Wczesnowożytny romans przygodowy, gatunek, w którym motyw wędrówki jest 

inherentnym składnikiem fabuły, ma swe źródła w romansach antycznych i średnio-

wiecznych historiach rycerskich
2
. Szczególny rozwój romansu przypadł na wiek XVI – 

wtedy to we Włoszech i Francji powstawały traktaty teoretyczne zestawiające tę formę 

literacką z założeniami „Poetyki” Arystotelesa, formowały się nowe odmiany tego 

gatunku (pastoralny, sentymentalny, realistyczno-satyryczny), a także zaczęły powsta-

wać pierwsze przekłady najbardziej znanych tekstów. W taki właśnie sposób, za sprawą 

tłumaczeń, romans przygodowy wkroczył do Polski. Popularność zyskały przekłady 

takich utworów, jak „L’Astrée” Honoré D’Urfé, „Il Colloandro fedele” Giovanniego 

Ambrogio Mariniego czy „L’Historie d’Hippolite” Marie Catherine d’Aulnoy. Teksty 

tego typu charakteryzowały się swoistą konstrukcją fabuły – ich struktura fabularna, 

ukształtowana jeszcze w romansie antycznym, opierać się miała na kolejnych zmianach 

losu bohatera, wiodących do szczęśliwego zakończenia [5, s. 826]. Schemat fabuły 

romansowej często zawierał następujące elementy: 

 miłość kochanków od „pierwszego wejrzenia”; 

 rozdzielenie kochanków na skutek niezależnych od nich okoliczności/przy-

padku/czarów; 

 liczne przygody kochanków dążących do ponownego spotkania;  

 połączenie się kochanków na wieki.  

Zaprojektowana w ten sposób fabuła romansowa implikowała pojawienie się w dziele 

motywu wędrówki – jednego z najbardziej [...] produktywnych typów organizacji 

czasoprzestrzennych [6, s. 294], który – co oczywiste – wymaga obecności bohaterów 

i konkretnej przestrzeni, przybierając postać samodzielnego rozwiązania fabularnego. 

W historiach romansowych często spotykanymi rozwiązaniami fabularnymi, opartymi 

na motywie wędrowania były m.in.: wspólna ucieczka kochanków, porwanie jednego 

z bohaterów czy przemierzanie różnych krain w poszukiwaniu ukochanej osoby. 

Rozwiązania te pojawiają się w wielu tekstach, na przykład w „Historyi barzo pięknej 

o Talezie, królewicu lidyjskim, a o Perepodzie, królewnie aragońskiej” [7] – historii ze 

zbioru „Filomachija” Hieronima Moztyna. Utwór jest przekładem nieznanego dziś 

                                                                
1 ikalamon@icloud.com, Kolegium MISHuS, Katolicki Uniwersytet Lubelski, https://www.kul.pl.  
2 Szerzej o genezie romansów i ich recepcji w Polsce: [1] Krzyżanowski J., Romans polski wieku XVI, 

Warszawa 1962, [2] Michałowska T., Romans XVIII i I połowy XVIII wieku w Polsce. Analiza struktury 

gatunkowej, [w:] Problemy literatury staropolskiej, oprac. Pelc J., Wrocław 1972, [3] Miszalska J., 

„Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku 

i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003, [4] Bohuszewicz P., 

Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej, Toruń 2009. 



 

Ilona Kalamon 

 

48 

europejskiego romansu i przedstawia tragiczne losy kochanków: Taleza i Perepody. 

Dochodzi tam najpierw do porwania Perepody i wspólnej ucieczki pary, następnie do 

ich rozłączenia wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności: żeglarze statku, którym 

płyną bohaterowie, nie zauważają nieobecności królewicza na pokładzie i odpływają 

bez niego. Sytuacja ta uruchamia całą lawinę zdarzeń – załamany Talez rusza w drogę, 

aby znów połączyć się z ukochaną. W trakcie wędrówki doświadcza rozmaitych 

przygód: błąka się po różnych miejscach, trafia na dwór, gdzie zakochuje się w nim 

królewska córka, dowiaduje się o ślubie Perepody z kimś innym. Ilość zwrotów akcji 

dynamizuje i znacznie uatrakcyjnia fabułę utworu. Wykorzystanie motywu wędrówki 

określa przygodowy charakter romansu.  

Podobny schemat romansu przygodowego widoczny jest w „Nadobnej Paskwalinie” 

[8] Samuela Twardowskiego. Utwór ten, pomimo moralistycznej wymowy i cech 

wskazujących już na nowe tendencje romansowe, wykorzystuje dobrze znane motywy. 

Osią fabuły jest tutaj wędrówka tytułowej bohaterki do świątyni Junony. Peregrynacja 

ma charakter pokutny – Paskwalina doświadcza w trakcie wewnętrznej przemiany. 

Wędrówka w tym dziele ma zatem dwa wymiary: pierwszy – odnoszący się do line-

arnego ruchu pomiędzy dwoma miejscami oraz drugi, który wskazuje na „drogę”, jaką 

przebyła bohaterka wewnętrznie (przemiana osobowości). Nie wszystkie jednak 

staropolskie romanse przygodowe będą uwzględniać ten drugi poziom „wędrówki 

wewnętrznej” bohatera, czego przykładem jest będący przedmiotem tego artykułu tekst 

Hieronima Morsztyna. 

2.  Motyw wędrówki w „Historyi uciesznej o królewnie Banialuce”  

„Historyja ucieszna o królewnie Banialuce” [9] jest jednym z najpopularniejszych 

siedemnastowiecznych romansów przygodowych. Świadczą o tym nie tylko regularne 

wznowienia utworu (jedno z nich, z 1736 roku miało nakład sięgający prawie 2000 

tysięcy egzemplarzy), lecz także ostra oświeceniowa krytyka wymierzona w poczytne 

dziełko Morsztyna
3
. Zdaniem Franciszka Zabłockiego, Ignacego Krasickiego czy 

Kajetana Węgierskiego ilość nieprawdopodobnych zdarzeń w „Historyi o Banialuce” 

miała mieć negatywny wpływ na wyobraźnię czytelników. Sądy tych XVIII-wiecznych 

krytyków przyczyniły się do utrwalenia powiedzenia „pleść banialuki” i na lata zrównały 

utwór Morsztyna z synonimem głupoty.  

„Historyja ucieszna o królewnie Banialuce” to opowieść o królewiczu przemie-

rzającym świat w celu odnalezienia ukochanej królewny Banialuki. Motyw wędrówki 

wysuwa się więc na pierwszy plan i stanowi fundament konstrukcji świata przedsta-

wionego. Utwór Morsztyna słynie z rozbudowanej sfery nadprzyrodzonej, niekiedy 

określa się go nawet mianem „pierwszej w literaturze polskiej baśni” [11], przygodami 

królewicza kierują bowiem czary (dość istotny element opowieści romansowych). 

Magia wpływa nie tylko na sam fakt podjęcia wędrówki
4
, ale nawet na jej kierunek: 

  

                                                                
3 Szerzej o czytelniczej recepcji Historyi: [10] Grześkowiak R., „Bardzo ją lubił z przedziwnych awantur”. 

O czytelniczej recepcji Banialuki do początków XIX w., [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze i jej 

konteksty. Prace ofiarowane Profesor Ludwice Ślękowej, (red.) Oszczęda A., Sokolski J., Wrocław 2010. 
4 Przyczynkiem do podjęcia wyprawy przez królewicza jest tajemnicze zniknięcie Banialuki spowodowane 

jego nieobecnością na umówionych spotkaniach (wynikającą z uśpienia zatrutym jabłkiem). 
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On też chciał nakierować koniem ku domowi 

i miał na zachód jechać, ale ku wschodowi 

sam mu się <koń> obrócił5 [9, s. 41]. 

Ruch królewicza zawsze odbywa się w kierunku wschodu. Na wschód wskazują tak 

oczywiste przesłanki jak nazwa ojczyzny Banialuki (Wschodnia kraina), ale i elementy 

nadprzyrodzone – jakaś dziwna siła czy postać Apeliotesa – uosobienia wiatru 

wschodniego.  

Świszcząc Apelijotes drogę ukazuje, 

za nim zaraz królewic śpieszno postępuje (s. 108). 

Wschód jest bezpośrednio związany z Banialuką – w końcu tam znajduje się jej 

królestwo. Podobnie jak w przypadku innych miejsc akcji romansowej, określenie 

prawdopodobnej lokalizacji tego terytorium sprawia trudności – świat romansowy 

pozostaje nieokreślony. Rzeczywistość przestrzenna i czasowa [...] w dużej mierze 

przypomina baśniową i daleko jej do skonkretyzowanej realności [12, s. 19]. 

W „Historyi” miejsca zmyślone przeplatają się z tymi istniejącymi naprawdę. Istnieje 

jednak w dziele jeden fragment pozwalający nieco dokładniej zidentyfikować wschód.  

Z Europy tedy teskniej królewic pooglądał 

nad Azyją i tam swą miłą widzieć żądał.  

Druga jest to część Ziemie, między szlachetnymi  

najszlachetniejsza zawsze z przymiotami swemi: 

ta najpierwej śmiertelnych ludzi obaczyła 

rodzaj, a drugim stronom hojnie udzieliła 

pierwsze z pogan obrzędy, także i świętości, 

więc i Bogu w naturze ludzkie śmiertelności 

przyniosła, obyczajów świętych nauczyła, 

potym po wielkiej części sama się straciła (s. 104). 

Jest to scena z rozdziału ósmego, w którym królewicz dzięki pustelnikowi, 

doświadcza wizji świata. Wynika stąd, że wschód można łączyć z Azją – kontynentem, 

który w wyobrażeniach ówczesnych uchodził za pradawną ojczyznę Sarmatów, po-

tomków plemienia zamieszkującego stepy pomiędzy Morzem Azowskim a Kaspijskim
6
. 

Ulokowanie fikcyjnego wschodu właśnie na tym terytorium miało oddziaływać na 

wyobraźnię czytelnika, budząc w nim tęsknotę za krainą między szlachetnymi 

najszlachetniejszą [9, s. 104]. 

                                                                
5 Wszystkie przytoczone cytaty z „Historyi” będą pochodzić z tego wydania. 
6 Szerzej o sarmackim micie genealogicznym: [13] Prejs M., Wszystkie drogi prowadzą na wschód, [w:] 

tegoż, Egzotyzm w dobie staropolskiej. Wybrane problemy, Warszawa 1999, s. 11-49. 
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 Wędrówka na wschód jest w utworze „nośnikiem” kategorii egzotyzmu – „kulturo-

wego doświadczenia obcości” [13, s. 5]. Doświadczenie obcości w „Historyi” dokonuje 

się właśnie dzięki odwiedzaniu dalekich i nieznanych wcześniej krain, poznawaniu 

bohaterów o obco brzmiących imionach
7
 (Libejn, Adwerpina, Daskraj, Banialuka) czy 

też sytuacjom mogącym wydawać się egzotycznymi w odczuciu odbiorcy (np. pałac 

Banialuki usytuowany pośrodku dzikiej puszczy). Egzotyczne elementy są wpisane 

w przestrzeń świata przedstawionego – urozmaicają go i czynią jeszcze bardziej 

intrygującym.  

Przestrzeń wędrówki w „Historyi” wykreowana została wedle klasycznej zasady 

stosowności. Myśl o tym, że miejsce ma być odpowiednie względem odbywającej się 

w nim akcji, była obecna w refleksji teoretycznej już od czasów Cycerona
8
. Sposobom 

kreacji przestrzeni w poematach epickich poświęcony jest również jeden z rozdziałów 

traktatu „O poezji doskonałej” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.  

Mówiąc o miejscu trzeba też mieć na uwadze, by było odpowiednie dla akcji, 

jego odległość lub bliskość, długość, wysokość i głębokość, przestronność lub 

ciasnotę , sławę , starożytność i to, co się  w nim stało, a to wszystko mianowicie 

dla dodania efektu samej czynności i wyzyskania możliwości wprowadzania 

nowych pomysłów [16, s. 136].  

Konstruując przestrzeń wędrówki w „Historyi”, Morsztyn zachowuje więc genolo-

giczne decorum romansu: „nowe pomysły”, np. egzotyczną lokalizację, wprowadza po 

to, by „dodać efektu” przygodom swego bohatera. Deskrypcja przestrzeni w „Historyi” 

nie odbiega od ówcześnie obowiązujących konwencji. Na przykład opis pałacu 

Banialuki jest wzorcowym zastosowaniem ekfrazy budowli królewskiej, pojawiającej 

się na kartach literatury już od czasów „Odysei”.  

Zgodnie z zasadą odpowiedniości, do eposu wprowadził Homer opis budowli 

królewskiej, nie pierwszego lepszego gmachu. Pałac przedstawiony został za 

pomocą techniki wyliczenia detali architektonicznych (próg, drzwi, ściany, 

gzyms, ozdoby), ze zwróceniem uwagi na drogie materiały, z jakich je 

wytworzono (miedź, srebro, złoto). Szczególnie wrota przykuwają spojrzenie 

wstępującego do wewnątrz pałacu Odyseusza (obiekt bowiem jest widziany 

oczyma postaci, nie narratora), których strzegą wykonane ze złota i srebra 

psy, wyrzeźbione przez Hefajstosa, zatem nie ręką człowieka, ale 

nieśmiertelnego boga [17, s. 132].  

                                                                
7 Pełnej analizy nazw w barokowym romansie dokonał Artur Rejter: [14] Rejter A., Nazwy własne 

w barokowym romansie wierszowanym – w stronę analizy genologicznej (na przykładzie twórczości 

Hieronima Morsztyna), „Onomastica” 2014, nr 58, s. 349-362.  
8 Por. Jeśli chodzi o dokonanie czynu [...] należy rozpatrzyć miejsce, czas, sposób postępowania, okazję 

i możność. Rozpatrując miejsce, w którym popełniono dany czyn, bierze się  pod uwagę , czy było ono do jego 

dokonania dogodne. Ta dogodność wynika z wielkości owego miejsca, oddalenia – odległości lub bliskości – 

z tego, czy miejsce znajduje się  na pustkowiu, czy jest uczęszczane, jakie jest jego położenie, jakie sąsiedztwo 

i cała okolica. Bierze się  pod uwagę  również inne okoliczności: czy miejsce jest lub było poświęcone, czy też 

nie, czy jest lub było publiczne, czy prywatne, cudze, czy też należy bądź należało do oskarżonego. Cyt. wg 

wyd.: [15] Cicero, O inwencji retorycznej. De inventione, przeł. Eksa K., oprac. Awianowicz B., Warszawa 

2013, s. 73. 
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Czytelnik romansu Morsztyna ogląda pałac Banialuki oczami królewicza. Najpierw 

jego uwagę zwraca brama i dzikie zwierzęta strzegące wejścia do obiektu.  

A kiedy chciał przez bramę do pałacu tego 

wjechać, obaczy wartę zwyczaju strasznego: 

lew był po prawej ręce bramy na łańcuchu, 

niedźwiedź zasię przy lewym przykowany uchu (s. 42). 

Kolejno następuje szczegółowe wyliczenie wszystkich elementów architektonicznych 

(ze szczególnym uwzględnieniem kruszców, z jakich zostały wykonane) wchodzących 

w skład budowli.  

Ludzi w nim – widzę – niemasz, obicia kosztowne, 

z c<i>osanego marmuru odrzwi polerowne, 

pokoje złocistemi stropy ozdobione, 

pawimenty marmurem wszystkie posadzone. 

Świeżo snadź ludzie z niego kędyś wyjechali 

aboć tu sam <i> kiedyś bogowie mieszkali  

i dlatego tak srogą wartę zasadzili, 

ażeby tu śmiertelni ludzie nie wchodzili (s. 42). 

Dokładne wyliczenie drogocennych materiałów miało na celu podkreślić bogactwo 

osoby tam mieszkającej i olśnić nim zwiedzającego. Warto też zwrócić uwagę na 

wzmiankę o boskiej ingerencji w budowę tego miejsca – to również topos charakte-

rystyczny dla ekfraz
9
. Takie przedstawienie pałacu służy celom fabularnym dzieła. 

Poprzez kreację przestrzeni, Morsztyn podkreśla niedostępność królewny i buduje 

naturalne przeszkody pomiędzy kochankami.  

Z fabułą romansową i z przestrzenią wędrówki wiąże się również topika locus 

amoenus i locus horridus. Zasada stosowności wymagała tego, aby scenom miłym, takim 

jak np. schadzki kochanków towarzyszyła przyjemna sceneria, natomiast scenom 

tragicznym – nieprzyjazne tło budzące negatywne odczucia u czytelnika. Przykład 

wykorzystania toposu locus horridus można znaleźć w momencie, kiedy królewicz 

wyrusza w drogę, by szukać Banialuki. 

[…] a jeszcze sposobnego konia do jechania  

mając, wsiada na niego i stamtąd gęstymi  

lasami sturbowany jechał obłędnymi. 

Jeździł długo, nakoło śladu upatrywał, 

                                                                
9 Por. W wielu późniejszych ekfrazach dzieł sztuki twórcy będą podkreślać, że przedstawiony obiekt nie został 

stworzony przez człowieka za pomocą formuły acheiropoietos („nieuczyniony rękoma [ludzkimi]”), która 

stanie się toposem tego typu przedstawień ([17] Krzywy R., dz. cyt., s. 133). 
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ażeby swego za nią konia nakierowywał. 

[…] Tymczasem mu się ściżka jakaś nagodziła, 

którą żwierz z ciemnych łożysk na przestrzeństwo chodził  

aby srogi, lękliwe pożyrając szkodził.  

Tą się on prosto udał i nieprzebytemi  

kilka prawie tygodniów błotami czarnemi  

błąkał się […]  

Konia prędko porzucił, bo mu zapadniony  

z błota się dobyć nie mógł, pracą nawątlony. 

[…] Ze strachem mu dni przychodzą, z strachem następuje 

noc, w którą czujnie śmierci czeka i pilnuje (s. 94). 

Królewicz błądzi w gęstym, ciemnym lesie. Zagrażają mu dzikie zwierzęta, koń 
odmawia posłuszeństwa, musi brnąć przez bagna. Takie okoliczności wędrówki pod-
kreślają emocjonalny stan bohatera – jego strach, wyobcowanie, poczucie beznadziej-
ności, tęsknotę za ukochaną.  

Dla kontrastu wystarczy spojrzeć na opis polany, na której spotykają się 
kochankowie.  

A on plac malusieńki tak był sformowany: 

z jednej strony nań patrzył las pięknie odziany, 

który głęboki strumień bystrej rzeki porze, 

pędząc pasek z kamieńmi aż w Bałtyckie Morze; 

z drugiej strony pagórek, który kryształowe 

wody w łono przyjmuje, wkoło niego zdrowe 

zioła po brzegach rosną, wonny zapach dają, 

i rosłe lipy, które chłód miły działają (s. 51).  

To typowy locus amoenus10
 – „pięknie odziany las”, czysta woda, pachnące rośliny, 

drzewa dające cień. Podobnie przedstawiona jest wschodnia kraina – ojczyzna 
Banialuki.  

A ogród był pod samym pałacem ku wodzie –  

wał naokoło, a zasię na jednym przechodzie 

most ku sali, która tam na wodzie stojała; 

kto chciał iść, wprzód się umyć przed mostem kazała. 

                                                                
10 Szerzej o topice miejsc przyjemnych: [18] Curtius E.R., Krajobraz idealny, [w:] tegoż, Literatura 

europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. Borowski A., Kraków 1997, s. 191-207. 
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Wał zaś jodły wysokie z cydrami odziały, 

cypry, buki i lipy szerokie tam stały. 

W dziardynie rozmaryny, hyzopy pachniące, 

fijoły różnej brawy, nardy woniejące,  

a na śrzodku dziardyniu owoce dojrżałe: 

pomarańcze, cytryny i figi niemałe, 

i inszych barzo wiele… (s. 112). 

Również to miejsce czytelnik poznaje oczami królewicza. Za pomocą wyliczeń, 
udało się Morsztynowi odmalować tętniący życiem, mieniący się kolorami i wypeł-
niony przyjemnymi zapachami, rajski ogród. Celem wykorzystania tradycyjnej topiki 
miejsc przyjemnych i straszliwych było nie tylko podkreślenie charakteru rozgrywa-
jącej się w nich akcji, ale i wywarcie wpływu na odbiorcę – wzbudzenie w nim skrajnych 
emocji – od lęku po zachwyt, tak aby w pełni doświadczał wędrówki królewicza.  

3. Podsumowanie  

Wędrówka jest stałym komponentem staropolskich romansów przygodowych. 
Świadczą o tym przywołane teksty z literatury dawnej – w każdym z nich motyw ten 
organizował całość dzieła: podkreślał awanturniczy charakter fabuły, wskazywał na 
wewnętrzną przemianę bohatera (przykład „Nadobnej Paskwaliny”) czy też wywoływał 
inne związane z nim toposy. Motyw wędrowania w „Historyi uciesznej o królewnie 
Banialuce” Hieronima Morsztyna dogłębnie to potwierdza. Wędrówka królewicza ma 
fundamentalne znaczenie dla fabuły, implikuje konkretną przestrzeń, wyzwala czynniki 
magiczne współtworzące nadprzyrodzoną sferę dzieła, staje się nośnikiem kategorii 
egzotyzmu, sprzyja wyzyskaniu topiki locus horridus i locus amoenus. Ponadto, wielo-
poziomowo angażuje wyobraźnię czytelnika. Dzięki temu, że nieznane jest imię króle-
wicza, a narracja często prowadzona jest w drugiej osobie, odbiorca może utożsamić 
się z bohaterem

11
. Morsztynowi udaje się zabrać czytelnika w podróż: pokazać nieznane 

mu wcześniej krainy, zadziwić go czarami, przestraszyć wizją ciemnego lasu i olśnić 
pięknem wschodniej krainy.  
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Wędrówka jako motyw organizujący dzieło na przykładzie „Historyi uciesznej 

o królewnie Banialuce” Hieronima Morsztyna 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy motywu wędrówki oraz jego funkcji w barokowym romansie przygodowym. Za przykład 
posłużyła „Historyja ucieszna o królewnie Banialuce” autorstwa Hieronima Morsztyna – jeden z najpopu-
larniejszych i najbardziej poczytnych reprezentantów tego gatunku w epoce staropolskiej. Za pomocą trady-
cyjnych metod badań literaturoznawczych wskazano zależności pomiędzy fabułą a implikowaną przez nią 
przestrzenią drogi. W obrębie poruszanej tematyki znalazły się ponadto kreacja sfery nadprzyrodzonej 
w utworze, sposób wyrażania kategorii egzotyzmu, funkcje wykorzystanych ekfraz oraz topika locus 
amoenus i locus horridus 
Słowa kluczowe: wędrówka, romans przygodowy, Hieronim Morsztyn, barok 

Wandering as a motif organising a literary work on the example of Hieronim 

Morsztyn's "A Diverting Story about Princess Banialuka" 

Abstract 
The article discusses the theme of wandering and its function in a baroque adventure romance. 
"A Diverting Story about Princess Banialuka" by Hieronim Morsztyn – one of the most popular and widely 
read representatives of this genre in the Old Polish period – was used as an example. Traditional methods 
of literary research were used to indicate the relationships between the plot and the implied road space. 
Among the topics discussed there were also the creation of the supernatural sphere in the literary work, the 
way of expressing the category of exoticism, the functions of the used ekphrasis and the topos of locus 
amoenus and locus horridus. 
Keywords: wandering, adventure romance, Hieronim Morsztyn, Baroque 
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Z lasu przyjdzie pomoc. Wędrówka jako praktyka 

niosąca ukojenie – na przykładzie wybranych wierszy 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

1. Czas: niepewność  

Przełom lat 40. i 50. XX wieku był dla Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

czasem trudnym – zarówno jego osoba, jak i twórczość cieszyły się wówczas mniejszym 

zainteresowaniem ze strony czasopism i tygodników o profilu społeczno-kulturalnym. 

Zarzucano Gałczyńskiemu, że nie realizuje założeń sztuki realizmu socjalistycznego, 

zadekretowanego w 1949 roku na Zejdzie Literatów Polskich w Szczecinie
2
 – 

w efekcie czego poecie zaczęto odmawiać publikowania. Jerzy Putrament przyznawał 

we wspomnieniach, że w tamtym czasie Gałczyńskiemu nie powodziło się dobrze: 

Spryciarze [chodzi o środowisko literackie, które krytykowało poetę – K.W.] potrafili 

stworzyć wokół niego system wielopłaszczyznowych uprzedzeń. Nie poprzestawali na 

„drobnomieszczaństwie”, choć to było oskarżenie numer jeden, niezastąpione 

w obrabianiu sfer politycznych [2]. Przekonywano także opinię publiczną, że autor 

„Zaczarowanej dorożki” jest grafomanem, nasilały się ataki na jego osobę, między 

innymi poprzez wypominanie antysemickich wierszy z czasów współpracy z czaso-

pismem „Prosto z mostu”
3
. Andrzej Drawicz twierdził, że poeta, mimo wielu nieuda-

nych prób, starał się programowo dopasować do uproszczonych wymagań wobec 

literatury, przyznając jednocześnie, że efekty [tego] muszą być co najmniej poło-

wiczne [4] i w żadnej mierze nie przysparza[ły] Gałczyńskiemu większej poetyckiej 

chwały [4]. Z kolei Anna Arno przekonywała, że w ówczesnej postawie i wierszach 

Gałczyńskiego obecne były „podstawowe cechy” drobnego mieszczanina, jak kult 

pieniądza, pragnienie spokoju i wygody, deklaracje apolityczności, a także uchylanie 

się od odpowiedzialności za sprawy społeczne [5]. Analizy twórczości autora „Wita 

Stwosza” z tamtych lat podjęli się między innymi Arno i Drawicz [6, 7]. Inni badacze 

przekonywali, że mierność wierszy powstałych między rokiem 1948 a 1951 wynika 

przede wszystkim z braku zainteresowania sprawami politycznymi Konstantego 

Ildefonsa
4
.  

                                                                
1 karolina.wycislik@us.edu.pl, Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach. 
2 Na spotkaniu tym określono tematy, jakie literatura może podnosić, oraz wyznaczono kształt artystyczny, 

jaki może przybierać twórczość literacka. Przede wszystkim zalecano szerzenie światopoglądu materia-

listycznego. Alicja Bałuch pisze: Twórczość literacka miała ukazywać awans społeczny robotnika, kreować 

nowego bohatera, pomagać społeczeństwu przyswajać marksistowską wiedzę o jego rozwoju [1]. 
3 Kira Gałczyńska wspominała te czasy: Anonimowe telefony, anonimowe listy, a w nich przypominanie 

wierszy o treści antyradzieckiej – a to już nie był błąd młodości, to był grzech śmiertelny; pamiętam głosy 

rzekomych robotników piszących w imieniu załóg robotniczych, listy tak chętnie drukowane przez ówczesną 

prasę [3].  
4 Tezę taką przedstawił m.in. Jan Błoński [8]. 
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Krytyka literacka przestała zauważać twórczość autora „Niobe”, w żaden sposób się 

do niej nie odnosząc. Rok 1950, kiedy wśród literatów następował „wysyp samokrytyk”, 

stanowił dla poety swoiste wyzwanie. Po czerwcowym zjeździe ZLP w Warszawie 

nawet oddany Gałczyńskiemu „Przekrój” zawiesił z nim współpracę. Był to duży cios 

dla autora Teatrzyku „Zielona Gęś” i „Listów w fiołkiem”, ponieważ – jak poeta wyznał 

Aleksandrowi Maliszewskiemu – teksty te, pisane dla „Przekroju”, „żywiły” jego 

rodzinę [9]. Stopniowo odmawiano mu publikowania na łamach innych czasopism 

literackich. Kira Gałczyńska wspominała, że okres ten był to dla jej ojca nerwowy 

i trudny z powodu przykrości doznawanych od kolegów „ze środowiska”, ale również 

ze względów finansowych. Gałczyński ponadto doświadczył poważnego załamania 

psychicznego, był rozbity, częściej widziano go pijanego błąkającego się po ulicach 

zarówno Warszawy, jak i Krakowa, dokąd wysłała go żona Natalia. W podwawelskim 

grodzie opiekę nad poetą sprawowali przyjaciele z „Przekroju”: Wiedziano, że jest 

[Gałczyński – K.W.] po pierwszym zawale, upilnować go jednak było trudno. Kiedy 

zdawało się, że leży już w hotelowym pokoju, on – zostawiony na chwilę sam sobie – 

zrywał się i biegł na miasto. Takim sposobem, drugiego wieczora, udało mu się zorga-

nizować ostatnią pijacką paradę w wielkim stylu [10] – zanotował Jerzy Waldorff.  

Pod koniec czerwca 1950 roku nadarzyła się okazja wyjazdu na Mazury. Jak podaje 

Arno, miejsce to przypadkowo spotkanej Natalii Gałczyńskiej zachwalał Ziemowit 

Fedecki
5
 – jako wspaniałą przestrzeń do eksploracji [5]. Gałczyńscy jeszcze tego lata 

trafili więc do leśniczówki Pranie, położonej w urokliwym miejscu w środku Puszczy 

Piskiej, nad Jeziorem Nidzkim. Wkrótce potem – zaledwie trzy tygodnie później – 

gotowy był poemat „Kronika olsztyńska”; zaś w nieco późniejszym czasie i podczas 

kolejnych wyjazdów na Mazury Konstanty Ildefons napisał między innymi wiersze: 

„Spotkanie z matką”, „W leśniczówce”, „Chmiel na rogach jelenich” oraz jeden 

z ważniejszych swych poematów – „Niobe”
6
. Kira Gałczyńska wspominała, że 

w mazurskiej rzeczywistości ojciec znalazł spełnienie jako twórca, a praca stała się dla 

niego nową wartością: Zaledwie kilka tygodni potrzebował, aby pożegnać się 

z niedawnymi lękami, depresjami, powątpiewaniem w możliwość dającej satysfakcję 

pracy. (…) Zmiana adresu dała, jak się okazuje, przestrzenny i psychiczny dystans (…). 

Dużo pracował, pisał każdego ranka; (…) z efektów tej pracy był coraz bardziej 

zadowolony [11].  

2. Miejsce: leśniczówka Pranie 

Twórczość Gałczyńskiego nieczęsto przywoływana jest w odniesieniu do przyrody 

jako istotnego tropu interpretacyjnego – znacznie częściej badacze zatrzymują się na 

wskazaniu natury jako jednego z elementów procesu, który doprowadził poetę do 
                                                                
5 Jak się okazuje, ten slawista i tłumacz pełnił funkcję „ambasadora” Mazur w tamtym czasie. We 

wspomnieniach Jerzego Putramenta o Gałczyńskim czytamy: Już od paru lat Ziemowit Fedecki agitował 

mnie, abym udał się na Mazury. W 1953 roku (…) uległem – i po dwustu kilometrach trzęsienia się na 

siodełku motocykla znalazłem się w leśniczówce Pranie, nad Jeziorem Nidzkim, w samym sercu ogromnej 

Puszczy Piskiej [2]. 
6 Tekstów poetyckich, które powstały w leśniczówce Pranie, jest kilkadziesiąt, w tym także szkice do wierszy 

oraz bajki – jak „Bajka o siedmiu kwiatkach głupich”, „Bajka o słowikach”, „Jak jeleń chciał sprzedać swoje 

rogi”. W niniejszym opracowaniu analizie poddano te spośród wierszy mazurskich, w których występuje 

motyw wędrówki, przemieszczania się, spacerowania oraz w których „ja” liryczne można utożsamiać 

z autorem. 



Z lasu przyjdzie pomoc. Wędrówka jako praktyka niosąca ukojenie –  

na przykładzie wybranych wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

 

57 

nowych natchnień twórczych
7
. Wielowymiarowe doświadczenie zmysłowości świata, 

jakiego Gałczyński doznał w przestrzeni mazurskich lasów i jezior, zrodziło się jednak 

z bezpośredniego kontaktu z tą krainą, i daje się zaobserwować w reprezentacyjnych 

dla poety wierszach z okresu mazurskiego
8
. Ważny w tym kontekście jest wskazany 

obszar geograficzny, który posłużył poecie nie jako byt gotowy, ale jako wydarzenie – 

pretekst do ukazania w wierszach podmiotu poddanego wpływom zewnętrznym. 

W takim rozumieniu przestrzeni to miejsce właśnie, poprzez sprawcze działanie, doko-

nuje „przemiany wewnątrzprzestrzennej” na płaszczyźnie między stroną geograficzną 

a doświadczającym podmiotem – wskazuje Elżbieta Rybicka [13]. W rozumieniu 

przywołanej kategorii topografii literackiej locus, będące realnym miejscem autobio-

graficznym, będzie inicjować gest kreacyjny. Miejsce widziane z perspektywy geo-

poetyckiej można scharakteryzować jako konstelację niezwykle gęstą i złożoną 

z osobistych doświadczeń egzystencjalnych, przeżyć, doznań zmysłowych oraz emocji 

nasycających prywatne krajobrazy, pamięci autobiograficznej (…) [a] także sfery 

doświadczeń kulturowych oraz na koniec wyobraźni, która przekształca i dowolnie 

przemieszcza wspomniane składniki [13]. Warto zauważyć, że podmiot „Kroniki 

olsztyńskiej”, który jest wystawiony na działanie otoczenia (przyrody – głównie lasu 

górującego nad przestrzenią leśniczówki), przechodzi wewnętrzną przemianę właśnie 

pod wpływem obcowania z lasem, będącym nie tylko bytem reprezentującym naturę, 

ale także doświadczenia kulturowe.  

Frédéric Gros w książce „Filozofia chodzenia” zapisał, że aby pobudzić się do 

twórczej pracy, potrzeba „przestrzeni do przechadzki” [14]. Gałczyński zmianę otoczenia 

potraktował jako zaproszenie do „nowego otwarcia”. Okres nawet kilkumiesięcznych 

pobytów w leśniczówce między 1950 a 1953 rokiem był dla poety niezwykle inspi-

rujący
9
 i – jak się zdaje – wynikał z umiejętnego wyważenia proporcji między pracą 

a kojącym wypoczynkiem. Jerzy Putrament miał okazję spędzać czas wakacji z Gał-

czyńskimi w roku 1950 i zapamiętał, jak wyglądała rutyna poety: Gałczyński bardzo 

dużo pracował. Szedłem z rana nad jezioro, na krasnopiórki. Dom spał, tylko 

Gałczyński chodził tam i z powrotem pod ogromnymi dębami, dróżką wiodącą na 

pobliską porębę. Chodził, mamrocząc coś pod nosem [2]. Liczne spacery Konstantego 

Ildefonsa wspominała także córka: Lubił wędrować z psami przez las o każdej porze 

[11], a także: Wędrówki po lesie stanowiły ulubione nasze zajęcie [11].  

Poeta poznawał przestrzeń leśną samotnie i w gronie przyjaciół, a doświadczenia 

tego czasu zapisał w kilku wierszach. W „Szkicach do Kroniki olsztyńskiej” (SZK) 

                                                                
7 Efektem takiego doświadczenia ma być poemat „Kronika olsztyńska” – jak zapisał Andrzej Drawicz – 

opowieść o tym, jak mazurska przyroda udzieliła poecie pierwszej pomocy [4]. Warto dodać za badaczem,  

że Gałczyński w młodości był typowym „mieszczuchem”, „dzieckiem spędzającym młodość wśród 

kamienic”. Zmieniło się jednak w późniejszym czasie. Proces przemiany relacji wobec przyrody można 

zaobserwować, porównując przedwojenne wiersze Gałczyńskiego (natura jest tam ozdobnikiem i bywa 

antropomorfizowana w sposób infantylny) do wierszy napisanych w okresie mazurskim, w których ujawniają 

się głębsze relacje między człowiekiem a naturą [4]. 
8 W niniejszym opracowaniu odwołuję się do poematu „Kronika olsztyńska” (KR), wierszy: „W leśni-

czówce” (LES), „Chmiel na rogach jelenich” (CH), „Spotkanie z matką” (SP) oraz szkiców do „Kroniki 

olsztyńskiej” (SZK). Wymienione wiersze pochodzą z tomiku „Wiersze z Prania” [12]. 
9 Poeta w liście do Kazimierza Rudzkiego z 14.10.1953 r. (ostatni pobyt w leśniczówce) zapisał w post-

scriptum: Napisałem tu poematy satyryczny na 1000 wierszy, najdłuższy utwór w moim życiu. I jak tu 

opuszczać tak żyzną glebę? [15]. 
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czytamy: Jeśli pójść za cieniami, do lasu cię zaprowadzą. Las jest miejscem, w którym 

człowiek się przemieszcza, spaceruje, pokonuje drogę. Początkowo podmiot opisuje 

leśną przestrzeń z perspektywy turysty: Rano słońce, rano pogoda,/ idziemy do kąpieli/ 

Sama radość! Sama uroda! Jak tu się nie weselić? (KR). Spojrzenie to zmienia się 

jednak wraz z rozszerzającą się w tekście kategorią „zieloności”. W pierwszym 

fragmencie podmiot kieruje pytanie do lata: tak ci pilno pójść i zabrać/ w walizce 

zieleń i ptaki?. Zieloność, ograniczająca się do reprezentacji konkretnej pory roku 

(Ptaków tyle, zieleni tyle./ Lato, zaczekaj chwilę), wiąże się z patrzeniem na 

przestrzeń i doświadczaniem jej z perspektywy turysty – kogoś, kto nie tworzy 

greckiego oikosu z przyrodą. Co więcej, w spojrzeniu tym na pierwszy plan wysuwa 

się zmysł wzroku jako główne narzędzie komunikacji ze światem, surowo poddany 

krytyce w modernizmie [16]. Wydaje się, że owo obrazowe widzenie przyrody ma 

związek z perspektywą Maxa Wartofsky’ego i dotyczy kulturowego charakteru widzenia 

[17]. Perspektywa turysty „zwiedzającego” mazurski świat związana jest także 

z doświadczaniem przyjemności, która jednak z każdym powtórzeniem staje się mniej 

intensywna [14]. Letnicy „Kroniki…”, używając określenia Tadeusza Sławka, poru-

szają się „marszem stematyzowanym” [18], od punktu A do punktu B i robią to 

w konkretnym celu: „idziemy do kąpieli”. Szlaki szybko jednak się przecierają, a per-

spektywa turysty ulega przeobrażeniu: A w tych borach olsztyńskich/ dobrze z psami 

wędrować./ A w tych jarach olsztyńskich/ sośnina i dąbrowa (KR). W kolejnych 

fragmentach wędrówka nabiera jeszcze głębszego wymiaru, ponieważ oko traci cel, 

perspektywa turysty przestaje być ważna, podmiot rezygnuje z towarzystwa. Istotna 

zmiana dokonuje się także na płaszczyźnie percepcyjnej – większe znaczenie nabierają 

zmysł słuchu i dotyku: Jak Wenus pachnie szałwia./ Ptak siada na ramieniu./ Komar 

płacze w promieniu (KR). Sławek powie, że w takim momencie nic nie przedziela już 

podmiotu od świata [18], jest on gotowy na inne doświadczenie. We fragmencie V 

„Kroniki…” następuje wyliczenie osadzone na słowie „wszystkie” – poeta ilustruje 

nienasycenie światem, jednocześnie dając świadectwo swojej uważności [19]. 

I chociaż trasa przez las jest identyczna jak wcześniej, za Sławkiem powiemy, że drogę 

podmiot postrzega zupełnie inaczej. Ten rodzaj chodzenia, określany przez badacza  

„u-chodzeniem”, odsuwa bowiem od tego, co dobrze znane, pozwala dojrzeć własną 

wątłość, a jednocześnie zauważyć „resztę siebie” [18]. Bosą stopą brnę przez 

mokradła./ Inna zieleń wciąż. Inne światła. Błękit jak matka woła (KR) – fragment ten 

nie tylko opisuje proces mozolnego posuwania się po trudnym terenie, ale również roz-

grywającą się podróż wewnętrzną, prowadzącą do spotkania podmiotu z samym sobą.  

W trakcie pobytu w Praniu latem 1950 roku Gałczyński napisał utwór „Spotkanie 

z matką”, jak wyznał – pierwszy ważny wiersz o Mazurach [11]. Rytm tego utworu 

jest niespieszny, jakby narzucony przez rytm spaceru po lesie, podczas którego 

podmiot wspomina tę, która „pierwsza pokazała mu księżyc” (SP). Kira Gałczyńska 

zasugerowała, że podróż do lat dziecinnych, którą poeta wówczas odbył, prawie 12 lat 

po śmierci matki, mogła dokonać się w konkretnym momencie życia – gdy był gotowy 

głosem dojrzałym opowiedzieć, jak wiele znaczyła dla niego matka: Idę do ciebie. 

W twoją zieleń./ I w twoje śniegi. I twój wiatr. W twój niezmierzony idę świat,/ gdzie 

pory roku na twej dłoni (…)/ odyniec biegnie przez mokradła/ i jeleń rośnie pośród 

światła, co, dzwoniąc, bębniąc, tarabaniąc,/ zaspane gwiazdy strząsa z brzóz (SP). 
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Podróż w głąb siebie odbywa się w ciszy i samotności mazurskiego lasu. Cisza ta jest 

jednak wypełniona obecnością, słyszy się w niej bowiem to, czego nie można 

przetłumaczyć na język słów, zakodować, sformatować [14]. Poeta wreszcie dochodzi 

do siebie, nabiera dystansu do tego, co stanowi o jego utrzymaniu się przy życiu, 

zaczyna słyszeć siebie i głosy przez niego przemawiające. Można zaryzykować stwier-

dzenie, że dokonuje się w nim proces umierania (nie śmierci), który charakteryzowałby 

u-chodzenie [18]. Ważne, że nie jest to proces mający swój koniec, wciąż wszystko 

zaczynać „na nowo” [18] – wskazuje Sławek. Gałczyński doświadczył na Mazurach 

momentów intensywnej klarowności [19] i to doświadczenie zawarł w wierszach. Poeta 

poczuł się w tej przestrzeni „jak w domu”
10

 i wyraził pragnienie przeniesienia się na 

Mazury. Być może potrzeba ta zrodziła się z przypomnienia sobie tego, co było „długo 

zapomniane”, a zostało wydobyte z „długiego zapomnienia”. Według Sławka 

zamieszkiwanie „prawdziwie po ludzku” odbywa się za sprawą doświadczenia tego, co 

„należy do świata nie-ludzkiego” [20], co bywa pogardzane – a zatem spotkanie 

z komarem, obserwowanie gry świateł o poranku w lesie czy nasłuchiwanie wiatru 

przybliża człowieka w stronę „zamieszkiwania”.  

W „Kronice…” poeta zapisał: gdy człowiek wejdzie w las, to nie wie,/ czy ma lat 

pięćdziesiąt, czy dziewięć. Las jest też miejscem, w którym następuje zawieszenie 

linearności, czas odmierza się cyklami natury. Miejsce to jest dla Gałczyńskiego ważne, 

skłaniające do obserwacji świata i przemyśleń. W notatniku, który poeta prowadził 

w trakcie pobytu w obozie jenieckim w Altengrabow (sierpień-listopad 1941) opisany 

jest incydent dotyczący jego „ucieczki” do lasu w trakcie kopania ziemniaków: 

Cudowny ranek. (…) „Kolonne” daleko, we mgle, która od razu zapowiadała piękny 

dzień. Gołębie na dębie. Jarzębina. Pajęczyny na jarzębinie tak cudownej konstrukcji, 

że mogłyby iść w paragon z „Boską komedią”. A po południu awantura [21]. Poeta 

otrzymał reprymendę i został nazwany leniwym, ponieważ przyłapano go, jak stał 

w lesie i obserwował przyrodę. Las jest więc dla Gałczyńskiego miejscem spotkania 

z samym sobą, przestrzenią do rozmyślań nie tylko pustelników czy ascetów, ale – jak 

pisze Horacy – miejscem milczenia i medytacji o sprawach godnych człeka [22]. 

Drawicz wskazuje, że las inspirował poetę: Jego korytarze, wyprowadzające nagle na 

rozległe polany; zmienne rytmy wysokopiennych sosen, zagajników, pagórkowatych, 

kostropatych, zarastających od dołu poręb. Gałczyński (…) wybierał sobie warianty 

ścieżek, odskakujących co kilka kroków i ukazujących oczom coraz to nowe perspek-

tywy; wchodził pomiędzy światła i cienie, w mroczne świerkowe tunele i pod wysokie 

sosny, rozpalające się ku zachodowi ogniście pomarańczowymi brawami (…) [4].  

W swojej bogatej symbolice przestrzeń lasu związana jest między innymi z Wielką 

Macierzą, wszechpotężną, władającą światem boginią, której poeta nadaje rysy matki 

i żony, przywołując postać kobiety: A kiedym w las liściasty wszedł,/ to jakbym 

słyszał śmiech i flet/ jakbym wszedł do pokoju kobiety (KR). Dla Gałczyńskiego 

symboliczne powiązanie drzewa z kobietą wydaje się oczywiste. W notatniku wspomina 

o „brzozie Cesarzowej” – drzewie „ku czci” Natalii Gałczyńskiej, pod którym rytualnie 

raz po raz składał gałązkę jarzębiny – drzewa będącego elementem najbliższego, 

                                                                
10 Odwołuję się do greckiego pojęcia oikos, mając na myśli szereg zwyczajów związanych z rodziną i domem 

i rozumiem to pojęcie szeroko – jako przestrzeń związaną relacjami, która stanowi dobro wspólne ludzi i nie-

ludzi. 
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domowego krajobrazu [23], jakby chcąc w ten sposób powiedzieć żonie, że jego 

miejsce jest przy niej. Brzoza także nie jest przypadkowym wyborem. Władysław 

Kopaliński wskazywał, że z jej gałęzi Rzymianie wykonywali pochodnie weselne, 

których ogień miał przynosić szczęście nowożeńcom. Drzewo to pełniło także funkcję 

opiekuńczą małżeństwa [22]. Z kolei Kira Gałczyńska przekonywała, że do napisania 

wiersza „Spotkanie z matką” przyczyniła się matczyna szpilka do włosów, która 

stanowiła jeden z niewielu znaków łączących poetę z dzieciństwem [11]: Wczoraj 

szpilkę znalazłem w trzcinach –/ od włosów. Czy to nie twoja? (SP) – pyta w wierszu. 

Las mazurski jest więc miejscem, które wyzwala z poecie najtkliwsze wspomnienia: 

myśli nagle tak wchodzą do głowy,/ serce trącą i sercem zatrzęsą. Postać matki 

przynosi pokój – gdy wznosi palec, wiatr się ucisza (SP).  

Wędrówka Gałczyńskiego odbywa się w konkretnej przestrzeni, jej wymiar jest 

jednak znacznie rozleglejszy. W początkowych wersach „Kroniki olsztyńskiej” mury 

leśniczówki wyznaczają barierę oddzielającą podmiot liryczny od natury. Wraz z po-

dejmowaną przez ja liryczne wędrówką metaforyczne ściany znikają – rodzi się 

ekopoetycki oikos, w którym cała opisana przestrzeń staje dobrym miejscem. Frédéric 

Gros pisze: I kiedy zostawiamy za sobą ściany kolejnej chaty, w samym środku świata, 

kiełkuje w nas to osobliwe wrażenie: tutaj jestem u siebie przez cały dzień, tu będę 

mieszkać, wędrując [14]. Wydaje się, że podobną drogę przeszedł Gałczyński 

w rozległych leśnych przestrzeniach. Leśniczówkę Pranie i jej otoczenie traktuje jak 

dom: Leśniczówka stoi na wzgórzu/ i ja jestem w niej na wzgórzu,/ otoczony 

żółknącą zielenią (CH). Miejsce to staje się centrum czasu, charakteryzuje je cyklicz-

ność, o której poeta pisze w wierszu „Chmiel na rogach jelenich…”: Patrzę w okno 

i ciągle dzikie wino na szybie,/ a na stodole ciągle gniazdo bocianie,/ a wieczorami 

ciągle te śmiechy sowie,/ jakby mi czytać kazano ciągle tę samą powieść (CH). Czas 

leśniczówki zamyka poetę w konkretnej przestrzeni, jednocześnie wyznaczając drogę 

jego podróży wewnętrznej, w którą zabiera wszystko: zwierzęta, rośliny, człowieka, 

a więc świat ożywiony i nieożywiony. Czas zatacza koło, odwieczny ruch obejmuje 

swym rytmem wszystko: Listki drżeć zaczynają,/ ptaki w ton uderzają,/ słońce 

wschodzi nad knieją,/ serce jak śnieg topnieje./ Listkom rosnąć, opadać,/ ptakom też 

wiecznie nie żyć,/ słońcu wschodzić, zachodzić,/ sercu gwiazdy i skrzypce (SP). 

3. Temat: podróżowanie, muzykowanie, koncertowanie 

Gałczyński nie poprzestaje na fizycznej wędrówce. Cienie drzew, które prowadzą 

poetę do lasu, wskazują także na podróż dokonującą się w wyobraźni, w przestrzeni 

leśniczówki. Świadczy o tym przedostatnia strofa wiersza „W leśniczówce”: Sunie 

dorożka nocy,/ w skos, dziecinnym rysunkiem;/ dorożkarz zamknął oczy,/ konik stąpa 

z frasunkiem,/ cień od ściany do ściany:/ wehikuł posrebrzany;/ o, leśniczówko Pranie,/ 

noce podróżowanie. Co charakterystyczne dla Gałczyńskiego, podróż odbywa się po 

zapadnięciu zmroku i związana jest z pejzażem dźwiękowym
11

 nocy, który dla poety 

                                                                
11 Pojęcie pejzażu dźwiękowego pojawiło się na gruncie muzykologicznym – powstało jako przekształcenie 

angielskiego landscape. Rozpropagował je kanadyjski badacz Raymond M. Schafer. Pejzaż dźwiękowy jest 

„wyodrębnionym obszarem akustycznym”; stanowi sumę tego, co dzieje się dźwiękowo na danym terenie. 

Termin ten można odnieść zarówno do rzeczywistych środowisk dźwiękowych, jak i abstrakcyjnych 

konstrukcji, co oznacza, że obszarem badawczym może być ulica gwarnego miasta, las czy jezioro, ale także 

kompozycja muzyczna i „struktura niema” jak wiersz i powieść [por. 24, 25]. 
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rozbrzmiewa dźwiękiem wyobrażonym. Przestrzenią, w której odbywa się „nocne 

podróżowanie”, jest przyroda „koncertująca” – ożywiona i nieożywiona. Objawia się 

to poprzez nomenklaturę muzyczną: koncertowanie, muzykowanie, kapela, śpiewania, 

organy, skrzypce itp. Nocna muzyka ma miejsce nie w samej leśniczówce, ale ponad 

nią i wokół niej – cała ta przestrzeń stanowi bowiem jedność, oikos: W nocy tyle tu 

nuceń/ i śpiewań aż do rana./ Księżyc w srebrnej peruce/ gra jak Bach na organach/ 

i płynie koncert wielki/ przez dęby i przez świerki –/ to leśniczówka Pranie:/ nocne 

koncertowanie. Zbigniew Kadłubek wskazywał, że pole semantyczne oikosu wyznacza 

ustawiczny proces dochodzenia do sytuacji zamieszkiwania, zadomowienia się [26], 

tłumacząc, że oikologię ujętą etymologicznie należy rozumieć jako „mądrość drogi”, 

mądrość utrwalającą się w drodze” [26]. Nocna muzyka rozbrzmiewa także w „Kro-

nice…” i nierozerwalnie łączy się z podróżą: muzyka płynie, ponieważ noc („wielka 

i wielodźwięczna”) idzie, sunie, płynie, porusza się, jej biegu nie da się zatrzymać; 

zachwyca poetę, czego wyraz dał we fragmencie VIII w dystychu: ze wszystkich kobiet 

świata/ najpiękniejsza jest noc. Fragment ten, będący cezurą poematu, wyznacza 

zmianę w postawie podmiotu. Na moment świat milknie, staje w zawieszeniu. 

W kolejnych fragmentach noc powraca w obrazie wielodźwięcznego koncertu, który 

cały czas odbywa się w przestrzeni natury. Poeta, mimo starań, nie jest w stanie oddać 

złożoności tego doświadczenia: jeszcze tyle byłoby do pisania,/ nie wystarczą tu żadne 

słowa (KR).  

Nocna podróż wiąże się także ze światłem księżyca i błyskiem lamp leśniczówki. 

Z elementu obrazowego Gałczyński tworzy motyw muzyczny: Rozświeciły się 

świeceniem wielkim/ chmury, dziuple, żołędzie i sęki –/ jakby cały świat był srebrnym 

świerkiem,/ srebrnym bąkiem grającym piosenki (SP). Dźwięki puszczy stały się 

inspiracją dla wyobraźni poety, dla którego nocna cisza rozbrzmiewała muzyką. Poeta 

w opisie nocnych wrażeń wykorzystuje „inwencyjną moc wyobraźni” [27], wprowa-

dzając elementy nadrealistyczne. To noc się toczy jak wóz/ z muzykantami wiejskimi. 

Na łbach końskich przysiadły sowy/ Bicz się chwieje. Wstążki kolorowe/  prząż 

kurant wydzwania (KR). Wędrówka nocą, w ciemności, ma też swój ekwiwalent 

promieni słonecznych: minął dzień i na stole/ stoi lampa naftowa,/ gadatliwa, pro-

mienna/ jak ze stołu Szopena (LES). Przedmiot ten w nocnym pejzażu zastępuje 

poranną grę świateł, blaski słońca i jego promienie. Przestrzeń leśniczówki wraz 

z księżycem, gwiazdami i nocnym niebem po raz kolejny wyznaczają ramę przestrzenną: 

Chodzi wiatr nad jeziorem,/ trąca dęby i graby;/ i znów wieczór, wieczorem/ znów 

zaświecamy lampy;/ o, leśniczówko Pranie:/ lamp lśnienie, migotanie,/ księżyc na każdej 

ścianie,/ nocne muzykowanie (LES).  

Dla podróży dźwiękowej odbywającej się nocą punktem wyjścia jest więc las, który 

poeta odwiedzał za dnia. Dźwięki przyrody zostały swobodnie przetworzone i roz-

brzmiewają w świecie wyobrażonym, przywołując przeszłość: Noc./ Dopala się nafta 

w lampce./ Lamentuje nad uchem komar./ Może to ty, matko, na niebie/ jesteś tymi 

gwiazdami kilkoma?. Gałczyński wprowadza elementy związane z muzyką, a także 

stosuje chwyty synestezyjne, które jak dowiodła Teresa Wilkoń, najczęściej wyzwala 

intensywnie święcący obiekt [27] – m.in. gwiazdy i księżyc. Gwiazdy jak śnieg się 

sypią,/ do leśniczówki wchodzą/ każdą okienną szybą/ każdą wrześniową nocą. 
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4. Podsumowanie  

Kira Gałczyńska zapamiętała słowa ojca, które wypowiedział w leśniczówce 
w 1950 roku, po głośnej lekturze wiersza „Spotkanie z matką”: Wydaje mi się, że 
odnalazłem coś, co mogę nazwać własną „drogą”. Własną nutą. I jeśli pozostanę 
wierny temu brzmieniu, może do czegoś dojdę [11]. Pierwszy pobyt poety na Mazurach  
(a w późniejszym czasie kolejne, częstsze odwiedziny) nie tylko przyczynił się do 
odzyskania psychicznej równowagi, ale – jak się wydaje – stanowił kolejny, ważny 
punkt w twórczości poety. W wędrówkach Gałczyńskiego, tych fizycznych, w lesie, 
polegających na przemieszczaniu się, oraz tych wyobrażonych, odbywających się 
w nocnym krajobrazie mazurskiej puszczy, można doszukiwać się znamion praktyki 
filozoficznej. Tak jak perypatetycy, uczniowie Arystotelesa, uprawiali filozofię w trakcie 
przechadzek, tak poeta w praktyce wędrówki realizował „filozofię chodzenia”, odnaj-
dując to, co elementarne. Codzienne spacery, rozpoczynając się od pewnego doświad-
czenia niepokoju metafizycznego, doprowadziły do opuszczenia Gałczyńskiego 
„nieruchomego centrum”, z którego roztaczają się peryferia – te metaforyczne i realne, 
dotyczące konkretnego miejsca – rodzące ciekawość [28]. Powtarzalność i monotonia 
wędrówki, jak wskazuje Gros, nie jest nudą – nuda jest bowiem tylko męcząca, daje 
znak o nieznośnym ubóstwie naszych pragnień [14]. W chodzeniu z kolei chodzi 
o „poszukiwanie własnej równowagi”, które wynika z niepokoju napędzającego 
ciekawość – wskazuje Gabriel Marcel [28]. Powierzenie się naturze doprowadziło 
w Gałczyńskim do „przypomnienia tego, co zapomniane” [20], podróży w głąb siebie, 
a także refleksji nad własną twórczością: Żebym tysiąc prób miał zrobić i milion,/ będę 
szukał formy najczystszej,/ czas, w którym żyłem, jak twarz lustra/ sportretuję,/ tylko 
trzeba słów wolnych od wszelkiej naleciałości,/ oczyszczonych, odnalezionych (CH). 
Gałczyński zaczął doświadczać natury, czerpał z niej pełnymi garściami, co przełożyło 
się na jego praktykę pisarską. Henry David Thoreau w Dzienniku napisał: Na próżno 
siadamy, by pisać, jeśli nigdy nie wstaliśmy, by żyć [14]. Wiersze mazurskie 
Gałczyńskiego odzwierciedlają pragnienie życia, są przedłużeniem dźwięku kroków 
poety. 
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Z lasu przyjdzie pomoc. Wędrówka jako praktyka niosąca ukojenie – 

na przykładzie wybranych wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

Streszczenie 
Praca stanowi propozycję, jak i próbę odczytania fragmentu twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
z perspektywy ekopoetyckiej oraz przy zastosowaniu pojęć z literaturoznawstwa. Materiał badawczy 
obejmuje wybrane teksty poetyckie Gałczyńskiego, które powstały w leśniczówce Pranie na Mazurach 
(poemat „Kronika olsztyńska” i wiersze: „Chmiel na rogach jelenich”, „W leśniczówce”, „Spotkanie 
z matką”, a także szkice do „Kroniki olsztyńskiej”). Przedmiotem interpretacji jest zmieniająca się postawa 
podmiotu lirycznego wobec przyrody oraz proces wewnętrznej przemiany, jaki zachodzi w poecie i który 
daje się zaobserwować w wierszach. Poetycka wizja świata mazurskiego związana jest z kategorią doświad-
czenia miejsca, które łączy w sobie pojęcie „lokalizacji” między innymi poprzez konkretne dźwięki 
i obrazy. Przestrzeń poznawana zmysłami przez ja liryczne w trakcie spaceru po lesie, a także metaforycznej 
podróży odbywającej się za sprawą dźwięków, wiąże się z doświadczeniem odkrywania świata i siebie na 
nowo i prowadzi do zmiany postawy podmiotu lirycznego. Wpływ przyrody i muzyki na człowieka nie jest 
więc przygodny i w przypadku autora „Dzikiego wina”, którego utożsamia się z podmiotem lirycznym 
wierszy, wiąże się z odbywaniem „przechadzek dla odprężenia, nabrania dystansu i lekkości” (Gros 2015), 
ale także noszących znamiona aktu filozoficznego. Chodzenie staje się więc nie tylko czynnością 
przynoszącą dobroczynne działania dla ciała, lecz może także stanowić doświadczenie duchowe. 
Słowa kluczowe: Gałczyński, leśniczówka Pranie, wędrówki  
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Help will come from the forest. Wandering as a soothing practice –  

on the example of Konstanty Ildefons Gałczyński’s selected  

Abstract 

The article is a proposal and an attempt to read a fragment of Konstanty Ildefons Gałczyński’s poems from 

an ecopoetic perspective. The author also uses the concepts of literary studies. The research material 

includes selected poetic texts by Gałczyński, which were written in a forester's lodge in Polish Mazuria 

("Kronika olsztyńska", "Chmiel na rogach jelenich", "W leśniczówce", "Spotkanie z matką", and "Kronika 

olsztyńska’s sketch"). The subject of the interpretation is the attitude of the lyrical subject towards nature 

and the process of internal transformation, which takes place in the poet. This process is observed in the 

poems. The poetic vision of the Masurian world is connected with the category of experience of a place, 

which contains the notion of "location" (through specific sounds and images). The lyrical subject learns 

about space through the senses – he does it while walking in the forest and taking a metaphorical journey 

through sounds. This walk is connected with the experience of discovering the world and oneself anew. 

The walk leads to a change of attitude of the lyrical subject. The influence of nature and music on a human 

is not accidental and is connected with taking "walks to relax, to gain distance" (Gros 2015). These walks 

can be seen as a philosophical act. Walking, therefore, becomes not only an activity that brings benefits to 

the body, but can also be a spiritual experience. 

Keywords: Gałczyński, a forester's lodge, Mazuria, Polish Masuria, a walk 
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1
  

Obcokrajowiec w krzywym zwierciadle  

niemieckiego żartu etnicznego 

1. Humor i jego funkcje 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie niemieckiego żartu etnicznego w aspekcie 

występujących w nim stereotypów oraz wykorzystanych przez autorów językowych 

środków budowania humoru. 

Mówiąc o żarcie etnicznym nie można nie omówić badań zakresu gelotologii, czyli 

badań nad humorem. Należy wyjść przede wszystkim od Bergsona [1] i Freuda [2] – 

pionierów analiz dotyczących humoru jako zjawiska przypisanego człowiekowi. 

Należą oni do tej grupy badaczy, dla których punktem wyjścia do rozważań nad 

humorem jest podejście psychologiczne. Bergson wskazuje na fakt, że śmiech jest 

postawą człowieka i posiada określoną funkcję regulującą. Chodzi tu z jednej strony 

o śmiech jako zjawisko pozytywne, z drugiej zaś ‒ rozumiane jako wyraz radości 

z cudzego nieszczęścia (Schadenfreude). Wskazuje on zatem na interesującą funkcję 

humoru – rolę wychowawczą. 

Freud zwraca uwagę na istniejące współzależności pomiędzy żartem, komizmem 

i ludzkimi popędami. Wskazuje na rolę humoru jako wentyla bezpieczeństwa, dzięki 

któremu człowiek może rozładować agresję i który staje się jego zdaniem formą 

obrony przed trudnościami dnia codziennego. Ponadto, podkreśla zjawisko łamania 

tabu, dzięki któremu żart staje się nośnikiem nie tylko pozytywnych treści, lecz 

również może stać się przerysowanym obrazem rzeczywistości danego kręgu kultu-

rowego. Jednocześnie Freud wskazuje na wyraźne różnice pomiędzy badaniami nad 

żartem i tymi nad humorem, które to traktuje jako dwa odrębne fenomeny. Wynika to 

z faktu, że komizm uważa za zjawisko pozytywne, żart zaś – za środek do zaspokojenia 

ludzkich popędów, w którym łamane są różnego rodzaju tabu.  

Rozważania na temat humoru to również badania uwzględniające aspekty społeczne. 

Już Bergson [1] podkreślał wychowawczą funkcję humoru, któremu przypisywał rolę 

socjalizującą, polegającą na karaniu i upokarzaniu jednostki aspołecznej. Żart 

traktowany jako wentyl bezpieczeństwa, który służy do redukcji agresji, staje się tym 

samym narzędziem do psychologicznego oddziaływania na inne jednostki niestosujące 

się do obowiązujących w danej grupie społecznej norm. Zagadnieniami tymi zajmuje 

się Plessner [3], który w swych rozważaniach opisuje śmiech jako reakcję na coś, 

czego nie można skomentować werbalnie. Na pierwszy plan wysuwa się zatem 

subiektywny charakter odbioru żartu i związane z tym zjawisko bisocjacji, czyli 

możliwości współistnienia więcej niż tylko jednej interpretacji, wynikające z faktu 

istnienia różnych sieci skojarzeń w ludzkiej pamięci.  

                                                                
1
 k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl, Zakład Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii 

Germańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl. 
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 Aspekty psychologiczne stanowią tematykę licznych badań nad humorem, gdzie 

pojęcie to analizowane jest również w odniesieniu do poczucia humoru jako cechy 

przypisanej człowiekowi. Tietze [4] analizuje je pod kątem umiejętności przystoso-

wania się człowieka do zmieniających się warunków, wskazując tym samym na dużą 

rolę poczucia humoru jako umiejętności traktowania z dystansem wszystkiego, co 

może być rozumiane jako utrudnienia i przeszkody, z jakimi trzeba się zmierzyć. 

Proponuje on definicję człowieka z poczuciem humoru za pomocą następujących cech: 

[+optymista], [+podchodzący z dystansem], [+z dużym poczuciem humoru], [+ugrun-

towany społecznie], [+komunikatywny] i [+aktywizujący przy pomocy śmiechu swe 

siły]. Tym samym mówi on o społecznej funkcji śmiechu z jednej strony jako elementu 

łączącego członków danej grupy społecznej, czyli o inkluzji, z drugiej zaś – wyklucza-

jącego z tej grupy (ekskluzja).  

2. Żart etniczny i stereotyp 

Humor to również kwestie uwzględnienia stereotypów jako elementów wykorzysty-

wanych w żartach, o czym piszą Quasthoff [5] i Rösch [6]. 

Żart etniczny jest szczególnym typem tekstu humorystycznego ze względu na 

wymagania stawiane jego odbiorcom. Oczekiwana przez autorów interpretacja to 

kompilacja uwzględniająca elementy wiedzy z różnych dziedzin – z zakresu języka, 

kultury, wiedzy ogólnej oraz znajomość istniejących stereotypów i uprzedzeń różnego 

typu. Stają się one nośnikiem żartu, dopuszczając tylko jedną interpretację i w ten 

sposób otrzymują cechy uniwersalności, są niezależne od czasu i miejsca. 

Występują dwie definicje żartu etnicznego – z jednej strony jest to żart o nacjach, 

z drugiej zaś – tworzony przez konkretne narodowości. Nie można jednak nie zauważyć, 

że dominuje pojęcie żartu etnicznego jako tego o konkretnej nacji.  

Frahm [7] określa żarty etniczne mianem dobra międzynarodowego, które nie jest 

przypisane do danego systemu językowego, jest niezależne od miejsca i czasu, zaś 

zastosowane przez autorów stereotypy sprawiają, że są one wszędzie rozumiane w ten 

sam sposób. Zwraca on przy tym uwagę na jeszcze jedną cechę żartu etnicznego – 

każdy nowy tekst humorystyczny traktujący o obcokrajowcach zaczyna żyć własnym 

życiem i w ten sposób staje się naszym żartem, co świadczy o jego uniwersalności. 

O roli stereotypów i ich charakterze pisze m.in. Rösch [6], wskazując na ich funkcje 

generalizującą, tj. skupienie się na przerysowanym przedstawieniu cech jednostki i przy-

pisanie ich całej nacji. Mentalność danej narodowości zostaje tym samym ukazana 

w krzywym zwierciadle żartu i rozpoczyna wędrówkę jako opowieść o inności, 

niepasującej do rzeczywistości opowiadającego ją przedstawiciela innej nacji. 

Przedstawione w żartach etnicznych wady danego narodu mogą sprawiać, że 

z założenia zabawne teksty zaczynają działać destrukcyjnie, stając się krytyką wyśmie-

wanej nacji, z drugiej zaś strony jako zestawienie nowych informacji o obcych spełniają 

one funkcję poznawczą. Tworząca się, dzięki takiemu przedstawieniu cech innego 

narodu, sieć skojarzeń oznacza proces poznawania nowego kręgu kulturowego, co 

związane jest z funkcją poznawczą stereotypu. Rozpowszechnianie informacji o innej 

nacji to również kwestia budującego się nastawienia do niej grupy odbiorców, co jest 

szczególnie wyraźne w ramach niemieckiego społeczeństwa wielokulturowego.  

Afektywna funkcja stereotypu sprawia, że żyjące w społeczeństwie niemieckim 

mniejszości narodowe stają się przyczynkiem do tworzenia na ich temat żartów, zaś 



 

Obcokrajowiec w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego 

 

67 

bezpośredni kontakt ze wszystkim, co obce i nieznane powoduje wzmocnienie uczuć 

przynależności społecznej, co z kolei skutkuje uznaniem i szacunkiem w stosunku do 

przedstawicieli innej nacji. Uznawane za jeden ze środków krytyki pod adresem innych 

nacji żarty etniczne stają się również sposobem integracji, umożliwiając rodzimemu 

odbiorcy poznanie i zaakceptowanie wszystkiego, co wiąże się z innym kręgiem kultu-

rowym, którego przedstawiciele są mniejszością narodową wewnątrz społeczeństwa, 

do którego trafili w poszukiwaniu lepszego życia. Tym samym stereotyp wypełnia swą 

funkcję społeczną, gdyż jednostka nie istnieje w pełniej izolacji od społeczeństwa. 

Krzywe zwierciadło żartu etnicznego staje się zatem lustrem, w którym odbijają się 

sytuacje dnia codziennego, z jakimi przychodzi się borykać nowo przybyłym. Powstałe 

w ten sposób żarty mogą być nazwane sposobem na porozumienie między nacjami.  

W przypadku żartu etnicznego niewątpliwie istotną rolę odgrywa kwestia kompe-

tencji językowej. Właściwe, czyli oczekiwane przez autorów, zrozumienie i interpre-

tacja treści humorystycznych pozostają w ścisłym związku z językiem konkretnej 

grupy społecznej, której dotyczą.  

Związana z humorem funkcja informatywna oznacza odniesienie się do specyficz-

nych dla danej nacji cech, zaś związane z tym przypisane do niej tabu nakreśla granice, 

których nie powinno się przekraczać. Dobry smak i wyczucie oznaczają zakaz 

wyśmiewania wszystkiego, co zabronione w innym niż niemiecki kręgu kulturowym. 

Przedstawiony w zabawnej formie obraz danej nacji staje się w związku z tym niejako 

przerysowanym, trochę zafałszowanym i wykrzywionym odbiciem jej cech.  

Wymagana od odbiorcy znajomość języka i związanych z tym językowych środków 

budowania humoru oznacza jednocześnie, że jej brak staje się motywem żartów, gdyż 

skutkuje nieporozumieniami różnego rodzaju w sytuacjach dnia codziennego. Zwraca 

na to uwagę m.in. Driessen [8], podkreślając znaczenie znajomości języka jako środka 

umożliwiającego i jednocześnie gwarantującego wgląd w dany świat kultury. Wynika 

to z faktu, że posiadana przez autorów wiedza o języku i jego wszystkich niuansach 

oznacza możliwość odnalezienia ukrytych między wierszami treści humorystycznych, 

które wyrażane są za pomocą polisemii, znaczenia przenośnego wyrazów czy też 

użytych celowo błędnych form. Badania na gruncie polskim zapoczątkował w roku 

1938 Bystroń [9], którego publikacja „Komizm”, wznowiona w latach 60. ubiegłego 

stulecia, stała się punktem wyjścia do kolejnych rozważań na temat humoru. 

W pierwszej kolejności należy tu wskazać na Buttler [10], która analizując w swej 

książce „Polski dowcip językowy” krótkie formy humorystyczne z okresu od roku 

1900 do początku lat 60. skupiła się na roli językowych środków budowania humoru, 

które stają się centrum gier słownych. Prace Buttler [10-12] są ciągle aktualne 

i traktowane są do dziś jako źródło wiedzy o mechanizmach językowych rządzących 

żartem jako krótkim tekstem o zabarwieniu humorystycznym. Przykładem prac na 

temat roli stereotypów w żartach są m.in. publikacje Grochali [13, 14], która wskazuje 

na rolę żartu etnicznego w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.  

Krążące w internecie żarty o obcokrajowcach
2
 to skojarzenia przede wszystkim 

z ich cechami negatywnymi, gdyż miejsce umieszczania tych zabawnych tekstów, 

                                                                
2
 Analizowane żarty pochodzą z następujących niemieckich stron internetowych: http://www.groceni.com; 

http://www.lachmeister.de; http://www.witzdestages.net; http://www.aberwitzig.com; http://www.witze-

fun.de; http://witze1000.de – dostęp 2015.  
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czyli w mniemaniu autorów dający im anonimowość internet, oznacza przeświadczenie, 

że mogą oni swobodnie szerzyć mowę nienawiści, której jedną z form mogą być 

właśnie tworzone przez nich żarty etniczne.  

Pozostaje to zatem w ścisłym związku ze wspominaną wcześniej teorią Bergsona 

[1] o funkcji żartu jako środka socjalizującego, będącego jednocześnie karą i środkiem 

do upokorzenia jednostek aspołecznych, za które nierzadko uważani są próbujący 

znaleźć swe miejsce w społeczeństwie niemieckim Turcy, Arabowie, Włosi, Polacy 

czy Rosjanie. Żart staje się wówczas wyrazem wszystkich skumulowanych negatyw-

nych emocji, które wynikają przede wszystkim z lęku przed nieznanym i ze strachu 

przed konkurencją na rynku pracy. Wypełnia on swe zadanie jako wentyl bezpie-

czeństwa, zaś jego forma jest swoistą kompilacją żartu rzeczowego i słownego, gdyż 

przedstawia w sposób karykaturalny sytuacje, w których łamane są wszelkie tabu 

(religia, tradycja) i związane z nimi normy społeczne.  

Wymyślony przez autora kontekst sytuacyjny podbudowany jest takim kontekstem 

językowym, że razem stanowią one nierozerwalną całość z odpowiednio skonstruo-

waną pointą. Powstałe w ten sposób dwa konteksty mogą zostać rozkodowane 

w dwojaki sposób – w odniesieniu do elementów pozajęzykowych oraz do całego tekstu. 

Zamieszczenie w żarcie etnicznym błędnych form czy też użycie słów w niewłaściwym 

wariancie znaczeniowym to zabieg celowy, którego zadaniem jest podkreślenie właśnie 

słabej znajomości języka niemieckiego jako obcego lub też jej braku. Z kolei zrozu-

mienie kontekstu pozajęzykowego uwarunkowane jest posiadaniem przez odbiorcę 

wiedzy z zakresu życia politycznego, społecznego, kulturalnego czy też religijnego. 

Żart etniczny zakłada występowanie takiej wiedzy u odbiorcy, gdyż jedynie w takiej 

sytuacji może on spełnić swe zadanie i go rozśmieszyć.  

3. Obcokrajowiec w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego
3
 

Niemieckimi żartami etnicznymi zajmuje się już od lat Sikorska-Bujnowicz [15, 

16], wskazując przede wszystkim na formę tych krótkich tekstów o zabarwieniu 

humorystycznym oraz na występujące w nich językowe środki budowania humoru. 

Najważniejszą cechą żartów etnicznych jest wspomniany już wcześniej stereotyp, 

wokół którego tworzone są konkretne skrypty semantyczne, o których piszą Raskin 

i Attardo [17, 18] i dzięki którym możliwe jest utworzenie obrazu całej nacji na 

przykładzie jednostki. Przede wszystkim przedstawiane są wady, które stają się 

z czasem niezależnym od czasu i miejsca stereotypem.  

Omawiając żarty internetowe należy zwrócić uwagę na ich anonimowy charakter, 

choć jest to raczej złudne, ponieważ przy odrobinie wysiłku można zidentyfikować 

autora dzięki adresowi IP jego urządzenia. Tworzący żarty o obcokrajowcach 

i umieszczający je w internecie często przekraczają granice dobrego smaku. Nierzadko 

w grę wchodzi również mowa nienawiści, która przyjmuje różne formy, skupiając się 

przede wszystkim na szydzeniu, czyli w swym zamyśle obrażaniu przedstawicieli 

danej nacji. 
                                                                
3
 Niemieckim żartem etnicznym w aspekcie językowych środków budowania humoru oraz struktury i formy 

krótkich tekstów humorystycznych zajmuję się w licznych artykułach i dwóch monografiach: Sikorska-

Bujnowicz K., Sprachliche Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013; Sikorska-Bujnowicz K., Zum deutschen Ethnowitz. Eine 

korpusgestützte Analyse, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016. 
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Żarty o Turkach to krótkie teksty, z założenia o treści zabawnej, które przepełnione 

są jednak elementami mowy nienawiści, gdyż porównują przedstawicieli tej nacji do 

śmieci, wskazując na to, że ich miejscem zamieszkania jest kontener na odpady, np. (1) 

Was ist eine Mülltonne in der Gosse? – Ein Türkenwohnheim, zaś posiadanie dwóch 

pojemników na śmieci jest oznaką wyższego statusu społecznego i świadczy 

o wykonywanym zawodzie pośrednika nieruchomości, tj. (2) Was ist ein Türke mit 

zwei Mülltonnen? – Immobilienmakler. 

Motyw ten pojawia się w żartach o Turkach również w kontekście spędzania przez 

nich czasu wolnego i wypoczynku na plaży, gdzie znajdują się specjalnie dla nich 

przeznaczone kosze plażowe, które w rzeczywistości są koszami na śmieci oznaczo-

nymi czerwonym półksiężycem, dzięki którym nawet Turcy niewładający językiem 

niemieckim wiedzą, jakie miejsce jest im przypisane, tj. (3) Warum sind am Strand 

einige Mülltonnen mit einem roten Halbmond gekennzeichnet? ‒ Damit die Türken 

ihre Strandkörbe erkennen.  

Nierzadko używany jest motyw składowiska śmieci jako synonim krainy szczęśli-

wości, np. (4) Was ist eine Türkin auf dem Müllplatz? ‒ Alice im Wunderland. 

 Żart internetowy o Turkach to też elementy czarnego humoru, kiedy autorzy 

zapraszają ich do swej firmy, gdzie chętniej obsłużą 1000 przedstawicieli tej nacji niż 

jednego Niemca, a przedsiębiorstwo to okazuje się być zakładem pogrzebowym: (5) In 

Berlin hat man gerade ein Geschäft geschlossen, an dem stand: „Wir bedienen lieber 

1000 Türken als einen Deutschen” Es war ein Bestattungsunternehmen. 

Autorzy posuwają się w swej nienawiści jeszcze dalej i ostrzegają Turków, którzy 

rozmawiając podczas jazdy autobusem cieszą się z tego, że do Niemiec przyjechały ich 

już 4 miliony, przed tym, co się stało z Żydami w czasie II wojny światowej, kiedy to 

z ust starszej współpasażerki słyszą, że kiedyś było nawet więcej Żydów w Niemczech: 

(6) Ein paar Türken sitzen im Bus und feiern, dass es jetzt schon 4 Millionen Türken in 

Deutschland gäbe. Da dreht sich eine alte Frau um und sagt: „Es gab auch mal 6 

Millionen Juden in Deutschland!”. 

Cytowane wyżej żarty wymagają od odbiorcy dość szerokiej wiedzy ogólnej, 

przede wszystkim historycznej i znajomości wszelkich niuansów z tego zakresu, gdyż 

jedynie dzięki temu żart może zostać zrozumiany i zinterpretowany. 

Turek, Arab i Polak w ujęciu niemieckiego żartu etnicznego to również leniwi, 

agresywni przybysze z innego kraju, żyjący na koszt państwa niemieckiego i jego 

obywateli, niestroniący od czynów zabronionych, np. Turek włamujący się do urzędu 

pracy, oczywiście nie w poszukiwaniu pracy: (7) Was macht ein Türke beim 

Arbeitsamt? ‒ Einbrechen!. 

W czasie pożaru nie zginie tylko jeden z trójki bohaterów ‒ Niemiec, ponieważ 

jedynie on jest w pracy, zaś mieszkający w tym samym domu wielorodzinnym Polak 

i Włoch tracą życie: (8) In einem Mehrfamilienhaus leben ein Deutscher, ein Pole und 

ein Italiener. Durch Brandstiftung wird das Haus abgefackelt. Nur der Deutsche 

überlebt.  nd warum? Antwort: Er ist als einziger zur Arbeit gegangen. 

Stereotyp Polaka żyjącego na koszt państwa niemieckiego przewija się w wielu 

żartach, przy czym ujmowane jest to w różny sposób, m.in. poprzez ogłoszenie 

szukającego pracy naszego rodaka, który podkreśla w nim, że jest uczciwy, posiada 

własny samochód i szuka pracy. W ten sposób w jednym żarcie umieszczone zostają 
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trzy cechy, których zdaniem autorów brak u stereotypowego Polaka: (9) Neulich in der 

Zeitung: Ehrlicher Pole mit eigenem Auto sucht Arbeit. 

Istnieje nawet żart w formie pytania o najkrótszy dowcip o naszej nacji i odpo-

wiedź, że to ten o spotkaniu dwóch Polaków w pracy: (10) Der kürzeste Polenwitz? 

Treffen sich zwei Polen bei der Arbeit. 

Motyw Turków i Arabów chętnie przyjeżdżających do Niemiec ze względu na 

możliwość otrzymania zasiłku i tym samym braku konieczności szukania pracy 

pojawia się również w kolejnym żarcie, gdyż wybierają oni ten cel podróży tylko 

z tego powodu, że rzekomo tu nie znajdą żadnego zatrudnienia: (11) Warum ziehen so 

viele Türken nach Deutschland? ‒ Weil es dort keine Arbeit geben soll! i wariant, 

w którym jest mowa o Arabach: (12) Warum ziehen so viele Araber nach 

Deutschland? ‒ Weil es dort keine Arbeit geben soll!. 

Niemiecki żart o Turkach to również zarzucanie im braku dbania o higienę: (13) 

Was ist ein Türke, der neben einem Kanalisationsschacht sitzt? ‒ Ein Bademeister!, 

o czym również w cytowanym poniżej żarcie ma świadczyć fakt, że gołębie latają 

wokół ich domu i nie mogą zmienić kierunku lotu, gdyż nawet one jednym skrzydłem 

muszą zatykać sobie nos ze względu na unoszący się nad tym domem fetor: (14) Wieso 

fliegen Tauben über eine Türkenwohnung immer im Kreis? ‒ Weil sie mit einem Flügel 

die Nase zuhalten müssen!. 

Turcy kojarzeni są również z nieustającą chęcią zarobienia olbrzymich pieniędzy, 

dzięki otwieraniu budek ze specjałami kuchni tureckiej. W cytowanym niżej żarcie 

pada pytanie o powód zakazu udziału Turków w mistrzostwach świata w piłce nożnej 

i okazuje się nim właśnie to, że wykorzystają oni ten fakt i w trakcie meczu, przy 

okazji każdego rzutu rożnego będą otwierać budki z kebabem. Decydujące znaczenie 

ma tu celowo błędnie użyty okolicznik czasu bei jeder Ecke („w trakcie każdego rzutu 

rożnego”) zamiast okolicznika miejsca an jeder Ecke („na każdym rogu”): (15) Warum 

soll den Türken demnächst verboten werden, an der WM teilzunehmen? Weil sie bei 

jeder Ecke eine Dönerbude aufmachen!. 

Postać złodzieja z Polski to motyw licznych żartów, przy czym pojawia się on 

również jako element czarnego humoru, gdzie, nawet będąc u kresu życia i próbując je 

ratować, ucieka się do kradzieży, gdy dwóch kanibali próbuje go upiec nad ogniem. 

Obracający rusztem poproszony przez drugiego, by wolniej nim kręcił, bo w przeciw-

nym razie Polak nie będzie chrupiący, informuje go, że wolniejsze obracanie rusztu 

sprawia, że ich ofiara kradnie węgiel: (16) Zwei Kannibalen haben einen Polen auf 

dem Grillspieß. Sagt der eine: „Dreh doch mal ein bisschen langsamer, sonst wird er 

doch gar nicht knusprig!” „Geht nicht” ‒ erwidert der andere ‒ „Wenn ich ihn zu 

langsam drehe, klaut er mir die Kohlen!”. 

Polacy to „specjaliści” w dziedzinie kradzieży niemieckich aut, gdyż jako jedyni 

potrafią ukraść kołpaki z jadącego samochodu i stają się tym samym twórcami nowego 

stylu tańca breake dance: (17) Wie wurde der Break Dance erfunden? ‒ Von Polen, die 

fahrenden Autos die Radkappen klauten!. Przedstawiani są jako ci, którzy sprawiają, że 

koszty produkcji aut w Polsce są bardzo niskie, bo w fabryce wystarczy jedynie 

zeszlifować stare numery identyfikacyjne pojazdu, na nowo polakierować auto 

i sfałszować dokumenty: (18) Daewoo baut jetzt die Autos in Polen, weil dort die 

Produktionskosten geringer sind. Nur Nummern abschleifen, umspritzen und Papiere 
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fälschen. Niemcy zaś znaleźli sposób, by się przed tym zabezpieczyć, gdyż w takiej 

sytuacji przeciwko Polakom mają dobre ubezpieczenie: (19) Was hast du eigentlich 

gegen die Polen? ‒ Eine gute Autoversicherung!. W tym przypadku mamy do 

czynienia również z grą słów w przypadku etwas gegen jemanden/etwas haben jako 

„mieć coś przeciwko komuś/czemuś” w znaczeniu braku akceptacji danej osoby lub 

rzeczy oraz w drugim wariancie „mieć jakiś środek zapobiegający powstaniu szkód 

z powodu kogoś/ czegoś”. 

Stereotyp złodzieja dotyczy również Rosjan, którzy umieszczani są w żartach obok 

Polaków, gdyż zmuszeni są do kradzieży dwóch aut w sytuacji, gdy przed nimi podróż 

przez nasz kraj: (20) Warum klauen die Russen immer zwei Autos? ‒ Weil sie durch 

Polen müssen. 

Krzywe zwierciadło niemieckiego żartu etnicznego dotyczy również Włochów jako 

leniwych, zapatrzonych w siebie i słuchających jedynie mamusi synków, rzekomo 

będących najlepszymi kochankami i znawcami kobiet, co ilustrują poniższe żarty, 

w których między innymi wyjaśniona zostaje tajemnica niskiego wzrostu Włochów, 

którzy woleli nie urosnąć, by nie musieć później pracować, o czym mówiły 

w dzieciństwie ich matki: (21) Weshalb sind die Italiener so klein? ‒ Ihre Mütter 

haben gesagt: Wenn ihr einmal groß seid, müsst ihr arbeiten.  

Stereotyp Włocha jako idealnego kochanka to również motyw żartu, w którym pada 

pytanie o powód wymyślenia przez Boga orgazmu. Okazuje się, że przyczyną byli 

Włosi, którzy też powinni wiedzieć, kiedy akt seksualny się kończy: (22) Warum hat 

Gott den Orgasmus erfunden? ‒ Damit auch Italiener wissen, wann der Schluss ist! 

Ciekawym zjawiskiem jest ponadto występowanie w jednym żarcie kilku stereo-

typów, np. mających problemy z prawem Turka, Włocha i Polaka, jadących razem 

w radiowozie: (23) Wer fährt, wenn ein Türke, ein Italiener und ein Pole zusammen in 

einem Auto sitzen? ‒ Die Polizei. 

Wśród żartów o Włochach znaleźć można również takie, w których obok wymie-

nionych występują również Amerykanin i Francuz, którzy chwalą się, że wystarczy im 

jedno spojrzenie przez okno i już wiedzą, w jakim są mieście, których symbole są 

ogólnie znane – Statua Wolności to Nowy Jork, Wieża Eiffla zaś – Paryż. Włoch zaś 

nie musi tego robić, by wiedzieć, w jakim włoskim mieście się znajduje. Wystarczy, że 

wystawi rękę i jeśli zginie mu zegarek, będzie to znak, że jest w Neapolu: (24) Der 

Amerikaner: „Ich gucke aus dem Fenster und versuche die Freiheitsstatue zu finden – 

New York!” Der Franzose: „Ich schaue aus dem Fenster, suche den Eiffelturm – 

Paris!” Der Italiener: „Arm raus, Arm rein, Armbanduhr weg – Napoli!”. 

Stereotyp przedstawiciela tylko jednej nacji jako kochanka idealnego stawiany jest 

pod znakiem zapytania w żarcie, w którym kobiety rozmawiają o tym, kto ich zdaniem 

zasługuje na takie miano. Pojawia się tu Włoch, Indianin i Polak. Siedzący przy stoliku 

obok Niemiec wykorzystuje zasłyszane wcześniej informacje i przedstawia się jako 

Luigi Winnetou Koslovski: 

(25) Drei Frauen unterhalten sich im Restaurant. Sagt die Erste: „Italiener sind 

einfach die besten Liebhaber”. Drauf die Zweite: „Also da muss ich dir aber 

widersprechen, ich habe festgestellt, dass Indianer viel besser sind als Italiener”. 

Drauf die Dritte: „Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Polen ausprobiert habt, aber 

ich halte die für die besten Liebhaber der Welt”. Am Nachbartisch steht ein Mann auf, 
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geht zu den Damen und sagt: Guten Tag meine Damen, darf ich mich vorstellen, mein 

Name ist Luigi Winnetou Koslovski”. 

Żarty o Arabach to najczęściej dłuższe opowieści o dzieciach bogatych szejków, 

które na uczelnię przyjeżdżają swym pozłacanym porsche. Stać je na kupno metra, aby 

nie musiały się wstydzić przed profesorami, którzy korzystają z publicznych środków 

transportu: (26) Ein arabischer Prinz fängt sein Studium in Berlin an. Nach einigen 

Wochen schreibt er nach Hause: „Berlin ist toll. Die  ni ist großartig und alle 

Kommilitonen sind nett. Nur manchmal, wenn ich mit dem vergoldeten Porsche zur 

Uni fahre und meine Profs aus der U-Bahn kommen sehe, schäme ich mich”. Nach ein 

paar Tagen erhält der Prinz einen Scheck über 1 Million Euro und eine E-Mail seines 

Vaters: „Sohn, bringe uns nicht in Verlegenheit und kaufe eine U-Bahn!”. 

Znaczna część żartów to gry słowne polegające na wykorzystaniu zjawiska 

homofonii, gdzie w krótkich formach pytanie-odpowiedź umieszczone są odpowiedzi 

zbliżone w swym brzmieniu do języka arabskiego, przy czym jednocześnie można je 

zrozumieć, np. (27) Wie heißt ein Kuhstall auf Arabisch? ‒ Muhbarack!, gdzie na 

pytanie o arabski odpowiednik niemieckiego słowa Kuhstall (czyli obora) pada 

odpowiedź w formie błędnego złożenia *Muhbarack jako powstałe z dwóch słów Kuh 

i Baracke. Podobne zjawisko wykorzystano w kolejnym żarcie, gdzie odpowiedź 

stanowi całe zdanie zamknięte w jedno słowo, tj. (28) Wie heißt die Glatze auf 

Arabisch? ‒ Hattemalhharda!, gdy spytana o arabskie określenie łysiny osoba odpo-

wiada jednym słowem *Hattemalhharda, co można zrozumieć jako Ich hatte mal Haar 

da!, czyli odpowiedź w formie zdania „Kiedyś miałem tam włosy!”. Żartów 

z wykorzystaniem takiego zabiegu słownego jest wiele, gdyż jedynie w formie takiego 

zrostu można oddać brzmienie języka arabskiego, jeśli się go nie zna, np. (29) Wie 

heißt discjockey auf Arabisch? ‒ Machmalala!, gdzie przy pomocy słowa 

*Machmalala! określana jest osoba, która ‘musi robić la-la’, czyli prezentować 

muzykę lub też w przypadku dowcipu (30) Was sagt der arabische Fotograf? ‒ 

Allemalachen!, w którym odpowiedź na pytanie o to, co mówi arabski fotograf prosząc 

o uśmiech w trakcie robienia zdjęć, przyjmuje formę *Allemalachen!, czyli jest 

odpowiednikiem niemieckiego zdania „Alle mal lachen!”.  

4. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy niemieckich internetowych żartów o obcokrajowcach 

wynika, że najchętniej wybieranym przez autorów językowym środkiem budowania 

humoru są polisemia i homofonia. Autorzy podkreślają w ten sposób słabą znajomość 

języka niemieckiego lub jej całkowity brak, co dotyczy zarówno nowo przybyłych, jak 

i żyjących od lat w niemieckim społeczeństwie obcokrajowców, próbujących się 

zasymilować i stawiających czoła napotykanym na swej drodze trudnościom, 

niezależnie od tego, czy jest to kwestia urzędowa czy też zwykłe robienie zakupów. 

Analiza wybranego materiału daje dodatkowo możliwość wskazania na zjawisko 

łamania tabu, wiążące się z przekraczaniem przez autorów norm i granic dobrego 

smaku obowiązujących w danym kręgu kulturowym. Aktualnym jest zatem pytanie 

o to, czy istnieje jeszcze jakakolwiek granica, której nie należy przekraczać, gdyż 

współczesny odbiorca okazuje się być coraz mniej wrażliwym i zaczyna się śmiać ze 

wszystkich i wszystkiego. 
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Obcokrajowiec w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego 

Streszczenie 

Celem tego artykułu było omówienie motywu obcokrajowca w ramach tekstu humorystycznego na przy-

kładzie niemieckiego żartu etnicznego. Punktem wyjścia jest przeprowadzona analiza niemieckich żartów 

internetowych, których bohaterami są mieszkający w Niemczech przybysze z różnych stron świata – 

Arabowie, Turcy, Włosi, Polacy czy Rosjanie. Przedstawienie ich w krzywym zwierciadle żartu możliwe 

jest dzięki wykorzystaniu istniejących od lat i ciągle jeszcze funkcjonujących stereotypów oraz zastosow-

anie konkretnych językowych środków budowania humoru. Wykorzystując pozorną wolność internetu 

i związaną z nią równie pozorną anonimowość autorzy żartów o obcokrajowcach balansują na krawędzi 

dobrego smaku, łamiąc wszelkie możliwe tabu związane przede wszystkim z tym kręgiem kulturowym, 

z którego wywodzą się ich bohaterowie. 

Słowa kluczowe: niemiecki żart etniczny, stereotypy w żarcie 

The foreigner in the distorting mirror of a ethnic joke  

Abstract 

The aim of this article was to discuss the foreigner theme in a humorous text on the example of the German 

ethnic joke. The starting point is the analysis of German Internet jokes where their main characters are 

immigrants from all over the world living in Germany – Arabs, Turks, Italian, Indians, Poles and Russians. 

Presenting them in the distorting mirror of a joke is possible by using stereotypes existing for years and still 

functioning, and applying specific linguistic means of building a sense of humour. Using the illusory 

internet freedom and the equally apparent anonymity on the Internet, the authors of the foreigners jokes are 

right on the edge of good taste, breaking all possible taboos related primarily to the cultural backgrounds 

where their characters come from.  

Keywords: german ethnic joke, stereotypes in the joke 
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„Podróżowanie w kosmos się zaczyna zwyczajnie…” 

O „Kapitanie X” Tomasza Różyckiego 

1. Doświadczenie perypatetyczne Tomasza Różyckiego 

Motyw podróży stanowi temat niezwykle szeroko realizowany tak w kanonie dzieł 

światowych, jak i w historii polskiej literatury. Doświadczenie wypraw, włóczęg, 

pielgrzymek czy spacerów okazuje się ponadczasowym i nieustannie aktualnym 

wątkiem, podejmowanym także przez artystów współczesnych, co istotne, nie tylko 

tych zajmujących się aktywnością reportażową czy podróżniczą eseistyką. Twórczość 

poetycka, od wieków zwracająca uwagę na ludzką peregrynację, także współcześnie 

podkreśla motyw ruchu. Co należy szczególnie podkreślić, podróż w kulturze pojmo-

wana być może zarówno dosłownie (jako fizyczne pokonywanie odległości), a także 

jako wędrówka mentalna, wewnętrzna, oniryczna, w zaświaty [1]. Swoista tendencja 

polskiej literatury najnowszej, skupiająca się na prezentacji przeżyć związanych 

z miejscem
2
 i przestrzenią (rzeczywistą lub myślową), szczególnie widoczna jest 

w dorobku Tomasza Różyckiego – opolskiego poety, prozaika, eseisty i tłumacza 

z języka francuskiego
3
. Realizuje się ona poprzez prowadzoną poetykę ruchu wielowy-

miarowego. Istotnymi obszarami w dorobku artysty są więc przestrzenie rodzinnego 

miasta, europejskich stolic, gdzie bohater przechadza się niczym, korzystając z okre-

ślenia Barbary Trygar, „współczesny flâneur” [4], to także tereny Kresów, często 

okolic Lwowa
4
. Wspomnijmy choć tytuły tomów poetyckich wskazujące na związek 

z peregrynacją: „Vaterland”, „Dwanaście stacji”, „Kolonie”, „Księga obrotów”
5
. 

Przedmiot niniejszego szkicu stanowi przedstawienie „perypatetycznej” problema-

tyki najnowszego tomu artysty zatytułowanego „Kapitan X” (2020), widocznej 

w tematyce zebranych utworów, jak również sposobie ich konstrukcji, charaktery-

zującym się dynamiką perspektywiczności oraz wielogłosowością narracji. Co istotne, 

konceptualizacja ruchu realizuje się w prezentacji doświadczenia wszelkich peregrynacji: 

fizycznych, rzeczywistych, egzystencjalnych, wyobrażeniowych, fantasmagorycznych, 

literackich, kulturowych. Autor nie tylko znakomicie tekstualizuje wspomniane prze-

życia, nierzadko prowadząc przy tym intelektualne gry z odbiorcą.  

                                                                
1 anna.szumiec@us.edu.pl, doktorantka, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl. 
2 Należy w tym miejscu zaznaczyć między innymi nurt geokrytyki, geopoetyki czy Nowy Regionalizm, 

oferujące cenne narzędzia interpretacyjne w metodologii badań literackich [2].  
3 Twórczość Różyckiego stanowi przedmiot wielu interesujących badań literaturoznawczych – dość 

wspomnieć, że w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Universitas ukazała się pierwsza monografia 

poświęcona Różyckiemu, prezentująca wiele aspektów aktywności pisarskiej opolanina [3].  
4 Z terenów Kresów wywodzi się rodzina pisarza [5]. Artysta powraca do nich głównie poprzez warstwę 

wspomnieniową, zapożyczoną narrację ekspatriantów, przesiedlonych z terenów ukraińskich w latach 40. XX 

wieku. 
5 Motyw podróży, doświadczenia ruchu, wędrówek w twórczości Różyckiego został interesująco 

przedstawiony przez wielu badaczy, między innymi Magdalenę Rabizo-Birek, Wojciecha Maryjkę, Tomasza 

Cieślaka [zob. 6-9]. 
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Warto w tym miejscu podkreślić, iż w kreacji osób mówiących w tekstach opolanina 

można dopatrywać się cech biograficznych pisarza. Niektórzy bohaterowie utworów 

przedstawiają się, podobnie jak sam twórca, jako perypatetycy. W kontekście historii 

myśli Zachodu perypatetyzm odnosi się ateńskiej szkoły Liceum założonej przez 

Arystotelesa. Liceum, później „Peripatos” słynęło z alei spacerowych (s. 10). Nazwę 

filozofii zaczerpnięto od greckiego leksemu peripatein, czyli „przechadzać się”, 

uczniów zaś nazywano perypatetykami – „tymi, którzy spacerują” (s. 11). Znamienna 

potrzeba ruchu w czasie procesu myślowego została następnie przejęta w postaci 

żartobliwej, gdzie miano perypatetyka zyskał człowiek „lubiący przechadzać się w czasie 

rozmyślań a. rozmowy” (s. 12). Co ważne, termin „perypatetyk” rozumiany rzecz jasna 

sensu largo, koresponduje z projektem „filozofii chodzenia”, zwracającym uwagę na 

przemieszczanie się jako doświadczenie nie tylko fizyczne, ale też myślowe 

i duchowe
6
.  

Interesujące mnie pojęcie szczególnie uwypuklone zostało w twórczości Różyckiego 

w zbiorze esejów „Tomi. Notatki z miejsca postoju”. Określenie osób poruszających 

się w czasie rozmowy, u których ruch ów w jakimś stopniu determinuje proces 

intelektualny, intryguje autora, który, nawiązując do historii greckiej filozofii, pisze:  

Co to znaczy być perypatetykiem? Choroba ta dotknęła mnie pewno jeszcze 

w zamierzchłych czasach (…) I szczerze mówiąc, zamiast studiowania 

powinienem napisać włóczenia się, bo to właśnie głównie pamiętam z tamtych 

czasów (…) Ale po drodze dokąd? Kłopot z perypatetykami polega właśnie na 

tym, że donikąd. Oni po prostu czują coś w rodzaju przymusu przechadzania 

się, jak Arystoteles w czasie swych wykładów. Więc ja przechadzałem się [14]. 

 Zarówno teksty poety, jak wypowiedzi metaliterackie, pozwalają na nakreślenie 

tezy, że ruch spaja dorobek twórczy Różyckiego. Autor podkreśla w rozmowach, że 

proces przemieszczania istotnie wpływa na jego aktywność literacką: Poezja jest 

związana z chodzeniem. Bez spacerowania, czyli poznawania świata, nie ma wierszy. 

W najgorszym razie chodzę dookoła kuchni [15]. Stanowi zatem nie tylko jeden 

z przewodnich toposów dotychczasowego dorobku opolanina, ale także strategię 

pisarską, opartą na grze z tradycją oraz wprowadzeniem w nowoczesny kontekst istnie-

jących w kulturze, związanych z podróżą, motywów. Różycki, autor obdarzony wielką 

erudycją, doskonale przemieszcza się wśród historyczno-artystycznych kontekstów, 

nieustannie je aktualizując. Pozwala tym samym czytelnikowi na odkrywanie kolejnych 

wątków, wśród których niezwykle interesujące wydaje się podążanie za perypate-

tyczną filozofią poety. 

  

                                                                
6 Interesującą pozycją podejmującą zagadnienie „filozofii chodzenia” jest książka „Filozofia chodzenia” [13] 

(oryg. „Marcher, Une philosophie”) Frédérica Grosa, francuskiego filozofa, skupiająca między innymi się na 

przedstawieniu doświadczenia chodzenia poprzez przywołanie postaci znanych „perypatetyków”: np. 

F. Nietzschego, I. Kanta, A. Rimbauda.  
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2. Podróż śladami „Kapitana X” 

2.1. Śladami Kapitana X 

Metaforyka związana z kosmiczną przestrzenią towarzyszy Różyckiemu przynaj-

mniej od kilku lat, choć dopiero w 2020 roku fantasmagorycznej podróży w kosmos 

autor zdecydował się poświęcić cały tom. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że 

w poprzednim zbiorze („Litery”, 2016) pisarz wyraźnie nawiązuje do terminologii 

nauk astronomicznych
7
: posiłkuje się nazwami własnymi, takimi jak „Biały Karzeł”, 

czy „czarna dziura”, pojawiają się określenia konstelacji: (…) Zatrzymaliśmy się na 

pustyni, patrzącej/ tysiącem oczu, pod Orionem, białym karłem,/ który właśnie dzwonił 

i tańczyliśmy (…) [16], podkreśla ogrom galaktyk, powtarza frazy o „teorii próżni”, czy 

„trzeciej planecie”. Astronomiczna wyobraźnia poetycka, choć nie stanowiąca 

dominanty interpretacyjnej „Liter”, podkreśla uniwersalność kreowanych przestrzeni 

świata przedstawionego, jak również otwiera interesujące konteksty interpretacyjne dla 

kolejnych tekstów opolanina. 

Najnowszy tom Różyckiego prezentuje się bowiem jako kontynuacja „perypate-

tycznej” strategii twórcy, który, nieustannie czerpiąc z tradycji, kreuje jednocześnie 

oryginalne światy przedstawione, realizujące temat peregrynacji fizycznej i duchowej. 

Okazuje się, że najdalsza – a zarazem najtrudniejsza – podróż jest podróżą mentalną. 

Zbiór stanowi zatem opowieść o wyobrażeniowej wyprawie w przestrzeń kosmiczną. 

Jak zaznacza Anna Czabanowska-Wróbel w zapowiedzi tomu, wywiedzionej z tradycji 

książek i filmów science fiction [18]. Przełomowe dla ludzkości udane próby lotów 

kosmicznych przesunęły granicę człowieczych zdolności poznania. Symbol kosmicznej 

peregrynacji okazuje się więc znakomitym preludium do kreowania tekstów poświę-

conych egzystencjalnym refleksjom i poszukiwaniu tożsamości.  

Przyczynkiem do powstania cyklu o podróży w kosmos stał się tekst kultury 

popularnej: piosenka z repertuaru Davida Bowie’go „Space Oddity” z powracającą frazą 

Ground Control to Major Tom [19]. Jak zaznacza poeta, impulsami do stworzenia 

„Kapitana X” okazały się również obrazy z filmów z gatunku fantastyki naukowej, 

a także postać Pirxa, bohatera opowiadań Stanisława Lema, pilota i kapitana statków 

kosmicznych [20].  

Ważne znaczenie odegrały także młodzieńcze książki. Kilka lat temu Różycki 

następująco wspominał dawne doświadczenia lekturowe: Pamiętam też, że na samym 

początku moim ulubionym gatunkiem była literatura przygodowa. „W pustyni 

i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, „Winnetou” Karola Maya, „Biały Kieł” Jacka 

Londona, „Kapitan Blood” Rafaela Sabatiniego, książki Jamesa Oliviera Curwooda 

czy praktycznie wszystkie utwory Juliusza Verne’a – to było coś, co uwielbiałem 

czytać [21]. Echa wspomnianych dzieł podróżniczych, nawiązujących do doświad-

czenia ruchu, przemieszczania się, widoczne są w najnowszym tomie opolanina. Zbiór 

podkreśla nieustającą potrzebę odbywania podróży, również tych intelektualnych, 

zakorzenionych w relacjach intertekstualnych. 

Podmiot-bohater tekstów, dzięki podróży kosmicznej, nabiera dystansu duchowego, 

trafnie punktując i komentując ziemską rzeczywistość. Stosowana przez autora zróżni-

cowana optyka wywołuje wrażenie nieustannego ruchu, tak kosmiczno-ziemskiego, 

                                                                
7 Zaznacza to też między innymi Paulina Żarnecka w interesującym artykule poświęconym „Literom” [17]. 
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jak ruchu ludzkich myśli i doświadczeń, a poetyka związana z funkcjonowaniem 

wszechświata pozwala na swoiste zuniwersalizowanie podejmowanej problematyki
8
. 

Samotna wyprawa, jaką odbywa podmiot wierszy, jest podróżą konieczną, na którą 

bohater został wysłany. Cykl rozpoczyna się utworem „Podróż w kosmos”:  

Podróżowanie w kosmos się zaczyna 

zwyczajnie: rankiem znajdujesz w gazecie 

wiadomość, że prezydent w nocy wreszcie 

podpisał prawo i że już za chwilę 

rozpocznie się dla ciebie odliczanie (…)9 [23]. 

Już po lekturze pierwszych wersów czytelnik odnosi wrażenie, że owa podróż staje 

się przyczynkiem do opowieści nawiązującej do sytuacji społeczno-historyczno-

politycznej i odnosi się do tekstów przywołujących kondycję świata, kwestie tożsa-

mościowe, problematykę egzystencjalną. Podmiot utworów nie unika bezpośrednich 

odniesień do aktualnych wydarzeń, nad którymi debatuje współczesny świat, naświetla 

jednak przede wszystkim swoje doświadczenia personalne. Co zatem istotne, utwór 

inicjujący tom wskazuje na istotną cechę towarzyszącą całemu zbiorowi: metaforyka 

wyprawy w przestrzeń kosmiczną okazuje się pretekstem do przedstawienia życia 

widzianego z wielu perspektyw.  

2.2. Wieloznaczne podróże kosmiczne 

W niniejszych rozważaniach pragnę skupić się na przedstawieniu kilku z nich: 

przede wszystkim optyki podróżującego Kapitana X, którego przemyślenia stanowią 

fundament tekstów, a także perspektywie bohatera (postaci Pana Kroka) oraz oglądowi 

zwierzchników podróży („bazy”). Motywacje peregrynacji zdają się – mimo 

konsekwentnie prowadzonej kosmogonicznej kreacji świata przedstawionego – być 

odmienne w każdym z przywołanych aspektów.  

W wieloaspektowości narracji przejawia się słynny pogląd Heraklita z Efezu 

o stałości zmiany (s. 24). Zatrzymując się na analizie postaci Kapitana X, należy zwrócić 

uwagę na wygłaszaną od samego początku wyprawy konieczność (a jednocześnie 

potrzebę) zdystansowania. Kanoniczne rozumienie podróży jako przyczynku do dysputy, 

autorefleksji, wreszcie metamorfozy, często towarzyszy poetyce Różyckiego. Warto 

podkreślić, iż wyprawa, choć rozpoczęta pod przymusem, stanowi rodzaj izolacji 

pozwalającej na dogłębne zrozumienie siebie i otaczającej rzeczywistości. Wskazuje 

na to metaforyka utworów: Robiliśmy ćwiczenia z nieważkości,/ raz – unieść się, dwa – 

spojrzeć z wysokości/ na ciężkie meble, które pozostały („Stan nieważkości”, s. 6).  

Podróżujący ma świadomość metamorfozy, jakiej doświadcza. Jako sposób 

wyrażenia swoich obserwacji wybiera wieloznaczności językowe, pozwalające na 

antropomorfizację zjawisk astronomicznych (Lustro go nie wyda,/ do nocy, kiedy 

hałaśliwe gwiazdy/formują orszak gotów do odjazdu, („W Aleksandrii”, s. 45); 
                                                                
8 Jak zauważa jeden z recenzentów Wszechświat i mikrokosmos naszych emocji czy naszej cielesności 

spotykają się tutaj na prawach paradoksu (…) [22]. 
9 Wszystkie przywołane fragmenty wierszy pochodzą ze wskazanego w bibliografii wydania tomu. Przy 

cytowaniu wersów kolejnych utworów posługuję się numerem strony.  
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Rozśmieszyć białe karły? W galaktyce/ odnaleźć ciało, pragnące cię słyszeć?, 

(„Pytanie”, s. 53). Z właściwym sobie zmysłem wnikliwego komentatora dostrzega silne 

oraz subtelne paralelności, ustanawiające ciekawy kontekst kosmicznej podróży. Tak 

dzieje się w przypadku utworu „Ciało choruje”, gdzie podmiot zestawia plastyczny – 

nieco turpistyczny – opis ciała zajętego chorobą z „chorobą” ciała niebieskiego. To 

symboliczne zaznaczenie kondycji Ziemi poprzedzone zostaje znamienną frazą: Stąd 

widać lepiej (s. 31), nakreślającą zmianę optyki bohatera. W wydanym kilka miesięcy 

później zbiorze prozatorskim „Próba ognia. Błędna kartografia Europy” autor pisze 

wyraźnie: Aby opisać miasto, porzuć je. Przyjmij perspektywę unoszącego się puchu 

dmuchawca (s. 25). Korespondencja treści jest klarowna: aby być bliżej istoty rzeczy, 

należy, przynajmniej czasowo, zachować dystans.  

Perspektywa oddalenia wpływa na postrzeganie tak świata ziemskiego, jak prze-

strzeni kosmicznej. Zjawisko próżni, jakie Kapitan X wielokrotnie podkreśla, a które 

towarzyszy mu w wyprawie (Zostanie pustka. O tym paradoksie/ pamiętaj, lecąc 

w kosmos. Że jej ciężar/ pod wpływem czasu drastycznie się zwiększa, („Paradoks”, 

s. 15)) kontrastuje niejako z charakterem życia ziemskiego, pełnego sensualności 

i erotyki. To właśnie te aspekty przemawiają przez utwory szczególnie silnie: bohater 

tomu wyznaje na przykład: Niewiele czasu mamy do stracenia./ W sam raz, żeby się 

kochać wiele razy/ i wsiąkać w gęstą wygniecioną trawę (…) („Libacja”, s. 33), (…) 

i odtąd pokątnie/ uprawialiśmy miłość w każdym domu (…) („Kosmici”, s. 29).  

Wspomnienie ziemskiej fizycznej bliskości z drugą osobą wywołuje w przeby-

wającym w podróży samotnym podmiocie tęsknotę. Poetyckie konstrukcje, poruszające 

temat miłosny, często opierają się na zestawieniu ogromu uczucia z przestrzenią 

kosmiczną. Obserwację tę podkreślają wersy wiersza „O rozlanym mleku”, wskazujące 

na paralelność Wielkiego Wybuchu z relacją damsko-męską: Piszę to wszystko, żebyś 

zrozumiała,/ w jaki obłędny sposób cię kochałem (s. 77). Wybrzmiewająca w zbiorze 

nostalgia towarzysząca odosobnieniu nosi cechy uniwersalne: podróż fizyczna czy 

imaginacyjna okazuje się cennym doświadczeniem wędrówki w głąb siebie.  

Perspektywa kosmiczna stanowi również ciekawy kontekst dla innego wątku 

wejrzenia z dystansu. Aktywność umysłowa związana z potrzebą pokonywania odle-

głości nie oscyluje wszak jedynie wokół tematyki stricte filozoficznej i ponadczasowej – 

może stać się okazją do podjęcia dysputy związanej z kondycją współczesnego 

świata. Kapitan X z każdą minutą wyprawy, oprócz refleksji miłosnych czy egzysten-

cjalnych, dostrzega również bolączki planety znajdującej się w poważnym kryzysie. 

Jeden z wątków peregrynacji stanowi więc namysł ekologiczny. Podmiot dostrzega, że 

fundamentalne kwestie – przede wszystkim efekty ludzkiej działalności destruktywnej – 

widoczne są dopiero z oddali: Wciąż mniej drzew, wciąż więcej miejsc parkingowych./ 

Życie to przestawianie samochodów/ z miejsca na miejsce i to, co pomiędzy/ kiedy 

musisz czymś zająć w końcu ręce („Parking”, s. 11). Wiersz porusza także 

problematykę konsumpcjonizmu, która uwypukla się w kolejnych częściach tomu. 

Różycki nie wzbrania się przed podkreślaniem kontrastu, widocznym między innymi 

w zależnościach społeczności majętnej i ubogiej, osiadłej i migracyjnej, z obszarów 

bezpiecznych i tych objętych wojną: Dobrze się płacze w luksusowym aucie,/ szczelne 

szyby nie przepuszczają dźwięków („Strefa komfortu”, s. 18). Ironiczny charakter 

wypowiedzi tym bardziej podkreśla jednak wspólnotowość ludzkiego doświadczenia. 
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Człowiek to istota nieustannie narażona na doznania wojny i uprzedzenia rasowe oraz 

światopoglądowe. Wskazują na to choćby wersy wiersza „Jeden milion”, zaznaczające 

problem uchodźstwa: Ty układasz cegły, jedna po drugiej,/ budujesz mur. Z tamtej 

strony jest wojna (s. 13). Stopniowe poszerzanie optyki prowadzi Kapitana X do 

interesujących wniosków: być może to ludzie stanowią o ruchu ziemskim: Podobnie 

i podeszwy w butach się przetarły/ od odpychania nogą kuli planetarnej/ każdego dnia 

(...) A może większa siła, z którą trzeba ziemię/ ospałą, coraz cięższą wprawiać w jej 

kręcenie,/ inaczej się zatrzyma? („Piosenka o butach”, s. 37). Ruch oznacza życie, co 

więcej, nawet śmierć w przestrzeni kosmicznej skutkować będzie nieustannym 

pokonywaniem odległości. Postać człowieka w kosmosie to zatem znakomita metafora 

„perypatetycznej” ludzkiej natury. 

Problematyka relacji opisywanych w zbiorze nie koncentruje się jednak jedynie na 

dyskursie „ja” – „świat”, „ja” – „wszechświat”. Istotne jest również wskazanie 

zależności „świat” – „kosmos”. Interesujące w tym kontekście wydają się wersy Jak to 

się stało, że jest tak odległą [ziemia – A.S.]/ tak pociągniętą nieustanną mgiełką, / 

piękną, spokojną, niepojętą kulą? („Niepojęta kula”, s. 20). Ogrom planety okazuje się 

zatem jedynie kwestią perspektywy czy skali. Ziemia nie sytuuje się tak dominująco 

w obliczu wszechświata, skąd wydaje się „wciąż niezamieszkana”. W ogromie 

galaktyki Kapitan X dopomina się jednak o spojrzenie mikro: znakomitym przykładem 

jest w tym miejscu skupienie uwagi na niewielkich formach życia na ziemi. To 

konceptystyczne zestawienie podkreśla relatywny charakter wszelkiej skali. Podmiot 

dostrzega tak wielkość galaktyki, jak królestwo owadów, włókien nerwowych, białek, 

hormonów, stanowiące wszak pierwiastek ogromu wszechświata. 

2.3. Wędrujący Pan Krok 

W kontekście problematyki „perypatetycznej” istotna jest postać Pana Kroka, 

nauczyciela kosmografii i astrografii. Nazwisko sytuuje natychmiastowo czytelnika 

w metaforyce ruchu: trudno przecież o bardziej nacechowane podróżniczo określenie 

bohatera związanego z kosmogoniczną wyprawą. Osadzenie jej w tomie poświęconym 

peregrynacji w kosmos przywołuje na myśl słynną frazę lądującego na Księżycu Neila 

Armstronga, tłumaczoną jako mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości 

 (s. 26). Interpretacja taka pozwala na docenienie powagi postaci nietypowego nauczy-

ciela, pojawiającego się w tomie kilkukrotnie. Jego rola wydaje się jednak znacząca: 

kosmografia stanowi nie tylko naukę opisującą świat, ale zespół wyobrażeń o jego 

funkcjonowaniu (s. 27).  

Krok za każdym razem wskazuje na różnorodne aspekty życia człowieka. Nauczy-

ciel przedstawia się jako osobowość niezwykle doświadczona życiowo ((…) wybuchała 

wojna i zabrano mnie do obozu, („Osobliwość początkowa”, s. 7)). Choć trudno chyba 

mówić o nim jako postaci mentora, jego obserwacje bez wątpienia rezonują w reflek-

sjach Kapitana X. Nauczyciel zwraca uwagę między innymi na obecność czarnych 

dziur w ludzkim sercu, historyczne zawieruchy, samotność. Również on operuje 

„skalowaniem” przestrzeni pozaziemskiej, zwracając uwagę na jej niepoznawalny 

charakter: Wszechświat jest zabawką/ szklaną kulą, w której opadają płatki śniegu./ 

Nie poznacie go – wołał – gdyż ucieka szybciej/ niż życie każdego z was („Osobli-

wość początkowa”, s. 7). Pan Krok jest zatem nie tyle przewodnikiem po przestrzeni 

kosmicznej, ile komentatorem spraw ludzkich. Nie podaje gotowych rozwiązań, lecz 
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pozornie frenetycznym zachowaniem prowokuje do rozważań. To on wyraża tezę 

przebijającą przez cały zbiór: Prawdziwą podróż odbywacie teraz (…) Zapamiętajcie 

to (s. 26), sygnalizującą zasadniczy i prawdziwy cel ludzkiej wędrówki, co zdaje się 

znajdować potwierdzenie w przemyśleniach Kapitana X. 

Poetyka Różyckiego obfituje w leksemy związane z doświadczeniem „perypate-

tycznym”. W przywoływanych utworach, oprócz czasownikowych form ujmujących 

proces przemieszczania się, dostrzec można wizję poruszających się cząsteczek świata. 

Podkreślenie odwiecznego ruchu wybrzmiewa w tych tekstach bardzo silnie. Kolejne 

wersy utworów wskazują na pojawiający się interesujący mnie motyw i to występujący 

w różnym stopniu intensyfikacji. Doświadczenie perypatetyczne nie ogranicza się 

wszak do czynności wykonywania kroków, ale zawiera w sobie określenia poruszania 

się skupionego również na innych aktywnościach, gestach i znakach, takich jak 

drżenie, taniec, latanie, dryfowanie, rozpadanie, unoszenie. Holistyczny ruch determi-

nowany prawami fizyki obejmuje obiekty ożywione i nieożywione: autorowi nie 

wystarcza już jednak zaznaczenie oczywistych naukowo obrotów ziemskich czy 

krążenia atomów. Obsesyjnie wręcz uwypukla kolejne rodzaje przemieszczania się, 

wprowadzając też w ich kontekst nowoczesne odniesienia. Ciekawym tego przykładem 

może być wiersz „Odyseja”, traktujący o wyobrażeniowych peregrynacjach okrętów 

bohaterów którzy/ wracają z dwudziestoletniej podróży, pozostających mentalnie 

w doświadczeniach historycznych (s. 48). Sam już tytuł utworu nawiązuje do najpopu-

larniejszej wędrówki świata kultury, ale także do kultowego obrazu współczesnej 

kinematografii „2001: Odyseja kosmiczna” w reżyserii Stanleya Kubricka
10

 (s. 28). 

Trudy podróży, związane także z potrzebą dostosowania się do otaczającej rzeczy-

wistości, zauważalne są na każdym, nomen omen, kroku, gdzie refleksje o istocie bycia 

i nieustannym przekształcaniu się okazują się nie tyle odległym problemem filozo-

ficznym, ile powszednim pytaniem każdego człowieka. Parafrazując słowa Pana 

Kroka, prawdziwa podróż odbywa się teraz.  

2.4.  „Halo, baza?” 

Odmiennie prezentuje się perspektywa bezimiennych postaci przekazujących 

Kapitanowi X zlecenie wyprawy. „Baza” komunikująca się z bohaterem pojawia się 

zazwyczaj w dialogu z podróżnikiem. Dwoistość ta podkreśla swoisty kontrast między 

podmiotem, wysłanym, lecz poszukującym wędrowcem a mechanicznymi, wręcz 

komendami wygłaszanymi przez inicjatorów wyprawy. Bohaterowie skupiają się na 

powodzeniu inicjatywy, pokładając nadzieje w nauce, a samego Kapitana X, traktując 

w sposób instrumentalny: Staraj się postępować według planu/ i wycisz nerwy, i hamuj 

emocje,/ a zapewniamy – wszystko będzie dobrze („Pozwól się unieść”, s. 9). 

Konsekwentnie prowadzona narracja służbowa z biegiem czasu popada w autory-

tarność. Przyjęta perspektywa nie dąży do zmiany optyki w widzeniu ziemskiego 

świata, raczej nie chodzi tu też o penetrację przestrzeni kosmicznej. Działania „bazy” 

sprowadzają się zasadniczo do izolacji Kapitana X, co więcej – dążą do zatarcia o nim 

                                                                
10 Warto w tym miejscu zauważyć, że film składa się z fragmentów prezentujących odmienne (czasowo 

i przestrzennie) epizody. Podobnie więc, jak w tomie Różyckiego, odbiorca treści zostaje zaznajomiony 

z kilkoma perspektywami, które interpretacyjnie stanowić mogą odwołanie do wspólnego clue 

egzystencjalnych refleksji. 
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pamięci wśród mieszkańców ziemi (Zachowamy dla siebie kapitanie,/ to, co znaleźliśmy 

w twoich papierach”, („Niewiadoma”, s. 42)). Organizatorzy podróży okazują się 

ostatecznie inicjatorami wyprawy samobójczej, skazanej na niepowodzenie, i zaprze-

stają poszukiwań w momencie kryzysu.  

Podróż Kapitana X nie kończy się jednak fiaskiem, a przynajmniej nie w intelek-

tualnym tego znaczeniu. Wszelkie próby oraz trudy doświadczeń kształtują jego 

świadomość. Wpływają na niego również pod względem aktywności twórczej, pojmo-

wanej jako doświadczenie ruchu. Podkreśla to między innymi wiersz „Lewitacja”: 

Maj, szczególny rodzaj życia w pretensji,/ żeby mdłe ciało za pomocą ręki/ opierającej 

swój ciężar na cienkiej/ stalówce unieść w powietrze i z wdziękiem/wyprowadzić przez 

szeroko otwarte/ okno (…) (s. 8). Rozmyślania osoby mówiącej w utworach prowadzą 

często do przywoływania doświadczeń pisarskich, odbywania lekcji kaligraficznych, 

utrwalania myśli na kartce papieru. Bohater ustanawia proces pisania jako aktywność 

ruchową i zarazem intelektualną, podejmuje także namysł nad rozumieniem sentencji 

Horacego non omnis moriar. Taka interpretacja wyprawy nabiera dodatkowego, 

ugruntowanego w tradycji kultury, rozumienia podróży jako drogi ku nieśmiertelności.  

3. Podsumowanie 

Tom wierszy „Kapitan X”, układający się w opowieść o bolączkach człowieka 

i współczesnego świata, ukazuje zbiór ludzkich doświadczeń jako kosmiczną peregry-

nację. Doświadczenie egzystencjalne zebrane w toku wędrówki życia w interesujący 

sposób zespolone zostało przez poetę w perspektywie uniwersum: mikro współ-

egzystuje w horyzoncie z makro, tworzy nieprzerwany ruch cząstek, zdarzeń, splotów. 

Wszystko po to, by, jak się okazuje, „Kapitan X” mógł poprowadzić czytelnika 

w podróż po galaktycznych szlakach i ścieżkach życia, aby odczuł żwir ziemskiego, 

aktualnie przeżywanego „teraz”. Jak zauważa Przemysław Koniuszy, pisarz wypra-

cowuje ciekawą strategię poetyckiego mówienia o kosmosie, bez upraszczania 

stapiając go z tym, co nam znane (…) [29]. 

Kosmologiczna wyobraźnia Tomasza Różyckiego pozwala na wielowątkowe analizy 

natury egzystencjalnej, tożsamościowej i artystycznej. Tom „Kapitan X” znakomicie 

podkreśla, jak „perypatetyczna” strategia realizuje się na wielu płaszczyznach: 

związanej z doświadczeniem ruchu metaforyce, wielowymiarowej narracji, ukazującej 

autorską grę perspektywą czy zabiegach metaliterackich. Liryczny zapis doświadczeń 

imaginacyjnych wypraw kosmicznych, odwołujących się przy tym do szeroko rozu-

mianej kultury (tak literackich dzieł kanonicznych, jak popkulturowych), okazuje się 

autorskim, interesującym rozwiązaniem, korespondującym z ogólnym, skupionym na 

doświadczeniu „perypatetycznym”, charakterem tomu. Wspomniane konteksty 

z pewnością wyróżniają zbiór Różyckiego nie tylko w płaszczyźnie dotychczasowego 

dorobku artysty, ale również na tle współczesnych propozycji poetyckich.  
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„Podróżowanie w kosmos się zaczyna zwyczajnie…” O „Kapitanie X” Tomasza 

Różyckiego 

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie „perypatetycznej”, związanej z szeroko pojętym doświad-

czeniem ruchu, strategii Tomasza Różyckiego, realizowanej w jego najnowszym tomie zatytułowanym 

„Kapitan X” (2020). Istotnymi kategoriami okazują się zarówno stosowane przez autora zabiegi prezentujące 

wszelkie rodzaje peregrynacji (fizyczną, mentalną, wyobrażeniową), jak strategia poetycka, opierająca się 

na nowoczesnej reinterpretacji kanonicznych motywów związanych z podróżą. W niniejszej próbie odczy-

tania tomu kluczowa okazuje się gra perspektywą, komponująca się z „perypatetyczną” optyką autora. 

Wspomniane konteksty okazują się cennym materiałem interpretacyjnym, wyróżniającym twórczość 

Różyckiego wśród tekstów współczesnych.  

Słowa kluczowe: Tomasz Różycki, Kapitan X, poezja najnowsza, motyw podróży, kosmos 

"Journey into space begins simply…" About "Capitan X" of Tomasz Różycki 

Abstract 

The aim of this article is to present the "peripatetic" strategy of Tomasz Różycki, related to the broadly 

understood experience of the movement, implemented in his latest volume entitled "Kapitan X" (2020). 

The author's efforts to present all kinds of peregrinations (physical, mental, imaginary) and the poetic 

strategy based on a modern reinterpretation of canonical themes related to travel turn out to be important 

categories. In this attempt to read the volume, the key turns out to be the game of perspective, matching the 

author's "peripatetic" optics. The aforementioned contexts turn out to be valuable interpretative material, 

distinguishing Różycki's work among contemporary texts. 

Keywords: Tomasz Różycki, Captain X, latest poetry, travel theme, cosmos  
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Nieskazitelność jako jedyna droga dla wojownika 

w podróży. Koncepcja Carlosa Castanedy 

1. Wprowadzenie 

Twórczość Carlosa Castanedy (1925-1998)
2
 jest bez wątpienia kontrowersyjna 

i nieoczywista. Jak bowiem zaklasyfikować prace człowieka, który do końca życia 

utrzymywał, że to, co napisał nie jest fikcją, tylko rzetelnym reportażem z pola badań 

antropologicznych. Na tej podstawie otrzymał doktorat, a następnie został go pozba-

wiony, a jego książki z kategorii „science” przeszły do kategorii „science-fiction”?  

Prace Castanedy – emigranta pochodzącego z Ameryki Południowej – relacjonowały 

cykl spotkań z informatorem – Indianinem z plemienia Yaqui don Juanem Matusem. 

Stanowiły zapis z badań terenowych studenta antropologii, którym zresztą faktycznie 

Castaneda był, zainteresowanego używaniem roślin halucynogennych w północnym 

Meksyku. Jednak ów don Juan okazuje się kimś więcej – nagualem – rodzajem 

szamana, czarownika i przywódcy. Przekazuje on Carlosowi – głównemu bohaterowi 

i alter ego autora, informacje teoretyczne i praktyczne o starożytnej ścieżce Tolteków. 

Można by powiedzieć, że książki Castanedy są dziennikami z podróży, ale nie tylko. 

Są zarazem praktycznymi przewodnikami, jak i alegorią. Tytuł pierwszej pozycji 

z cyklu brzmi „Nauki don Juana: Wiedza Indian z plemienia Yaqui” (1968). Zawiera 

tekst będący rodzajem analizy strukturalnej, co daje mu naukowy charakter, a tym 

samym pomnaża problemy związan kategoryzacją tych prac. W literaturze obcoję-

zycznej jest niezwykle obszerna ilość opracowań twórczości Castanedy, jednak dotyczą 

one niezwykle szerokiego wachlarza rozważań od antropologii, poprzez psychologię, 

psychoterapię, socjologię, epistemologię i literaturę po duchowość. W języku polskim 

natomiast nie ma zbyt wielu opracowań dotyczących jego książek. Obszerne prace 

Richarda de Milla, są zarówno próbą „rozszyfrowania” przekazu Castanedy, jak 

i wykazaniem, że to wielkie oszustwo [1]. Książka Noela jest zbiorem różnorodnych 

reakcji na książki Castanedy. Zawiera recenzje, analizy, bada kontrowersje [2]. 

Znaczenie relacji Castanedy ze spotkań z don Juanem Matusem jest badane także 

z punktu widzenia psychologii transpersonalnej, gdzie zakłada się, że nawet jeśli tego 

typu spotkania nie miały miejsca, to treści, które pojawiają się w książkach są 

rodzajem alegorii dotyczącej najważniejszych spraw dla bytu ludzkiego i stanowią 

znaczący wkład w model życia „autentycznego” [3, 4]. 

Niniejsza praca stawia sobie za cel wyjaśnienie, co oznacza droga wojownika i jak 

się ma do niej pojęcie nieskazitelności w oparciu o cytaty zebrane z 12 książek z cyklu. 

Określenie droga oznacza zasady postępowania, wspólne dla wszystkich ją wybiera-

jących. Droga oznacza również proces dochodzenia, czy też osiągania danego stanu. 
                                                                
1 ad@wp.eu. 
2 Castaneda podawał datę urodzin o 6 lat późniejszą 25.12.1931 niż ta wynikająca z dokumentów 

emigracyjnych (25.12.1925). Rozbieżności dotyczyły również miejsca urodzin – Castaneda podawał São 

Paulo w Brazylii, z dokumentów wynikało, że było to Cajamarca w Perú. Zmarł 27.04.1998 roku w Los 

Angeles w swoim domu przy St. Monica Boulevard.  
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Oprócz głównych wytycznych droga zawiera, czy też jest wspomagana przez ścieżki, 

czyli bardziej zindywidualizowane sposoby działania. 

Opis drogi wojownika koncentruje się na niezbędnych własnościach, funkcjach 

i celach wojownika. Aby kontekst tego świata stał się jasny, konieczne jest wniknięcie 

w strukturę świata don Juana i, jak pisze o tym Castaneda, system kognitywny świata 

czarowników. 

Prace Castanedy należą do grupy książek, które zmienią ludzkie życie i świato-

pogląd, wywołują wiele pytań, w tym te o granice literatury. Być może są one jedynie 

twórczo przetworzonym zbiorem cytatów z istniejących w kulturze pism, opowieści, 

legend czy mitów. Dla jednych te opowieści to przygoda życia, dla innych męczące 

i zbędne błądzenie po bagnach wciągającej fikcji. 

2. Światy opisane i nieopisane 

Świat opisany w książkach Castanedy to świat, w którym poza światem widzialnym 

istnieje świat niewidzialny, świat „na razie zakryty” dla zmysłów i związanego ze zmy-

słami myślenia; po drugie, człowiek może, rozwinąwszy drzemiące w nim zdolności, 

przedostać się w ten ukryty świat [5, s. 29]. Choć słowa te należą do Rudolfa Steinera, 

który odnosił je do świata istniejącego, to niewątpliwie dotyczą również świata przed-

stawionego przez Castanedę. 

Jak już wspomniano, książki Castanedy opowiadają o spotkaniu studenta antro-

pologii z don Juanem Matusem, który okazuje się meksykańskim czarownikiem, 

a nawet nagualem. Nagual to przewodnik grupy, wysoko wykwalifikowany czarownik, 

o pewnej wyjątkowej konfiguracji energetycznej, będący zarazem nauczycielem kolej-

nych wybranych osób. Grupa jest niezbędna, aby przekazywać dalej wiedzę, zgodnie 

z przekazem linii oraz żeby móc odejść z tego świata w postaci wewnętrznego ognia 

i uzyskać pełnię wolności [6]. Ów przekaz trwa od tysiącleci, a swymi korzeniami 

sięga czasów Tolteków. Główne założenie tego świata dotyczy tego, że wszystko jest 

energią. W „Wewnętrznym ogniu” czytamy: Nie istnieje materialny świat, lecz tylko 

uniwersum pól energetycznych, które widzący nazywają emanacjami Orła. Ludzkie 

istoty składają się z emanacji Orła i zasadniczo są bąblami świetlistej energii. Każdy 

z nas otoczony jest kokonem, który zamyka niewielką część tych emanacji. Świadomość 

powstaje dzięki ciągłej presji, jaką emanacje pozostające na zewnątrz kokonu, nazywane 

swobodnymi emanacjami, wywierają na emanacje w jego wnętrzu. Ta świadomość jest 

źródłem percepcji, która zachodzi, gdy emanacje we wnętrzu kokonu łączą się ze 

swymi zewnętrznymi odpowiednikami. Następna prawda mówi, że percepcja może 

zachodzić – ciągnął don Juan – gdyż w każdym z nas istnieje czynnik nazywany 

punktem scalającym, który dobiera odpowiednie emanacje zewnętrzne i wewnętrzne 

i łączy je ze sobą. Pewien szczególny sposób połączenia emanacji, który postrzegamy 

jako świat, jest skutkiem działania pewnego miejsca na naszym kokonie. To miejsce 

nazywa się punktem scalającym [7, s. 114-115]. 

Na skutek procesu socjalizacji i ciągle powtarzanego, a przez to utwierdzanego, 

przez innych i we własnych myślach opisu świata punkt scalający nieruchomieje, traci 

płynność i elastyczność, przywiązując się do jednej, arbitralnie wybranej wersji 

widzenia świata. Odwrócenie tego procesu wymaga wielu zabiegów, jak zatrzymanie 

dialogu wewnętrznego, trenowanie sztuki świadomości czy innych typów dyscypliny 

uwagi. 
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Energia jest niezbędna, aby realizować ważne dla grupy i jednostki cele. Wiele 

rzeczy tego świata odbiera energię i ją rozprasza, sprawiając, że ludzie słabną i nie 

mogą rozwijać swojego potencjału. Ścieżka wiedzy dotyczy właściwego kierowania 

uwagą uwzględniającego oszczędzanie i magazynowanie energii. Dzięki temu można 

jej używać do innych niż oczywiste celów, zgodnych ze ścieżką. 

Początkowo, kiedy don Juan nie jest pewny uwarunkowań swojego ucznia, uczy go 

bycia myśliwym. Temu służy wielogodzinne, prawie codzienne błąkanie się po pustyni, 

polowanie, nocowanie w plenerze. W czasie owego „szwendania” się do Juan przeka-

zuje Carlosowi wiedzę dotyczą kwestii, takich jak uzyskiwanie potwierdzeń od otacza-

jącego świata, nauki odrzucania własnej wartości, między innymi poprzez mówienie 

do roślin, przejęcie odpowiedzialności, czy oszczędnego używania świata. Bycie 

myśliwym okazuje się wstępem do dalszych nauk. A nauka jest najważniejszym 

i jedynym przeznaczeniem człowieka. Nie jest ona jednak dostępna każdemu w takim 

samym zakresie. 

Omawiany świat przedstawiony ma jeszcze wiele klasyfikacji. Jednak, z uwagi na 

potrzeby niniejszej pracy nie będą one poruszane. 

3. Ścieżka wiedzy i droga wojownika 

Życie wojownika jest najbardziej efektywnym sposobem życia na ścieżce wiedzy 

dla owych wybrańców, którzy mogą stać się ludźmi wiedzy, z uwagi na niezwykle 

wymagających charakter tej drogi. Człowiek wiedzy to tzw. widzący energię 

w bezpośredni sposób. Zostanie człowiekiem wiedzy jest kwestią wytężonej nauki, 

która nigdy się nie kończy [8, s. 221-222]. Człowiek wiedzy to osoba, która szczerze 

poświęciła się trudom uczenia się, która nie gorączkując się i nie wahając, doszła tak 

daleko, że potrafi odkrywać tajemnice osobistej mocy [9, s. 192] – czytamy 

w „Podróży do Ixtlan”. Naszym ludzkim przeznaczeniem jest uczenie się, na dobre i na 

złe (...). Nauczyłem się widzieć i mówię ci, że tak naprawdę nic się nie liczy [10, s. 99]. 

Do wiedzy należy podchodzić ze strachem, szacunkiem i ze świadomością, że idzie się 

na wojnę i mając do siebie absolutne zaufanie [10, s. 103]. Należy też mieć oczy 

szeroko otwarte i ufać we własne siły [8, s. 228]. 

Jednak nie tylko nauka jest warunkiem stania się człowiekiem wiedzy. Przede 

wszystkim należy otrzymać potwierdzenie od tajemniczych sił tego świata (bezoso-

bowej potęgi), że ma się wystarczającą ilość osobistej mocy, aby znaleźć się na tej 

ścieżce. Ponadto, należy wykonać i przestrzegać, zdawałoby się niekończącą listę 

zaleceń, jak wymazanie osobistej historii, odrzucenie poczucia własnej wartości, 

przejęcie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny [9, s. 15-60] oraz nauczenie się 

zatrzymywania wewnętrznego dialogu. Pozwala to na zabieg zwany „zatrzymaniem 

świata”, co jest równoznaczne z porzuceniem dotychczasowych założeń o świecie 

i otwarciem się na jego tajemniczość i nieprzewidywalność. 

Niekończący się charakter drogi wojownika jest procesem obejmującym przeko-

nanie, że, aby być na tej ścieżce należy nieustannie ponawiać owe zabiegi, że jest mało 

czasu, czyli śmierć jest tuż obok, że należy kroczyć ścieżką obdarzoną sercem i działać 

oraz doświadczać, a nie myśleć o działaniu i doświadczaniu. Ilustruje to następujący 

fragment: Powinieneś już wiedzieć, że człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc 

o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać. Człowiek wiedzy swoją 



 

Anna Dębska 

 

88 

ścieżkę wybiera sercem i podąża nią. Potem patrzy, cieszy się i śmieje, a jeszcze 

później widzi i wie. Wie, że jego życie skończy się za szybko [9, s. 99]. 

Człowieka wiedzy cechuje nieustające dążenie do celu, jasność umysłu, umiarko-

wanie i roztropność. To cechy, które są niezbędne do działania ze świadomością celu 

i oczekiwanych zmian. Świadomość celu oznacza uświadomienie sobie czynników 

wiążących się z reakcją zachodzącą pomiędzy konkretnym celem jakiejkolwiek 

obowiązkowej czynności a własnym celem działania [8, s. 229]. Inaczej mówiąc, 

chodzi o zestawienie czy cel nadrzędny danego działania jest zgodny z celem, który 

przyświecał jednostce przy podejmowaniu tego działania. Świadomość oczekiwanych 

zmian zakłada, że w każdym momencie człowiek potrafi ustalić wszystkie istotne 

zmienne, jakie implikuje relacja zachodząca pomiędzy konkretnym celem każdego 

działania a jego własnym powodem działania [8, s. 229]. 

Ważne jest także postępowanie zgodnie z regułą przekazywaną przez nauczyciela, 

co oznacza brak swobody innowacyjnej. Reguła jest jednak na tyle pojemna, a instrukcje 

na tyle ogólne, że wymagają od ucznia niezwykłej elastyczności i trzeźwości w ocenie 

każdej sytuacji. Co więcej, bardzo istotna jest tu możliwość wyboru różnych sposobów 

działania, co daje poczucie giętkości i zaradności. Pozwala również na rozwijanie 

pewności siebie i przekraczanie własnych ograniczeń, a przede wszystkim lęku. 

Lęk jest bardzo istotną kategorią w życiu wojownika [11]. Jest pierwszym wrogiem 

na ścieżce wiedzy, ale również wspaniałym nauczycielem i motywacją do nauki. 

Ideałem w życiu wojownika jest działanie pomimo lęku, jego analiza i przekraczanie 

[8, s. 228-229]. A zagrożenie na ścieżce wiedzy jest bardzo realne. Otwierając się na 

wiedzę, czarownik staje się bardziej podatny na zranienie niż przeciętny człowiek. 

Z jednej strony, jego współbracia nienawidzą i boją się go i będą walczyć, żeby 

pozbawić go życia. Z drugiej strony, niewytłumaczalne i nieugięte siły, które otaczają 

każdego z nas, ponieważ żyjemy, dla czarownika są źródłem jeszcze większego 

zagrożenia [10, s. 246]. Wiedza okazuje się czymś przerażającym, a zwykłe sposoby 

ochrony przed lękiem nie są już w stanie przynieść ochrony czy pocieszenia. 

Taki człowiek, aby przeżyć, musi przyjąć nowy sposób życia. Pierwsze, co powinien 

wtedy zrobić, to wzbudzić w sobie pragnienie stania się wojownikiem. To bardzo 

ważny krok i ważna decyzja. Przerażająca natura wiedzy nie pozostawia innego 

wyjścia, jak tylko zostać wojownikiem. W momencie, kiedy wiedza staje się przera-

żającą sprawą, człowiek uświadamia sobie, że śmierć jest jego nieodłączną partnerką 

siedzącą obok niego na macie [10, s. 172]. 

Gdy don Juan uczy Carlosa jak stać się wojownikiem (wojownik to myśliwy, który 

wybiera się po moc [9, s. 191]), błąkanie po pustyni przekształca się w celowe 

wyprawy do znanych już miejsc mocy lub w ich poszukiwaniu. Uczy go działania 

w nastroju wojownika. Jest on niezbędny do tego, aby działania były właściwe. Nastrój 

wojownika wymaga samokontroli, a równocześnie zatracenia się [9, s. 140]. Ta zasada 

związana jest z dualnością świata przedstawionego, gdzie kluczową rolę odgrywa 

z jednej strony kontrola umysłu i ciała z drugiej poddanie się. Nastrój wojownika tworzy 

się samemu. Jeśli nie ma się tego nastroju, żyje się fałszywie i czuje paskudnie [9, 

s. 150]. Życie pozbawione tego nastroju nie ma w ogóle mocy. Spójrz na siebie. 

Wszystko ci przeszkadza i wyprowadza cię z równowagi. Jęczysz i narzekasz, że musisz 

tańczyć, jak ci zagrają. Jesteś liściem na łasce wiatru. Nie ma żadnej mocy w twoim 
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życiu. Cóż to musi być za okropne uczucie! Zamiast zachowywać się w ten sposób, 

wojownik staje się myśliwym. Wszystko kalkuluje. To kontrola. Kiedy zaś kończy 

kalkulację – działa. Rzuca wszystko. Poddaje się. Wojownik nie jest liściem na łasce 

wiatru. Nikt na niego nie może wpłynąć ani zmusić go, by zrobił coś wbrew sobie lub 

wbrew swemu osądowi. Wojownik jest nastawiony na przetrwanie i udaje mu się to 

w stylu, który nie ma sobie równych [9, s. 150]. 

Bycie wojownikiem to forma samodyscypliny, kładąca nacisk na indywidualne 

osiągnięcia, choć z drugiej strony wymagane jest zredukowanie do minimum interesu 

osobistego. Wojownik ma skupiać uwagę również na sobie, ale nie po to, żeby w ego-

istyczny sposób bez końca myśleć o sobie, ale po to, żeby dogłębnie badać swoje 

wnętrze i nie mieć złudzeń kim i jaki jest [7, s. 35]. Samodyscyplina jest uważna za 

najlepszy sposób życia dla osób, które zostały wybrane przez moc do poznawania, czy 

też innego widzenia świata. Świata, który ostatecznie jest energią. Jedynie trzeźwe, 

praktyczne życie wojownika zapewnia odpowiednią dystrybucję i oszczędzanie energii 

[6]. Wymaga to utrzymywania bardzo wielu zasad, zaleceń i instrukcji oraz praktyki. 

Charakter tych zadań jest ciągły, z jednej strony niezmienny, a z drugiej wymaga 

dopasowania się do sytuacji i podejmowania indywidualnych decyzji w oparciu 

o ocenę sytuacji – możliwości, środków, skutków i celu. Na koniec wspomnę jeszcze, 

że charakterystyczna dla tej drogi jest również ogromna samotność. Traci się wszystko, 

co się znało, czego można było się trzymać i co niosło pocieszenie. Nie dostaje się nic 

w zamian, oprócz decyzji bycia nieskazitelnym. 

Podsumowując, ścieżka wiedzy obejmuje cztery kroki. Pierwszy krok to decyzja 

o rozpoczęciu nauki. Gdy już uczniowie zmienią swoją wizję siebie i świata, mogą 

uczynić drugi krok i stać się wojownikami, to znaczy ludźmi zdolnymi do niezrów-nanej 

dyscypliny i samokontroli. Gdy wojownik posiądzie już wytrwałość i wyczucie 

odpowiedniego czasu, może uczynić trzeci krok, to znaczy stać się człowiekiem wiedzy. 

Z kolei człowiek wiedzy, który nauczy się widzieć, czyni czwarty krok i staje się 

widzącym [7, s. 34]. 

4. Ścieżka serca 

Jak zostało już wspomniane ścieżka serca jest jedną z reguł umożliwiających wybór 

i pozostanie na drodze wojownika. Jest ona istotna również dlatego, że to ona 

zapewnia pewien rodzaj ochrony, o którą tak trudno na ścieżce wiedzy. 

Określenie „ścieżka serca” spotykamy już na samym początku pierwszej części 

historii nauk don Juana, w jednym z najsłynniejszych cytatów z książek Castanedy – 

Ja wędruję tylko po ścieżkach obdarzonych sercem, po ścieżkach, które mogą mieć 

serce. Po nich wędruję, bo przemierzyć je do końca to jedyne wyzwanie warte 

podjęcia. Oto którędy wędruję i patrzę, patrzę z zapartym tchem3
 [8, s. 10]. I to ten tom 

zawiera najwięcej informacji o ścieżce serca, w innych, oprócz parokrotnego 

wspomnienia w „Odrębnej rzeczywistości”, to określenie nie występuje. 

                                                                
3 Para mí sólo recorrer los caminos que tienen/ corazón, cualquier camino que tenga corazón./ Por ahí yo 

recorro, y la única prueba que/ vale es atravesar todo su largo. Y por ahí/ yo recorro mirando, mirando, sin 

aliento. (For me there is only the traveling on the paths/ that have heart, on any path that may have/ heart. 

There I travel, and the only worth-/while challenge is to traverse its full length./ And there I travel looking, 

looking, breathlessly) [8]. 
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Intuicyjnie to pojęcie jest łatwo uchwytne. Jednak próby wyjaśnienia przysparzają 

trudności, jak większość określeń używanych przez don Juana. Jak mówi, po to, aby 

wstąpić na ścieżkę wiedzy, trzeba mieć wielką wyobraźnię. Widzisz, na tej ścieżce nic 

nie jest tak jasne, jak byśmy sobie mogli życzyć [7, s. 25]. W dodatku w „Naukach don 

Juana” czytamy: Ścieżka serca to wyrażone na sposób metaforyczny twierdzenie, że 

pomimo cechującej go nietrwałości, człowiek nie powinien przerywać marszu, powinien 

znajdować zadowolenie i spełniać tkwiące w nim możliwości w akcie wyboru alterna-

tywy obciążonej największą odpowiedzialnością i całkowitej z nią identyfikacji [8, 

s. 230]. 

Okazuje się, że wybór ścieżki serca jest praktycznym zaleceniem. Zaleceniem doty-

czącym tego, żeby na własne życie patrzeć jak na wielość możliwych ścieżek. Każda 

rzecz to jedna z miliona ścieżek. (...) Dlatego trzeba zawsze pamiętać, że ścieżka jest 

tylko ścieżką. (...) Czy ta ścieżka obdarzona jest sercem? Jeśli tak, jest dobra, jeśli nie, 

nie zda się na nic. Obie prowadzą donikąd, ale jedna obdarzona jest sercem, a druga 

nie. Jedna pozwala odbyć radosną podróż; póki nią podążasz, stanowicie jedność. 

Druga sprawi, że przeklniesz swe życie. Jedna przyda ci siły, druga cię osłabi [8, s. 120]. 

Wygląda na to, że liczy się jedynie to, że ktoś wybrał ścieżkę serca i nią idzie. Ten 

akt ma znaczenie jedynie dla tego, kto dokonał tego wyboru. Ścieżki można wypró-

bowywać i bez wahania porzucać, jeśli okazują się nie mieć serca. Ścieżka bez serca 

zabiera życie. Celem wojownika jest przetrwanie, natomiast strata życia na ścieżce bez 

serca jest zbyt łatwym wystawieniem się na śmierć. Koniecznym warunkiem 

wstąpienia na ścieżkę jest uwolnienie się od lęku i ambicji. 

Jeśli ścieżka ma serce, należy przejść ją do końca. Porzuciwszy raz ścieżkę, 

prawdopodobnie można na nią wrócić. Carlos porzucał kilkakrotnie naukę u don 

Juana, często z powodu przytłoczenia i trudności, jakie rodziły konsekwencje owych 

nauk, i wracał na ścieżkę wiedzy. 

To, czy ścieżka ma serce jest kwestią „poczucia” – jeśli czujesz, że nie możesz nią 

pójść nie idź [8, s. 93]. Aby osiągnąć taką jasność rozeznania, trzeba prowadzić życie 

zdyscyplinowane. Dopiero wówczas przekonasz się, że wszelka ścieżka jest tylko 

ścieżką i że nie ma niczego uwłaczającego samemu sobie lub innym w tym, że się ją 

porzuca, jeśli tak nakazuje ci serce [8, s. 93]. Jednak zarówno „serce”, jak 

i „poczucie” nie są związane tylko i wyłącznie z emocjami. Co więcej, wszystko wska-

zuje na to, że emocje tu nie są ważne. Kilkakrotnie don Juan wspomina starych widzą-

cych, którzy cenili sobie reakcje emocjonalne i był to ich błąd. O emocjach i sile serca 

don Juan mówił, gdy opisywał działanie dymu – mieszkanki halucynogennej. Dym ma 

serce bez skazy, co oznacza, że nie zwabia ludzi ani nie zmienia ich w niewolników, 

nie kocha i nie nienawidzi, nie próbuje też nikomu się przypodobać. To, co się liczy na 

drodze wojownika to siła serca, rozumiana jako dyscyplina i trzeźwość umysłu. Do 

zrozumienia potrzebna jest trzeźwość umysłu, a nie emocje [7, s. 64]. 

Serce nie jest związane ze współczuciem – wojownik nie zna współczucia, ponie-

waż nie rozczula się na sobą. Bez siły napędowej, jaką jest litość dla siebie samego, 

współczucie traci sens [12, s. 45]. Co ciekawe nie interesuje się takimi kwestiami, jak 

to, czy jego czyny są „dobre” czy „złe”. Działa, a kiedy kończy działanie – odpoczywa. 

A to, czego używa w kontaktach ze światem to nie jest współczucie czy interes, ale 

„kontrolowany kaprys”. Kontrolowany kaprys został przedstawiony przez don Juana 
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jako umiejętność celowego wprowadzania innych w błąd albo sztukę udawania, że jest 

się bez reszty pochłoniętym daną czynnością – sztukę doskonałej, pełnej symulacji. 

Kontrolowany kaprys jest nie zwykłym oszustwem, ale wymyślnym, pełnym artyzmu 

sposobem na oddzielenie się od wszystkiego przy jednoczesnym pozostawaniu jego 

częścią [12, s. 248]. Jest niełatwą sztuką, której trudno się nauczyć. To, co leży u jego 

podstawy to decyzja świadomego wyboru danego zachowania i własnej powierz-

chowności. 

To, czy ścieżka ma serce jest kwestią wiedzy, uzyskiwanej za pomocą zdyscy-

plinowanego życia i praktyki, czyli wypróbowywania ścieżek i zadawania sobie pytania, 

czy mają one serce. Sposób weryfikacji ścieżki to zadanie sobie samemu pytania, czy 

ta ścieżka ma serce? Jeśli odpowiedź jest przecząca, przekonasz się o tym, wówczas zaś 

musisz poszukać innej ścieżki [8, s. 93]. Ponadto ścieżka pozbawiona serca nigdy nie 

jest miła. Trzeba się napracować, żeby ją obrać [8, s. 93]. 

Ostatecznie za wszystko, również za wybór ścieżki, odpowiada się przed sobą 

samym. Wojownik sam jest początkiem i końcem wszystkiego [12, s. 45]. Choć na 

ścieżkę wiedzy jest się najczęściej wciągniętym podstępem, z uwagi na to, że nikt 

o zdrowych zmysłach sam z siebie nie chciałby wystawiać się na takie przeżycie. 

Wojownik na ścieżce wiedzy zostaje wystawiony na działanie nieznanych sił. Życie 

staje się niebezpieczne i niewygodne. To, co może chronić wojownika przed atakami 

sił, które stara się ujarzmić, to „tarcze”. Tarcze muszą pochodzić ze ścieżki serca 

i spełniać pewne kryteria. Musi to być coś, co bardzo chce się robić, coś bardzo 

pochłaniającego i intrygującego, coś, co napełniała wielkim spokojem i radością, 

dającego przyjemność [10, s. 250]. To coś bardzo indywidualnego i szczególnie wybra-

nego, ponieważ wojownik wybiera rzeczy, które tworzą jego świat [10, s. 250]. 

Wydaje się, że imperatyw wyboru ścieżki serca, czy też wybierania sercem fak-

tycznie zbliża rozważania Castanedy do nauki Tolteków, gdzie serce odgrywało 

znaczącą rolę. W przedhiszpańskich tekstach w języku nahuatl czytamy o dążeniu do 

bycia człowiekiem o mądrym obliczu i niezłomnym sercu [13, s. 150]. Jednak, z uwagi 

na brak informacji, do których już raczej nie dotrzemy, trudno powiedzieć, czy 

Toltekowie interpretowali „serce”, tak jak przedstawia to Castaneda. 

Wybór ścieżki serca oznacza decyzję, czy chcę się nią iść, co pociąga za sobą 

motywację i gotowość do ponoszenia związanych z nią trudów. Zatem wybór ścieżki 

serca angażuje wolę w sensie psychologicznym. Być może po prostu łatwiej jest 

realizować pewne cele, gdy się tego naprawdę chce i czuje się to. Zatem ścieżka serca 

byłaby połączeniem chęci i poczucia, że coś na danej ścieżce jest dla wybierającego ją 

ważne, że coś go przywołuje. To daje spójność, bo wtedy stanowi się jedno ze ścieżką. 

Oprócz zaangażowania podążanie daną ścieżką samo w sobie może dawać wielką 

radość i przyjemność. Dlatego też aktywności, z których może wojownik skorzystać, 

szukając otuchy czy ochrony, również muszą spełniać te same kryteria, co ścieżka 

serca. Działanie samą „siłą woli”, czyli samodyscypliną – tak jak to pojęcie się 

powszechnie rozumie, bez spójności, oznacza konflikty, negacje, wewnętrzną męczącą 

szarpaninę, wydaje się też być cięższe, trudniejsze i wymaga większych nakładów 

energii, co jest równoznaczne ze stratą i osłabieniem. 
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5. Nieskazitelność 

Nieskazitelność jest kluczem do bycia na ścieżce wiedzy, podążania nią i osiągania 

osobistej mocy. Im więcej mocy, tym więcej energii, a tym samym możliwości. 

Nieskazitelność (...), to nie to samo, co moralność (…). Ona ją tylko przypomina. 

Nieskazitelność to najlepszy ze sposobów wykorzystania naszych zasobów energe-

tycznych. Oczywiście, takie postępowanie wymaga umiarkowania, rozwagi, prostoty, 

niewinności, a przede wszystkim porzucenia wyobrażeń o sobie samym. Przywodzi to 

na myśl klasztorną regułę, jednak nie ma z nią nic wspólnego. Czarownicy powiadają, 

że aby kierować duchem, czyli sterować ruchem punktu scalającego, potrzeba energii. 

Jedyną metodą jej zgromadzenia jest nieskazitelność [12, s. 231-232]. 

Właściwe wykorzystywanie energii dotyczy bardzo wielu obszarów działalności 

i zachowań człowieka. Polega między innymi na zmianie, czy też wyzwoleniu się od 

energochłonnych nawyków (Trzeba poświęcić cały czas i całą energię, aby zwalczyć 

w nas osobiste nawyki. I tylko to ma znaczenie. Reszta się nie liczy [14, s. 96]) oraz na 

nietraceniu energii na samoważność, czy też na wszelkie myśli, które mogą obciążać, 

a jak to myśli, są swego rodzaju iluzją, nie są działaniem. Przez te zabiegi 

nieskazitelność jest źródłem pewności siebie, skromności i pokory wojownika. Daje 

możliwość bycia tu i teraz, bez rozpraszania się na podążanie za nieważnymi myślami 

czy pragnieniami. Tym, co w tym pomaga to świadomość własnej skończoności. 

Wojownik w żadnym wypadku nie może sobie pozwolić na poczucie bezbronności. 

(…) Ani na oszołomienie, ani na strach. Wojownik ma czas tylko na nieskazitelność, 

wszystko inne wyczerpuje jego moc, a nieskazitelność wzmacnia ją. (...) Nieskazi-

telność polega na dawaniu z siebie wszystkiego zawsze wtedy, kiedy w coś jesteś zaan-

gażowany. Kluczem do wszystkich spraw związanych z nieskazitelnością jest poczucie 

posiadania czasu albo jego braku. Podstawowa zasada mówi, że kiedy uważasz się za 

istotę nieśmiertelną, do której należy cały czas tego świata, i postępujesz jak ona, nie 

jesteś nieskazitelny. Powinieneś wtedy odwrócić się, rozejrzeć dookoła, a wtedy zdasz 

sobie sprawę, że twoje przekonanie, że masz dużo czasu, to idiotyzm. Na tej ziemi nikt 

nie żyje wiecznie! [15, s. 219]. 

Nieskazitelność jest rodzajem dążenia do doskonałości pod względem czynów 

i słów. Jest też jedynym wyborem, jaki można podjąć, jeśli pragnie się wolności. 

Wolność wojownika polega na tym, że może on albo postępować nieskazitelnie, albo 

jak głupiec. Nieskazitelność to naprawdę jedyny akt wolności i dlatego stanowi 

prawdziwą miarę ducha wojownika [15, s. 277]. 

Zatem nieskazitelność jest decyzją, za którą stoi tylko to, co się wybiera. Jedną 

z cech wojownika jest również działanie bez oczekiwania na nagrodę. Tak samo jest 

z podążaniem za nieskazitelnością. Wybiera się nią dla niej samej. 

Nieskazitelność nie jest kategorią moralną. Nie polega na odczuwaniu litości, 

współczucia czy pomaganiu. Nieskazitelność wojownika polega na tym, by pozwolić 

ludziom być i popierać ich w tym, czym są. Oznacza to, oczywiście, przekonanie, że 

będą nieskazitelnymi wojownikami bez twojej pomocy [14, s. 291]. Jest to inna 

realizacja zasady, aby nie podchodzić do świata i do ludzi z góry ustalonymi kate-

goriami czy oczekiwaniami. Słuszne wydaje się być założenie, że oczekiwanie, że 

ludzie będą postępować zgodnie z naszym życzeniem czy też „zmienianie” ludzi jest 

źródłem wielu obciążających emocji i trudnych myśli, co ostatecznie przekłada się na 
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stratę energii. Pomaganie innym często posiada ukryte założenia, dotyczące oczekiwań, 

tego „że warto” albo z projektowaniem na kogoś własnej sytuacji. Pomoc bezwarun-

kowa, wolna od oczekiwań i od samozadowolenia ego może być rzadkością. Wojownik 

nie współczuje nikomu. Dla niego [naguala – przypis A.D.] współczucie oznaczało, że 

chcesz, by inni byli tacy jak ty, żeby znaleźli się na twoim miejscu – i tylko dlatego im 

pomagasz. (…) Dla wojownika najtrudniejszą rzeczą na świecie jest pozwolić innym 

być [14, s. 292]. Jedna z bohaterek wyjaśnia, jak to, że była gruba i ciągle głodna, 

wpływało na to, jak postrzegała innych – nieustannie martwiła się, że za mało jedzą, że 

zachorują i umrą z niedożywienia. Notabene martwienie się jest jednym z potężnych 

źródeł utraty energii. Martwienie się to stawanie się dostępnym, bez zdawania sobie 

z tego sprawy. Kiedy się martwisz, jesteś zaniepokojony, w desperacji kurczowo 

chwytasz się wszystkiego. A wtedy już musisz całkiem wyeksploatować to, czego się 

uchwyciłeś lub tego kogoś, lub samego siebie [9, s. 94] – czytamy w „Podróży do 

Ixtlan”. 

Z nieskazitelnością związane są następujące atrybuty: kontrola, dyscyplina, 

wytrwałość, wyczucie odpowiedniego czasu i wola. Dotyczą one świata wojownika, 

który wciąż zmaga się z poczuciem własnej ważności. Szósty element, chyba naj-

ważniejszy ze wszystkich, należy do świata zewnętrznego: jest to mały tyran [7, s. 27]. 

Najlepiej, żeby mały tyran był okrutną osobą, która ma władzę nad życiem wojownika 

albo po prostu, żeby niezmiernie go irytował. Spotkanie z małym tyranem jest istotne 

dla trenowania atrybutów wojownika. Konfrontacja z nim wymaga strategii, na której 

można się oprzeć oraz nietraktowania siebie zbyt poważnie. [Wojownicy] zrozumieli 

już, iż rzeczywistość jest tylko naszą interpretacją, i to pomogło im ograniczyć 

zadufanie w sobie [7, s. 36]. Jeśli los nie zetknie wojownika z małym tyranem, musi on 

sam go sobie poszukać. Bowiem szkolenie w opanowaniu oraz wyczucie odpowied-

niej chwili i trening woli muszą odbywać się w rzeczywistości. Tylko to gwarantuje 

dynamikę, zmienność i nieprzewidywalność. 

Podsumowując, nieskazitelność jest wyborem, jednym, który można podjąć 

w świecie, gdzie wszystko jest energią, gdzie liczy się tylko osobista moc. Nieska-

zitelność jest w stanie ją ochronić i wzmocnić. W codziennym życiu wydaje się, że 

pojęcie to sprowadza się do uważności na to, co się robi i dlaczego. Oznacza całkowitą 

identyfikację z działaniem, spójność myśli, działania, uwagi, celów. Wbrew pozorom 

„proste” bycie tu i teraz i zajmowanie się działaniem bez rozproszenia, bez założeń 

i przekonań, bez oczekiwania na nagrodę, bez lęku przed oceną czy bez kalkulacji „jak 

wypadnę” jest niezwykłym osiągnięciem wymagającym specjalistycznego i długo-

letniego szkolenia. 

6. Podsumowanie 

Interpretacje drogi wojownika i nieskazitelności zależą od tego jak skategoryzuje 

się pracę Castanedy. Można uznać jego książki za praktyczny przewodnik po innych 

światach, będący mieszanką pism Rudolfa Steinera czy Swedenborga oraz poradników 

w stylu „jak żyć”. Niewątpliwie praca ta nie jest wytworem wyobraźni Autora, w tym 

sensie, że Castaneda, ogólnie rzecz biorąc, nie mówi nic nowego. Mówi to jednak 

inaczej. Nie tylko w słowach, ale i w formie przekazu. Kluczowe kwestie, na jakich 

opiera się jego proza dotyczą tego, że rzeczywistość fizyczna nie jest jedynym 

obszarem dostępnym człowiekowi, że owa odmienna rzeczywistość jest istotna, że 
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człowiek jest czymś więcej niż przywykliśmy sądzić i że jego możliwości poznawcze 

są znaczenie większe. Wiele można osiągnąć za pomocą treningu, dyscypliny i samo-

wyrzeczenia. Kwestii „szkolenia”, czy hartowania ducha, rozwoju wewnętrznego 

i rozumienia prawdziwej natury świata dotyczą tak powszechnie znane teksty, jak: 

„Tao Te Ching, czyli księga drogi i cnoty” Laozi z IV wieku p.n.e., w której poruszana 

się obecną w pismach Castanedy kwestię działania poprzez nie-działanie, „O naślado-

waniu Chrystusa” Tomasza Kempis z XV wieku, którego rękopis zawiera zdanie, 

mogące również odnosić się do Castanedy: Nie pytaj kto powiedział, ale patrz co 

powiedział, pisma św. Jana od Krzyża, którego Castaneda cytuje, a którego „Droga na 

Górę Karmel” jest ni mniej, ni więcej tylko opisem wyrzeczeń w drodze do Absolutu, 

Suzukiego, który w „Umyśle zen – umyśle początkującego” opisuje znaczenie 

przerwania wewnętrznego dialogu, Steinera, u którego znajdujemy opisy poznania 

wyższych światów analogiczne do opisów Castanedy i wiele, wiele innych. Niestety 

nie jest to miejsce na przywoływanie cytatów i krypto cytatów wykorzystanych przez 

Castanedę, dość powiedzieć, że Richard de Mill znalazł ich ponad dwieście [1]. Samo 

pojęcie drogi wojownika, nasuwa na myśl słowo bushido (bushi – dō: bushi – 

wojownik; dō – droga), które pojawiło się w języku ok. XV wieku i związany z nią 

kodeks samuraja. Natomiast samo słowo „nieskazitelność” ma konotacje chrześci-

jańskie i jest najczęściej rozumiana jako bezgrzeszność, niepokalanie.  

Castaneda utrzymuje, że nauki don Juana to spuścizna Tolteków. Niestety już w XIV 

wieku dla ludności Centralnej Ameryki wiedza Tolteków, w związku z upadkiem 

i rozproszeniem tej kultury w XII wieku, nie była już bezpośrednim przekazem, ale 

interpretacją [13]. To, co pozostało z pism Tolteków dotyczy znaczenia serca jako 

ważnego organu, zapewniającego łączność z wyższym bytem. W pismach prowadzono 

dialogi z sercem. Duże znaczenie miało podążanie za pewnymi regułami, zapewnia-

jącymi właściwe życie. Zadaniem mędrców była czynność czynienia serc niezłomnymi 

[13, s. 150]. Dążono do mądrego oblicza i niezłomnego serca [13, s. 150] oraz do tego, 

aby być panem oblicza i serca, co stanowiło o byciu artystą [13, s. 164]. A słowo 

artysta jest synonimem słowa Toltek. Wiele fragmentów pism koncentruje się na 

przemijalności życia i poczuciu, że życie, choć ciężkie i trudne, jest snem. Nie sposób 

z tych fragmentów wywieść treści wiedzy Tolteków, tak jak ją przedstawia Castaneda, 

a za nim Miguel Ruiz czy Armando Torres. Nie jest niemożliwe to, że Castaneda miał 

dostęp do różnych źródłowych tekstów w Meksyku, choć prawdopodobnie nie znał 

języka nahual, w którym mogły być zapisane. Wiele z tego, co wiemy o prekolum-

bijskiej Ameryce zostało zebrane i spisane przez hiszpańskich zakonników, a przez to 

zniekształcone. Niewątpliwie związki pisarstwa Castanedy z wiedzą Tolteków mogłyby 

być przedmiotem odrębnej pracy. 

To, co wyróżnia pisarstwo Castanedy to to, jak on o tym pisze. Wybrał formę 

dialogu, rodzaj powiastki filozoficznej, powieści edukacyjnej, starając się przekonać 

wszystkich o tym, że to, co pisze to fakty. Proza Castanedy jest dla wielu niezwykle 

poruszająca. Czyniąc siebie narratorem odsłania przed Czytelnikiem swoje myśli, 

swoją bezradność i zagubienie. Ten zabieg sprawia, że łatwo się z nim utożsamić, 

polubić, uwierzyć. Świetnie włada językiem, bardzo precyzyjnie, poruszając w Czytel-

niku ukryte pragnienia, odwołując się do mitów i toposów istniejących w kulturze od 

wieków. Choć nie istnieje taka kategoria, wydaje się, że to, co stworzył Castaneda to 
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mit „upraktyczniony”, to droga bohatera w rozumieniu Campbella – odnajdujemy tu 

„wezwanie do wyprawy” oraz znaki świadczące o powołaniu bohatera, sprzeciwianie 

się wezwaniu, ostateczną decyzję o jego podjęciu, przekraczanie kolejnych progów 

z różnym powodzeniem i przechodzenie kolejnych prób, jest również przejście przez 

ostatni próg i powrót do świata powszedniości [16, s. 32-33]. Etapy drogi są rozpisane 

na poszczególne bardzo konkretne zadania do wykonania. 

Droga bohatera powtarzana w wielu mitach to droga do wolności i do pełni. Na 

koniec warto wspomnieć, że to, co do niej prowadzi, oprócz jakości opisanych powyżej, 

to humor oraz poezja i muzyka, które pozwalają na przekroczenie dualności świata 

i języka, wskazują na to, co poza językiem. Służą wojownikowi w podróży, „ogrzewają” 

wywołując odpowiedni nastrój i niezrozumiałą tęsknotę za nieznanym. 

Z jakiegoś powodu utrzymywanie mitu o wolności i pełni oraz o przekraczaniu 

własnych ograniczeń jest dla człowieka ważne, skoro powtarza się nieustannie 

w różnych czasach i różnych kulturach. Dzięki Castanedzie można poczuć, że ów 

opisany bohater o tysiącu twarzy może mieć bardzo znajomą twarz. 

Podziękowania 

Bardzo dziękuję profesorowi Piotrowi Dahligowi za poświęcony czas, bezcenne 

rady i wspaniałe inspiracje. 
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Nieskazitelność jako jedyna droga dla wojownika w podróży. Koncepcja Carlosa 

Castanedy 

Streszczenie 

Bez względu na to, czy książki Carlosa Castanedy to fikcja czy też raport z doświadczeń opartach na wiedzy 

starożytnych Tolteków, są one opisem rozwoju duchowego umożliwiającego osiągnięcie doświadczenia 

niedostępnego codziennemu poznaniu. Artykuł stawia sobie za cel rekonstrukcję owego rozwoju dokona-

nego na podstawie 12 książek z całego cyklu Castanedy. Rekonstrukcja dotyczy opisu tzw. ścieżki wiedzy 

oraz połączonych z nią drogi wojownika, ścieżki serca i nieskazitelności. Dodatkowo odniesiono się do pojęć, 

takich jak kontrolowany kaprys, mały tyran i tarcze. Wybór tych zagadnień związany jest z potencjałem 

inspiracyjnym zarówno dla miłośników literatury, jak i miłośników duchowości oraz pragnieniem ich 

uporządkowania. Być może ścieżka wiedzy nigdy nie istniała, jednak jej opis zawiera niezwykle inspi-

rujące, sugestywne i oryginalnie przedstawione elementy znane z osiągnięć duchowych wielu kultur. Praca 

jest przyczynkiem do dalszych badań, które mogą obejmować wykorzystanie elementów neoszamanizmu 

w pracy nad rozwojem osobistym. 

Słowa kluczowe: Carlos Castaneda, ścieżka wiedzy, ścieżka serca, nieskazitelność, neoszamanizm 

Impeccability as the only way for a warrior on the go. Carlos Castaneda's concept 

Abstract 

Regardless of whether Carlos Castaneda's books are fiction or a report on experiences based on the 

knowledge of the ancient Toltecs, they are a description of spiritual development enabling the achievement 

of an experience not available in everyday perception of reality. The aim of the article is to reconstruct this 

development on the basis of twelve books of the entire Castaneda's series. This reconstruction concerns the 

description of the so-called path of knowledge and associated way of a warrior, of the heart and of 

impeccability. Additionally, terms such as controlled folly, petty tyrant and shields were addressed. The 

selection of these issues is related to the inspirational potential for both literature and spirituality lovers and 

the desire to organize them. Perhaps the path of knowledge never existed, but its description contains 

extremely inspiring, suggestive and originally presented elements we learnt from the spiritual achievements 

of many cultures. The work contributes to further research, which may include the use of elements of neo-

Shamanism in work on personal development. 

Keywords: Carlos Castaneda, path of knowledge, path of heart, impeccability, neo-Shamanism 
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Homo viator... O polskiej emigracji w latach 60.  

XX wieku w wybranych fragmentach  

„Siódmego piętra” Róży Ostrowskiej 

1. Wstęp  

Róża Ostrowska
2
 (1926-1975) wiosną 1962 roku wyjeżdża na kilkumiesięczne 

stypendium teatrologiczne do Paryża. Będąc we Francji, podróżuje po kraju, zwiedza 

między innymi Prowansję. 

Efektem jej pobytu w ojczyźnie autora opery Carmen i wojaży po Paryżu jest cykl 

opowiadań „Siódme piętro” (wydany w Polsce w marcu 1964 roku
3
). Utwory 

zaprezen-towane w tym zbiorze mają formę na pograniczu opowiadania i reportażu 

z elementami autobiografii. Maria Janion enuncjuje: Odzyskanie prywatności, 

dokonujące się za pomocą ujawniania podmiotowej genezy wydarzeń, dziejących się 

ściśle tylko w polu doznań opowiadającego <ja>, ma swoją cenę. Jest nią kontyngencja 

– przypadkowość [2]. Motywem przewodnim „Siódmego piętra” jest obraz polskiej 

emigracji – przede wszystkim we Francji (tylko jeden utwór dotyczy wyjazdu 

mieszkanki Przemyśla do dalekiej rodziny w Kanadzie w celach zarobkowych). 

Literaccy emigranci z Polski, przedstawieni w omawianym fragmentarycznie zbiorze 

opowiadań [3], to osoby, które nie wyjawiają powodów swego osiedlenia się we 

Francji. Wiadomo, że wielu spośród nich reprezentuje emigrację zarobkową. Również 

pisarka nie wspomina o powodach ich wyjazdu z Polski niejednokrotnie par excellence 

przymusowego, politycznego ze względu na obowiązującą w kraju cenzurę
4
. Autorka 

liryku „Telegammaterapia” starannie układa teksty w zbiorze literackim. Prymarne 

opowiadanie rozpoczyna się motywem lotu samolotem, zaś zakończenie ostatniego 

utworu z omawianego cyklu zapowiada powrót do kraju także drogą lotniczą, o czym 

świadczy metafora: Kołysałam się [tj. narratorka – A.D.] w hamaku, który przybliżał 

mnie do gwiazd, jego kołysanie było już rytmem podróży, kołysaniem samolotu, 

unoszeniem się poza tę noc [5]. Motyw podniebnej podróży spina więc klamrą 

wspomniany zbiór prozy.  

                                                                
1 agnieszka.debowska@op.pl, Instytut Filologii, Akademia Pomorska w Słupsku, https://www.apsl.edu.pl/. 
2 Artystka współczesna, nie doceniana za życia i dziś niemal zapomniana; pisarka, poetka, scenarzystka 

teatralna i adaptatorka sztuk teatralnych, dziennikarka, a przede wszystkim inteligenta, piękna, o dużej dozie 

powabu i wdzięku, kobieta. Życie jej, splatając ze sobą różne antynomie – pracoholizm i chęć zaszywania się 

w kaszubskiej głuszy, finezję figury i siłę woli w walce z rakiem – było intensywne i ciekawe, a zarazem 

tragiczne. 
3 Publikacja „Siódmego piętra” ukazuje się dzięki Wydawnictwu Morskiemu w Gdyni; nakład tej książki to 

10 tysięcy egzemplarzy datowany: Paryż 1962 – Gdańsk 1963 [1].  

Wcześniej opowiadania z tego zbioru (lub ich fragmenty) drukowano w regionalnej prasie i czytano na 

antenie Polskiego Radia w Gdańsku [1].  
4 W Polsce cenzura działała na mocy dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego  rzędu Kontroli 

Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKP-PiW) [...] [4].  
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2. „Ondine”
5
 na Wyspie Świętego Ludwika  

Tytuł zbioru opowiadań Ostrowskiej stanowi aluzję do hotelowego piętra w małym, 

prywatnym hoteliku „Ondine”
6
 znajdującym się w Paryżu na Wyspie – niemającej 

pełnej nazwy własnej w utworze – połączonej z miastem starym, żelaznym, innym niż 

wszystkie tutejsze mosty, wyrastającym niespodziewanie, ukośnym, krótkim, wąskim, 

wygiętym łukowato, uciekającym w zmierzch tą swoją żelazną koronką [7]. Literacka 

deskrypcja tego niepospolitego tworu architektury wskazuje, iż jest to Most Św. 

Ludwika przerzucony przez Sekwanę na Wyspę, która w swej nazwie ma tegoż 

patrona
7
 [9, 10]. 

Inne miejsce polskiej emigracji osiedleńczej, zaprezentowane w omawianym zbiorze 

utworów to tereny położone niedaleko Paryża.  

3. Wzmianka o polskiej emigracji do Kanady 

Pierwsze opowiadanie „Niebieski kapelusz” ukazuje dwie bohaterki, których doce-

lowe miejsca wędrówki są różne: kontynentalna Francja i transoceaniczna Kanada. 

Jedna z postaci – Halina legalnie (z paszportem) przekracza granicę państwa polskiego, 

deklarując krótkookresowy wyjazd do rodziny zamieszkałej Toronto, lecz z zatajonym 

przed urzędnikami zamiarem pozostania na obczyźnie
8
. Według Andrzeja Pilcha 

będzie ona przedstawicielką migracji zewnętrznej zarobkowej [12]. Ten sam badacz 

                                                                
5 Wyraz „ondine” oznacza „rusałka” [6]. 
6 Autorka liryku „Wieczór” w Paryżu wynajmowała we wspomnianym hotelu najtańszy pokój bez okna [7]. 

To dzięki temu miejscu zamieszkania narratorka „Kroków »Ondiny«” opowiada o gościach hotelowych, 

których nigdy nie widzi. Przez cienkie ściany pokoiku docierają do niej różne dźwięki i strzępy rozmów 

bohaterów, które dzięki jej wyobraźni i intuicji odsłaniają ich życie we Francji, a czasem również sposób ich 

sposób myślenia. Narratorka także wie, iż w hoteliku mieszkają: polski aktor, amerykański student i Żyd [7]. 

We Francji nielegalnie pracują także Hiszpanki nie znające francuskiego [8]. W związku z tą 

wielokulturowością pisarka też sygnalizuje relacje między Francuzami a obcymi. Udaje się też jej w uchwycić 

pewien wycinek relacji polsko-francuskich, zebrać opinie Polaków o Francuzach, między innymi następującą: 

– Wiesz, cholera – powiedział aktor – właściwie cieszę się [z wyjazdu z Paryża – A.D.] jak diabli. Mam po 

uszy tych Francuzów. Wstrętna nacja. Nie sposób z nimi się dogadać. Zimne, skąpe typy. Kiedy pomyślę o 

naszej polskiej gościnności, a w ogóle o naszej jakiejś otwartości, jakiejś szerokości... Nie ma co, 

nawojażowałem się [7].  
7 Wyspa Świętego Ludwika, leżąca w sercu Paryża, tuż obok Wyspy Cité, jest o połowę mniejsza od tej, na 

której wznosi się najsłynniejsza bodaj świątynia francuska: katedra Notre Dame. [...] Na tej wyspie, 

począwszy od połowy XIX wieku, chętnie osiedlali się pisarze i artyści. [...] Charles Baudelaire [...], znana 

rzeźbiarka francuska: Camille Claudel [...]. [...]. [...] francuska powieściopisarka rumuńskiego pochodzenia, 

księżna Marta Bibesco [...] [i inni – A.D.]. [...] Mimo wszystkich tych przywołań jednemu nie da się 

zaprzeczyć: że Wyspa Świętego Ludwika była co najmniej od połowy XIX wieku <polskim matecznikiem> 

w Paryżu. [11]. Mieszkali tu słynni Polacy – Jan Piotr Norblin oraz Maria Skłodowska-Curie [11]. 

Mieszczący się na Wyspie Hotel Lambert, własność księcia Adama Czartoryskiego, był niekwestionowanym 

centrum politycznego życia polskiego w zachodniej Europie, nieformalną ambasadą nieistniejącej na mapie 

Europy Polski [11]. 

Oto literacki opis tej Wyspy zaprezentowany w utworze „Kroki «Ondiny»”: Na zewnątrz Wyspa otoczyła się 

zwartym murem zacisznych stylowych kamieniczek-rezydencji, które odbijają się w Sekwanie, sennie pozując 

do zdjęć i widokówek. Starsi zamożni ludzie kupują tu apartamenty po bajońskich cenach, wszystko jest 

historią, pięknie konserwowanym zabytkiem [...]. Nocą do kilku lokali dobrze ukrytych w piwnicach 

i błyskających jednym kolorowym serduszkiem w żelaznych drzwiach, do tych kilku lokali bardzo drogich [...] 

podjeżdżają tu milczące, smukłe wozy i tarasują wąziutkie ulice Wyspy. To nie przeszkadza jej mieszkańcom. 

[...], bo nie lekceważy się w tym kraju żadnego dobrego interesu [7]. 
8 Postać ta podejmuje decyzję o emigracji z wyboru [12, 13]. 
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dostrzega, że ówczesne wyjazdy z Polski motywowane były chęcią uzyskania przyspie-

szonej poprawy warunków materialnych swej egzystencji przez wykorzystywanie 

utrzymującego się w kraju rozwarcia nożyc między wartością złotego polskiego 

a innych walut, zwłaszcza z kręgu strefy dolarowej [12]. Narratorka swym kobiecym 

okiem dostrzega, że bohaterka jest „fatalnie ubrana” [14] – ma na głowie niebieski 

kapelusz, który musiał być amerykański, a może i płaszcz [był także amerykański – 

A.D.], tak czy owak szło od tego ubioru ciuchami, tym rodzajem ciuchów, w których 

lubują się rodacy zza morza i które widziało się często w Gdyni po przyjeździe 

<Batorego> [14]. W ten sposób odziana postać okazuje się być pielęgniarką 

z Przemyśla. Stwierdza ona, że ...Dobrze się [jej – A.D.] pracowało w szpitalu [14], 

lecz mimo to zachęca ją do opuszczenia kraju daleki, nieznany i fascynujący świat. 

Pierwszą przeszkodą do jego odkrywania jest bariera językowa ‒ już na pokładzie 

samolotu kobieta nie potrafi się porozumieć w jakimkolwiek języku obcym z jego 

obsługą i z tego powodu towarzyszy jej uczucie zagubienia.  

Ostrowska, opisując kwestię opuszczenia przez Halinę ojczyzny na zawsze, 

posługuje się relewantną, nieszablonową i sugestywną metaforą torebki, która pełni 

w tym utworze rolę symbolu. Wewnątrz tego przedmiotu nieznajoma trzyma swe 

zdjęcia, zrobione w szpitalu podczas imienin jednej z pielęgniarek oddziału, na którym 

znajdują się też lekarze. Pokazuje je narratorce, po czym wkłada fotografie z powrotem 

do torebki i zamyka ją, co pisarka puentuje: [zamyka – A.D.] ten świat, który już minął 

[14]. 

Autorka „Niebieskiego kapelusza” kończy opowiadanie efektowną codą, 

przywołując w nim słowa z Halki Stanisława Moniuszki, a konkretnie z arii Jontka  

Hej, Halino..., wzmacniając je parafrazą Halino, czy ci nie żal i kończąc krótkim 

zdaniem w formie rozkazującej: Wróć z Toronto [14]. To świadoma gra z czytelni-

kiem oraz odwołanie się do tekstów poetyckich i utworów muzycznych, które 

ujawniają negatywny stosunek pisarki do emigracyjnych wyjazdów Polaków.  
Ostrowską nie zajmuje polska migracja w Kanadzie

9
, wspomina tylko o rodaczce, 

która podróżuje do tego kraju. Anthony Giddens słusznie twierdzi, iż Każda interakcja 

                                                                
9 O egzystencji w Kanadzie emigrantek z Polski – dwóch Żydówek – możemy przeczytać w noweli „Wykład” 

Isaaca Bashevisa Singera, gdzie prezentuje on postaci, które przeżyły Auschwitz i holokaust, a po wojnie 

prawdopodobnie wyjechały z Polski podczas pierwszego okresu emigracyjnego, który trwał od lipca 1944 do 

czerwca 1946 roku [15]. Bohaterowie „Wykładu”: pisarz-narrator i zarazem bohater spotyka się z nieznajomymi 

imigrantkami żydowskimi na dworcu w Montrealu. Ich pierwsze zetknięcie się, ujawnia tęsknotę twórcy za 

żydowskim światem dawnej Polski, który minął, a unaoczniony jest w wyglądzie starej kobiety, przypomi-

nającym mu stare Żydówki widziane w młodości: Była pomarszczona i rozczochrana niczym stare kobiety 

w Polsce [...], jej czarne oczy mówiły, że to raczej choroba i załamanie niż starość. Staromodny ubiór witającej 

pisarza przypominał mi [tj. twórcy – A.D.] Polskę, szal – jak mojej matki, buty i bezrękawnik, jakich nie 

widziałem od lat. Druga bohaterka o imieniu Binełe to Młoda kobieta ubrana szykownie, ale też raczej po 

słowiańsku. Ocalała z holokaustu, jako dziecko znalazła się Auschwitz i dotąd ma powyżej nadgarstka 

wytatuowany numer obozowy 80, pisarzowi przypominała „chasydzkiego chłopca”. Kilka pierwszych słów, 

które wymówiła ona do matki z prowincjonalnym, polskim akcentem, sprawiło, że pomyślałem sobie [tj. 

pisarz-bohater – A.D.] o chlebie razowym, ziarnach kminku, twarogu i nosiwodach dźwigających wodę ze 

studni w drewnianych wiadrach, przewieszonych na drążku przez ramiona. Singer kreuje świat, w którym 

istotną rolę odgrywa pamięć obrazów Polski z międzywojnia. Z lubością odnajduje na Antypodach okruchy 

dawnej żydowskiej przeszłości, wyrażonej nie tylko w powierzchowności, czy zachowaniu kobiet, ale też, 

o dziwo, w architekturze, która przypomina tę polską: Wjechaliśmy wreszcie w ulicę, która przypominała 

małe miasteczko w Polsce: całkowicie zaciemniona, wąska, z drewnianymi domami. Ponadto, gdy bohaterki 
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jest jakoś „ulokowana” [od autora – A.D.] – przebiega w określonym miejscu i trwa 
przez jakiś czas. [...] nasze działania rozgrywają się zazwyczaj w obszarze jakiś „stref” 
czasowych i przestrzennych [17]. 

4. Polska emigracja w Heksagonie – jej status i miejsce w społeczeństwie  

Polska emigracja we Francji, zaprezentowana przez Ostrowską w „Siódmym 
piętrze”, to przede wszystkim postaci o średnim statusie materialnym, przedstawiciele 
migracji osadniczej (stałej)

 
[12]. Pisarka nie określa czasu przybycia tych osób do kraju 

nowego osiedlenia. Postaci o sobie mówią, że należą do „polskiej paczki”
10

. Jeden 
z bohaterów ujawnia, co kryje się pod tym określeniem: trzeba pani wiedzieć [zwrot do 
narratorki – A.D.] [...] że nasza paczka jest bardzo wymagająca i niełatwo do niej 
wejść, oho! Ostatecznie poza pracą to jest [...] cały teren życia [18]. Polacy 
mieszkający we Francji stanowią więc hermetyczny krąg osób, żyjących w kręgu 
własnych spraw. Pomimo tego, że na gruncie towarzyskim nie kontaktują się z nimi 
Francuzi, za to rodacy – bardziej lub mniej świadomie – naśladują francuski styl życia 
i w pewien sposób, również myślenia, o czym będę pisała poniżej.  

4.1. Inteligencja 

Część przedstawicieli polskiej emigracji rezyduje w mieszkaniu osiedlowym 
W dwudziestym Paryżu, pozbawionym już charakteru Paryża, będącym czymś pośre-
dnim między starym robotniczym przedmieściem a nowoczesną dzielnicą mieszka-
niową [18], gdzie przybysze znad Wisły spotykają się w jednym z takich lokali 
podczas imienin urządzanych przez „trzy Zofie” [18]. Pomimo tego, że mieszkanie jest 
najprawdopodobniej oddalone dosyć daleko od centrum

11
, jednak już sam fakt życia 

w stolicy jest świadectwem określonej zamożności i pewnej społecznej nobilitacji 
wspomnianej grupy. Imieninowi goście spędzają czas na biesiadowaniu, tańcach 
i błahej konwersacji [18]. 

Powierzchowne zainteresowanie ojczystą ziemią ujawnia jedynie młoda osoba 
z ciemnymi oczami jak z porcelany. Przyjechała tu przed trzema laty z wycieczką 
i została. Wyszła za mąż. Pytała o Wybrzeże, co się zmieniło, bardzo lubiła Sopot, 
w którym mieszkała [18]. Inni goście, jak inżynier X, mecenas Y, pan Z [18] – postaci 
ukryte pod kryptonimami – zupełnie nie interesują się krajem. Natomiast gospodarz 
domu, chcąc umilić zaproszonym osobom pobyt u siebie próbował opowiadać [...] 
o urlopie spędzonym u rodziny w Polsce i pokazywał z entuzjazmem zdjęcia z jezior 

                                                                

Otworzyły drzwi [do swojego mieszkania – A.D.] [...] nagle uderzył mnie dawno już zapomniany zapach: 

spleśniałe ziemniaki, gnijąca cebula, cykoria i coś jeszcze, czego nawet nie umiałbym nazwać. W jakiś 

cudowny sposób matka i córka potrafiły przywieźć ze sobą z ich starego domu w Polsce całą atmosferę 

skrajnej nędzy. Prezentowane w utworze Singera bohaterki są samotne, wydają się wyalienowane ze 

środowiska społecznego. Okazuje się, że mimo iż Kanada jest krajem, w którym funkcjonują różne nacje, 

Żydom nie żyje się w niej najlepiej. Autor „Dworu expressis verbis” pokazuje, że relewancja tego spotkania 

odsłania w pewnym sensie tajemnicę ludzkiego bytu ‒ bohater przekonuje się, iż jego twórczość ma 

niekwestionowany, głęboki sens, gdyż tkwi w niej moc przekazu. Matka Binełe bowiem stwierdza: [To – 

A.D.] Mój ulubiony pisarz, którego każde słowo dla mnie jest jak perła. Dla tej bohaterki spotkanie z artystą 

to wielkie święto, które staje się symbolicznym zwieńczeniem jej egzystencji – spokojnym rozstaniem 

z życiem [16].  
10 Jest to synonim niedostępności dla innych.  
11 W centrum Paryża znajdują się domostwa bogatych Francuzów [19].  
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mazurskich, co zdawało się nudzić i niecierpliwić pozostałych tak dalece, że prędko 
przestał [18]. 

Któryś z zaproszonych gości nieco się ożywia, gdy narratorka wspomina o wydaniu 
w Polsce powieści „Baśka i Barbara” emigracyjnej pisarki Zofii Romanowiczowej, 
która ukazała się we Francji w 1956 r. [20] Wówczas słyszy wypowiedź: ‒ Romano-
wiczowa? Żona tego z „Libelli12”! ‒ Słyszałem, ale nie czytałem. Romanowicz... ‒ 
skrzywił się. ‒ Dla mnie to środowisko spełnia dwuznaczną rolę. Te kontakty 
z Warszawą... [18]. 

Obraz emigracji zebranej w paryskim mieszkaniu odsłania jej wykorzenienie, brak 
continuum z szeroko pojmowaną polskością. Akceptują oni zasadę tzw. legalizmu

13
, 

indyferentyzm wobec kraju, zgodę na status quo. Zaprezentowani bohaterowie to osoby 
raczej w starszym, a może średnim wieku. Postaci X i Y oraz Z są reprezentantami 
pewnej części polskiej emigracji, która choć wykształcona – zapewne w Polsce jeszcze 
przed wojną – pozostaje pod silnym wpływem koncepcji londyńskich. Potępiają oni 
postawę Zofii Romanowicz, która propaguje literaturę emigracyjną w ojczystym kraju 
zgodnie z koncepcją Giedroyc'a

14
, wykorzystując ku temu sprzyjające warunki 

polityczne w Polsce w 1956 roku
15

. Ostrowska nie przedstawia tych postaci na tyle 

                                                                
12 Kto przyjeżdżał do Paryża, ten prędzej czy później znajdował się w orbicie Księgarni Polskiej „Libella” na 
Wyspie Świętego Ludwika niedaleko Hotelu Lambert, księgarni prowadzonej przez Kazimierza Romanowicza 
i jego żonę, świetną pisarkę – Zofię Romanowiczową. Prowadzili tę księgarnię od roku 1946 i 31 grudnia 
1993 roku działalność tę zakończyli [21]. 
13 Tuż po wojnie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie zdradzony przez sojuszników, postanowił nie 
uznawać decyzji wielkich mocarstw dotyczących Polski [...]. [...] Wierząc w rychły konflikt między 
mocarstwami zachodnimi a blokiem sowieckim, postanowiono w Londynie zachować instytucje państwowe, 
by w stosownej chwili mogły ująć ster polskiej nawy i poprowadzić ją ku niepodległości. [...] Emigracja miała 
być arką Noego, w której znalazłoby schronienie wszystko to, co w kraju prześladowano, niszczono, 
sowietyzowano: wolna myśl polityczna, patriotyzm, kultura narodowa, idea wojska. Z punktu widzenia 
legalizmu Polska była krajem okupowanym [...]. O kraju zniewolonym nie warto było mówić [...]. Polacy 
żyjący w Londynie gotowi byli ignorować wszystko, co działo się w kraju. Postawę taką dobitnie wyraża 
sformułowanie Józefa Mackiewicza: „Nie ma w tej chwili żadnej Polski w znaczeniu politycznym, żadnego 
państwa polskiego, ani ludowego, ani pojałtańskiego, ani Bierutowego, ani innego, poza praworządną 
reprezentacją Rzeczypospolitej na emigracji w Londynie” [22]. André Malraux w liście do redakcji „Kultury” 
twierdzi: Jeżeli świat niedostatecznie rozumie wasz dramat – pisał we wrześniu 1955 – dzieje się to (...) przede 
wszystkim dlatego, że uważa on kulturę polską za kulturę słowiańską, pokrewną kulturze rosyjskiej. 
Zapominając, że choć istnieje geniusz rosyjski, nie istnieje kultura rosyjska w tym sensie, w jakim mówi się 
o kulturze narodów zachodnich, raczej więź skomplikowana i dwuznaczna, z Bizancjum, i że kultura polska 
związana ze światem łacińskim jest jedną z kultur Zachodu. Stąd okupacja kulturalna (a nie więź kulturalna!), 
która ciąży wam na równi z dosłowną okupacją [23]. 
Również członkowie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyjęli taktykę izolacji. W specjalnej uchwale 
z roku 1947 zobowiązali się do niedrukowania w kraju. Giedroyc był przeciwnego zdania. Natomiast 
w październiku 1956 r. londyński Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie podjął uchwałę obligującą 
piszących do niepublikowania w wydawnictwach i prasie PRL-u [...] [22].  
14 Giedroyc Wiedział, że pisarze pozostający na emigracji Mogą stać się jego [tj. Giedroyca – A.D.] 
sojusznikami w walce politycznej z komunizmem, w kreowaniu nowego oblicza kultury polskiej i w dziele 
modernizacji świadomości historycznej Polaków [22]. 
Twórców dyskutujących w <Kulturze> bardzo wiele dzieliło, łączyło na pewno jedno: niezgoda na 
podporządkowanie sztuki polityce, arbitralne dzielenie pisarzy i czytelników według kryteriów ideologicznych. 
[...]. Przeciwdziałać rozłamowi ma nie tylko obecność emigrantów w życiu kraju, lecz także pomoc w walce 
z cenzurą [– uważał Giedroyc – A.D.] [22]. 
15 Swoboda publikacji umożliwiła druk wielu cennych pozycji literatury krajowej, emigracyjnej oraz 
zagranicznej [...]. Przeobrażeniu uległo środowisko dziennikarskie. Wielu do niedawna gorliwych stalinistów 
zaczynało widzieć i rozumieć więcej [24]. 
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jednoznacznie, aby można było śmiało powiedzieć, że wśród nich są tacy, którzy 
należą do tzw. politycznej emigracji przymusowej, choć pewne jest to, że inteligencja 
bawiąca na imieninach „trzech Zofii” [18] wyjechała z kraju, bo nie akceptowała 
ustroju, który stwarzał „iluzję niepodległości” [25]. Może też być tak, iż prezentowani 
bohaterowie stracili swoje rodzinne gniazda na Wschodzie, dlatego nie mają do czego 
wracać. A może, jeśli wywodzą się z polskich domów ziemiańskich, to stracili swe 
dobra na mocy reformy rolnej z września 1944 r. [24]. Z tych powodów prawdo-
podobnie opuścili kraj, gdyż nie akceptują rozwijającego się w nim socjalizmu

16
. Jeden 

z imieninowych gości stwierdza: ‒ My jesteśmy skromnymi obserwatorami, to nam 
wystarcza [18], czym podkreśla nie tylko ostentacyjną bierność, ale też całkowity 
brak zainteresowania krajem przodków, co może wynikać z rozgoryczenia i lęku 
o własną przyszłość polskich emigrantów we Francji, mających prawdopodobnie 
swoje podłoże w utracie rodzinnych domów, poczucia bezpieczeństwa i pozycji 
społecznej, którą być może mieli w przedwojennej Polsce.  

Ponadto, zaprezentowani krajanie nie podejmują nawet próby włączania się w życie 
społeczne na nowej ziemi, najprawdopodobniej z tego powodu, iż Francuzi odnoszą się 
do obcokrajowców z lekceważeniem i poczuciem wyższości [8]. Filip, kuzyn narra-
torki, w następujący sposób komentuje zachowanie pewnej Francuzki:  słyszała, jak 
rozmawialiśmy [tj. bohater z kuzynką – A.D.] po polsku i dlatego była taka niegrzeczna. 
Nasi mali Paryżanie nie lubią cudzoziemców [5]. 

4.2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą  

Polscy emigranci prowadzący prywatny biznes, choć różnią się od emigracji 
inteligenckiej, mają też z nimi wspólne cechy. Do przedstawicieli przedsiębiorców 
należą Feliksowie, właściciele niewielkiej fabryki [18] i Rózia vel Magda – współ-
właścicielka małej restauracji w Paryżu [18]. 

  

                                                                
Po Październiku 1956 r. „Kultura” zwracała się bezpośrednio do intelektualistów w kraju. [...] piszcie 
artykuły w prasie domagając się zniesienia embarga na twórczość literacką i naukową Polaków zagranicznych. 
Nawet jeżeli wasz protest nie przyniesie konkretnych rezultatów, będzie świadectwem oporu polskiej kultury 
przeciw stupajce [22].  
16 Pilch pisze, że: Przez cały okres Polski Ludowej kraj opuszczała część mieszkańców spośród tych, którzy 
byli wrogo, czy też tylko negatywnie ustosunkowani do nowych form kształtującego się, a później już 
utrwalonego w Polsce ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego [12].  
Konferencja poczdamska i jej uchwały ogłoszone 2 VIII 1945 r., przez „Wielką Trójkę” były kolejną klęską 
Polski. [...] Zachód „nie chciał [...] wzmacniać terytorialnie Polski, skazanej na skomunizowanie. [...] Nowa 
Polska miała obszar około 20% mniejszy niż Druga Rzeczpospolita. [...]. Odcięte od macierzy zostały nie 
tylko lasy i bagna poleskie, ale i żyzne tereny Podola i Wołynia, zamieszkiwane wspólnie przez Polaków, 
 kraińców i Żydów, oraz Wileńszczyzna, w przeważającej mierze etnicznie polska. Dwa największe miasta 
utracone przez Polskę po drugiej wojnie światowej – Lwów i Wilno – miały dotąd niewątpliwie polski 
charakter i, podobnie jak całość wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej, były z nią silnie związane pod 
względem gospodarczym, kulturalnym i historycznym.  stanowienie linii Curzona zniszczyło ostatecznie 
resztki dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oddano bowiem pod sowietyzację ziemie nigdy dotąd nie 
zrusyfikowane, gdzie przez stulecia współżył, raz w zgodzie, raz w konfliktach, żywioł polski, litewski, 
białoruski, ukraiński i żydowski. Zagarnięcie tych ziem i wcielenie ich do republik radzieckich położyło kres 
dotychczasowej kulturze Kresów. [...] Ziemie, które włączono do Polski na zachodzie i północy, były w więk-
szości terenami należącymi do państwa polskiego za Piastów. Stanowiły słuszną rekompensatę za straty 
i cierpienia doznane przez naród polski na skutek rozpętania przez Niemcy drugiej wojny światowej [24]. 
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4.2.1. Feliksowie  

Rodzina Feliksów prawdopodobnie wyjechała z Polski nielegalnie, bo we Francji 
żyje na „uchodźczych papierach” [18]. W tekście nie znajdujemy informacji, co było 
przyczyną ich wyjazdu z Polski. Możemy przypuszczać, że skoro pan Feliks mówi 
o sobie ‒ Ja jestem taki warszawski cwaniak [18] ma przysłowiową żyłkę do interesów, 
mógł więc w ojczyźnie prowadzić jakąś własną działalność gospodarczą

17
. Natomiast 

we Francji posiada fabryczkę drobiazgów plastykowych18 
[18]. Jego syn – Waldek – 

mając dosyć zamożnych rodziców, studiuje chemię w Grenoble [18], czym 
w przyszłości zapewni sobie awans w społeczeństwie francuskim.  

Małżeństwo, po wyjeździe z kraju, mieszka na wsi, dziewięćdziesiąt parę kilo-
metrów od Paryża [18], w zaadoptowanej dawnej fermie: Dom [...] stał w troskliwie 
utrzymanym ogródku, kolorowym od wczesnych tulipanów, niemal egzotycznych na tle 
nieśmiałej pierwszej zieleni. Niewielki, parterowy, oczywiście z garażem, w pewnym 
sensie skromna doskonałość [18]. Feliksowie się [...] pobudowali pierwsi, [...] a za 
nimi poszli niektórzy inni z ich paczki [18], jak chociażby Julian, fachowiec sprzed 
wojny, [który – A.D.] od wielu lat pracuje w [...] laboratoriach [18]. Opisywana 
w tekście sytuacja przypomina nieco sposób osiedlania się dawnych emigrantów, 
którzy w miejscu pobytu tworzyli polskie kolonie [12]. 

4.2.2. Rózia
19

  

Kobieta pochodzi z Wilna. Zaraz po wojnie pojechała w odwiedziny do siostry 
mieszkającej we Włoszech, skąd nie wróciła do kraju, a po jakimś czasie osiedliła się 
w Paryżu [18]. Na początku swojego życia we Francji otrzymała duże wsparcie od 
Feliksów [18]. To jedna z dwóch opisanych sytuacji w całym cyklu opowiadań 
Ostrowskiej, gdy polscy emigranci sobie pomagają. Wspomniana Wilnianka po 
rozwodzie z mężem (o imieniu Józio) nie kontaktuje się już więcej ani z Feliksami, ani 
z innymi Polakami „z paczki” [18]. 

We Francji Rózia każe nazywać się Magdą
20

. Jest współwłaścicielką, dobrze znanej 
wśród Polonusów, polskiej knajpki „Bartek”

21
, która mieści się w Paryżu [18].

 

O zmianie swojego poprzedniego imienia tak mówi narratorce, którą zna od dzieciń-
stwa: Ja widzisz teraz Magda, rozumiesz, co to za imię: Rózia, tylko służące takie mają, 
a Magda to tak z polska do „Bartka” [18]. Etymologia imion tej postaci pozwala przyjąć 

                                                                
17 Od 1948 r. mnożyły się procesy o sabotaż gospodarczy [...] oraz sabotaż reformy rolnej, przeciw 
przedsiębiorcom prywatnym, zwalczanym w <bitwie o handel> [...]. [...] Po 1949 r. władze komunistyczne 
zaczęły przejmować nawet najlepiej prowadzone i najodporniejsze przedsiębiorstwa prywatne. O ile w 1949 r. 
detal prywatny skupiał jeszcze 45% obrotów, o tyle w 1953 r. – już tylko 7%. [...] liczba sklepów prywatnych 
stale malała. Główną metodą walki z kupcami były przepisy administracyjno-finansowe, wzrost ciężarów 
podatkowych, represje bezpieczeństwa przeciw wszelkim próbom obchodzenia przepisów, traktowanym jako 
<spekulacja>, oraz nakazy administracyjne o przejmowaniu sklepów na własność państwa [24].  
18 Zapis oryginalny.  
19 Imię o niezbyt jasnej etymologii. Przypuszcza się, że powstało w wyniku kontaminacji [...] łac. „rosa” – 
róża i „liliom” – lilia [...]. Niektórzy etymologowie sugerują, że jest to imię germańskie „Roscelina” [...]. 
W Polsce jest to imię znane. [...]  żywane wśród warstw niższych [26].  
20 Imię znane w Polsce od średniowiecza, pochodzące od przydomka „Marii z Magdalii”. [...] Dawniej imię 
to dość często nadawano nieślubnym córkom [26]. 
21 Bartek – to jedno z licznych spieszczeń imienia Bartłomiej. Imię ma pochodzenie aramejskie. 
W średniowiecznej Polsce bardzo popularne jak wszystkie imiona apostołów. Było identyfikowane 
z pospolitym wyrazem bartodziej (wyrabiacz barci), o czym świadczy „Kazanie o św. Bartłomieju” („Kazania 
Gnieźnieńskie”) – koniec XIV w. [26]. 
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hipotezę, że bohaterka najprawdopodobniej pochodzi z nizin społecznych i jest 
nieślubnym dzieckiem. Jednakże nowe imię nie wpłynęło na zmianę wizerunku 
dawnej Rózi oraz jej zachowania. Syntetyczny opis postaci znajduje się w pierwszym 
akapicie III części opowiadania „Patrz Kościuszko na nas z nieba”: tęga blondyna 
wśród kilku mężczyzn przed kieliszkami. [...] Patrzyła na mnie [tj. narratorkę – A.D.], 
wchodzącą. [...] jej uśmiech [...] – soczysty, szczodrobliwy, łobuzerski, łatwy i kpiący. 
Rózia! I już zapanowuje nad wszystkim, ciasnym przedsionkiem <Bartka>, wrzawą 
twista, dochodzącą z piwnicy, nad głowami mężczyzn za kontuarem, nad zagubioną za 
mną postacią Filipa [tj. daleki kuzyn narratorki – A.D.], jej donośne, wileńskie 
recitativo: ‒ Ot i jest moja kuliżanka! Ot i przyszła, patrzaj, cztery razy ja Ryśka 
telefonować posyłałam. A to kto z tobą? Nie mąż, Francuz, bardzo dobrze, czort z nim, 
dajcie jemu pić. Czekaj Rysiek, nie, tu nie będziem siedzieć, zrób ty koniec z tą hołotą 
na dole, za swoje pieniądze potańczyli i won” [18]. 

„Język określa tożsamość” [27] i jest on reprezentatywny nie tylko dla zachowań 
Magdy, która na baczenie na wszystko: sama wita gości, obsługuje klientów przeby-
wających na parterze i w piwniczce lokalu razem ze współwłaścicielem Ryśkiem (nie 
mającym nic do powiedzenia), ale też wskazuje na specyficzne cechy idiolektu

22
. Jej 

kompetencje językowej wskazują na niskie pochodzenie społeczne [28]. Ponadto 
Magdzie, wbrew pozorom, brakuje zdolności zrozumiałego porozumiewania się. 

4.3. Przedstawicielki młodego pokolenia Polek 

Wanda w następujący sposób opowiada o swojej dawnej, szkolnej koleżance Wieśce: 
wyjechała z kraju niedługo po maturze, [...] do jakichś krewnych czy znajomych, i już 
nie wróciła. Słyszałam parokrotnie, że świetnie się urządziła w Paryżu. Poznałyśmy się 
od razu. Wyglądała raczej mizernie, ale szpilki miała piękne i torbę niczego [8]. 
Ponadto, Wieśka powiedziała, iż ma stypendium watykańskie dla polskiej młodzieży 
artystycznej, studiującej za granicą [8], gdyż maluje. To stwierdzenie koleżanki Wanda 
komentuje w myślach w ironicznym tonie z uczuciem goryczy: Nie wiedziałam, że 
Wieśka ma jakieś zdolności malarskie, ale ostatecznie mogły się pojawić. Nie zapytałam 
też przezornie, jak się dostaje takie stypendium [...]. Mój pobyt w Paryżu był już 
wystarczająco długi, żeby zrozumieć, że tu trzeba samemu sobie dawać radę i samo-
dzielnie dochodzić wszystkiego [8]. Z powodu bliżej nieokreślonych okoliczności 
Wieśka musiała przerwać studia i podjąć pracę zarobkową, jednak za jakiś czas jej 
sytuacja znów się niespodziewanie poprawiła, udało jej się dostać stypendium i rzuca 
tę pracę [, którą ma – A.D.] [8]. 

Natomiast Wanda nie zaliczyła semestru na studiach, nie otrzymuje już stypendium 
(przyznanego dzięki koneksjom ojca). Z tego powodu musi poszukać jakiegoś płatnego 
zajęcia, a ponadto przedłużyć paszport [8]. Zostaje więc polecona do pracy przez 
Wieśkę, jako pomoc domowa u kilkupokoleniowej, bogatej, należącej do klasy średniej, 
rodziny francuskiej, u której ta druga przedtem pracowała [8]. Wanda ma bardzo dużo 
obowiązków, wykonuje je szybko i musi być przy tym być również dokładna, co 
sprawia, że funkcjonuje w stanie permanentnego napięcia psychicznego: Nastawiłam 
wodę na gazie i zza frontowych drzwi wyjęłam butelki z mlekiem. [...]. Pokrajałam 
grejpfruty i ułożyłam na talerzykach. Napełniłam szklankę sokiem pomarańczowym 

                                                                
22 Każde zdarzenie komunikacyjne dostarcza nam okazji do wyrażania siebie. W tego rodzaju działaniu 
odkrywamy coś na temat tego, kim jesteśmy [...]. Tak więc tożsamość wpływa na to jak się komunikujesz [27].  
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dla młodej. Tu każdy je co innego, więc lepiej sobie z góry przygotować, żeby potem 
nie stracić głowy, jak przyjdą jeść. Teraz mogłam wyskoczyć po zakupy. [...] Dalej 
poszło jak rozpędzony pociąg. Śniadanie dzieci ‒ płatki owsiane zalane wrzącym 
mlekiem. Pierre w ostatniej chwili rozerwał sznurowadło i ryczał. [...] wtedy wszedł 
stary w piżamie i zażądał swoich ziółek, których nie zdążyłam przez to sznurowadło 
ostudzić. Ledwie wyprawiłam dzieci do szkoły, zjawiła się młoda. Chwała Bogu, że 
kawa dla nich była zaparzona, zabrała ją na tacce razem z sokiem do sypialni. [...] 
Stara przyszła akurat, kiedy herbata naciągała, rzuciła okiem na stół, ale wszystko 
już stało ‒ bagietki, masło, dżem pomarańczowy. Stary zjawił się jak zwykle dwie 
minuty po starej [...]. Nauczyłam się robić te piekielne francuskie łóżka [...] i robię 
teraz siedem łóżek w rekordowym tempie dwudziestu minut. Stara może przeglądać, 
nie znajdzie żadnej zmarszczki na prześcieradle. [...] Tymczasem czekało sprzątanie. 
Siedem pokoi [...] dywany, kurze. Bałagan u dzieci. [...] spocona, skończyłam 
sprzątanie i zabrałam się do obierania jarzyn. Potem potłukłam mięso na befsztyki 
[...]. [...] teraz już na gwałt trzeba było zrobić przepierkę dzieciom i szykować do obiadu. 
Obrać górę jarzyn na zupę [...], która musi być przecierana i dana punkt o siódmej. 
O dziesiątej, z obolałymi nogami, drapałam się jak zwykle po [...] brudnych schodach 
[do swojego pokoju hotelowego – A.D.] [...] [8]. Wanda bardzo ciężko pracuje za 
wyjątkowo niskie wynagrodzenie (nie ma karty pracy i nie trzeba płacić ubezpie-
czenia) [8], dlatego o swoich pracodawcach wypowiada się ironicznie i z lekcewa-
żeniem: O tak, wy umiecie być gospodarni i chociaż wasze konto puchnie, zasilane 
przez aptekę i kamienicę, ja muszę biegać po cukier [...], [...] [gdzie – A.D.] jest o parę 
centimów taniej [8].  

Sposób wypowiadania się tej postaci, obdarzonej przenikliwością i zmysłem 
obserwacji, wskazuje na to, iż jest ona osobą bardzo inteligentną.  

Te dwie zaprezentowane w utworze Ostrowskiej bohaterki – Wieśka i Wanda – są 
tak zaabsorbowane swoją codzienną walką o przetrwanie, że nie interesuje je nic 
innego. Obie kobiety nie należą do „polskiej paczki”, jak można się domyślać, z tego 
powodu, że nie są ani zamożne, ani wykształcone.  

5. Związek emigrantów z polską kulturą i ich stosunek do kraju  

5.1. Warstwa wykształcona 

Co znamienne, polskość zaprezentowanej we wspomnianym utworze inteligencji 
wyraża się tylko w potrawach, które zostały zaserwowane na imieninowym przyjęciu 
(Wszyscy [...] nadawali żwawe tempo kolejkom znakomitej polskiej wódki przegryzając 
bez ograniczeń znakomitą polską rybą po żydowsku23

 [18]) oraz recytacji przez dziecko 
„Janka Wędrowniczka” [18]. Między sobą używają również ojczystej mowy, choć 
trudno jest jednoznacznie stwierdzić, dlaczego polska inteligencja nie przenosi na 
obczyznę innych, autentycznych wzorców polskiej kultury

24
.  

  

                                                                
23 Najbardziej znanym przykładem ryby po żydowsku jest w Polsce gefilte fish, czyli karp po żydowsku, 
przyprawiany na słodko z dodatkiem migdałów i cynamonu, które to danie trafiło na wigilijny stół. Żydzi 
pojawili się w Lublinie ze swoją smaczną kuchnią jeszcze w średniowieczu. Obie religie – żydowska 
i chrześcijańska – zgodnie współistniały, a Polacy i Żydzi darzyli się szacunkiem [29]. 
24 Mickiewicz, już prawie wiek temu w wykładach paryskich, zachęcał emigrację polską do propagowania 

Słowiańszczyzny [30]. 
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5.2. Przedsiębiorcy 

5.2.1. Feliksowie 

U państwa Feliksów wyraża się on jedynie w polskiej gościnności, gdyż w domu 

właściciela fabryki Pani Helka z polska zapraszała do jedzenia [18]. Natomiast pan 

Feliks co raz to schodził do piwnicy po nową butelkę i tłumaczył, że Helka jest 

pijaczką, więc sam tylko zawiaduje piwnicą i klucz nosi przy sobie [...] ‒ mrugał [przy 

tym – A.D.] do [znajomego – A.D.] Juliana [18]. Ten niezbyt wyszukany, żeby nie 

powiedzieć, prostacki dowcip ma odwrócić gości uwagę od tego, że gospodarz domu 

decyduje nawet w sprawach, jakie są zwykle domeną kobiety. Biesiadnicy spożywają 

befsztyki, groszek, ser, wino, frytki i jabłecznik – nie jedzą więc typowo polskich 

potraw, poza wspomnianym ciastem, lecz należy pamiętać, że różne warianty tego 

rodzaju deseru z jabłkami są pieczone przez przedstawicieli innych narodów, w tym 

Francuzów. Pobyt gości – narratorki i wspomnianego wcześniej pracownika labora-

torium – u Feliksów kończy się w „lasku Juliana” [18], gdzie pani Helka stylizuje się 

na polską dziewczynę, wkładając na głowę upleciony przez siebie wianek z kwiatków, 

które plątały się wśród młodej trawy i zeszłorocznych badyli [18]. Intonowane przez 

nią piosenki „Żal, żal za dziewczyną”
25

 oraz „Upływa szybko życie”
26

, mające swój 

rodowód w jej rodzinnych stronach, są elementem tęsknoty za krajem, nadają tej scenie 

sentymentalno-romantyczny nastrój przez nawiązanie do twórczości Mickiewicza. 

Świadczy to o tym, jak niewiele pozostało z bogatej polskiej kultury u rodziny 

Feliksów. Jedynie prawdziwym akcentem polskości w tym domu, jest to, że jedynak – 

student ślicznie mówi po polsku [18]. 

5.2.2. Rózia 

Kobieta swą polskość wyraża poprzez aranżację przestrzeni w „Bartku”, o której 

w następujący sposób opowiada narratorka: Po ścianach płynęła Wisła do Krakowa27, 

nad stłoczonymi stolikami płynęły zaś teraz chrypliwie swojskie tony <Mazowsza> 

[...][18]. Ponadto, podczas wizyty w knajpce narratorki i jej kuzyna Filipa, gra koncert 

na żywo warszawski pianista Jurek Szpiler. Jego repertuar składa się z następujących 

utworów: „Kukułeczka”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Miłość ci wszystko 

wybaczy”, „Ja się boję sama spać”, „Siekiera, motyka [...]”, „Jeszcze jeden mazur 

dzisiaj, choć poranek świta” [18]. 

  

                                                                
25 Jest to fragment pieśni „Hej, sokoły”. Autor tekstu: Tomasz Padura, polsko-ukraiński poeta i kompozytor. 

Wspomniany utwór był śpiewany w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jest popularny w Polsce, na Ukrainie 

i Białorusi [31]. 
26 Autor pieśni: Franciszek Leśniak, który opublikował w roku 1910 największy zbiór pieśni polskich, 

obyczajowych i okolicznościowych w opracowaniu muzycznym Stefana Surzyńskiego. Prawdopodobnie 

S. Surzyński skomponował muzykę do tej pieśni. Utwór powstał na zakończenie roku szkolnego 

w gimnazjum w Starym Sączu. Śpiewali ją żołnierze Legionów i harcerze [32].  
27 Być może jest to jakieś malowidło naścienne lub obraz lub też ta metafora dotyczy piosenki „Płynie Wisła 

płynie”. Pieśń ta jest anonimową odmianą słowną i melodyczną napisanego przez E. Wasilewskiego w 1840 r. 

krakowiaka „Od południa stoi”. Odegrała ona wielką rolę wychowawczą w czasach niewoli, okupacji 

i zniewolenia komunistycznego [33]. 

https://bibliotekapiosenki.pl/osoby/Lesniak_Franciszek
https://bibliotekapiosenki.pl/osoby/Surzynski_Stefan
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6. Problem obywatelstwa  

6.1. Inteligencja 

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić na podstawie analizy fragmentów „Siódmego 

piętra”, czy zaprezentowani w nich inteligenci, przedstawiciele polskiej emigracji, 

posiadają francuskie obywatelstwo. Spośród nich, z całą pewnością jedynie Julian 

Niedawno właśnie [je – A.D.] dostał [...] i miał zamiar tegoroczne wakacje spędzić 

w Polsce. Do tych odwiedzin po dwudziestu trzech latach przygotowywał się ze źle 

ukrywanym przejęciem [18]. 

6.2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą 

6.2.1. Właściciele małej fabryki 

Państwo Feliksowie nie posiadają francuskiego obywatelstwa i się o nie nie starają. 

Pan Feliks, sprawujący dominującą rolę w rodzinie, ma własne zdanie na ten temat:  

‒ A ‒ to obywatelstwo? [...]. ‒ Teraz, droga pani, aż się proszą, żeby je brać28. Ale ja 

nie chcę. Czy to mi źle bez tego? Pracuję z nimi [tj. Francuzami – A.D.] [...], stosunki 

mam dobre, a po godzinach pracy ‒ cześć. Bo prawdę mówiąc, co to za obywatelstwo? 

Niepoważne jakieś obywatelstwo [18]. Właściciel fabryki wydaje się nie wiedzieć, że 

nie mając obywatelstwa, on i jego żona są we Francji gorzej traktowani niż ci, którym 

taki status przysługuje. Konsekwencją tego poglądu pana Feliksa jest między innymi 

to, iż pani Helka nie może pojechać do Polski, aby odwiedzić swoją rodzinę 

w Przemyślu.  

6.2.2. Współwłaścicielka knajpki „Bartek” 

Magda tak mówi o swoim staraniu się o obywatelstwo: ‒ Kochana, ileż to ja razy 

rozmarzę się, mówię tobie [tj. zwrot do narratorki – A.D.], rozmarzę się i myślę: nie ma 

co, walę ja robić to obywatelstwo. I patrz, nigdy mnie nie wyjdzie, a wszystko przez to, 

że ten naród taki durny. Przychodzę ja na policję i mówię: Porębska. Jak? ‒ pytają. 

I patrz, jak oni zaczną wymawiać a przekręcać, do połowy nie wytrzymam, muszę 

wyjść, boby mnie krew zalała. Ot i tak latka schodzą [18]. Z tego monologu wynika, że 

Magda, mając niezbyt poważne podejście do załatwienia swojej urzędowej sprawy, 

nigdy nie otrzyma francuskiego obywatelstwa.  

7. Podsumowanie 

Reporterskie opisy z życia polskich emigrantów we Francji ukazują ich jako tych, 

którzy przede wszystkim próbują spełnić swój sen o bogactwie, gdyż hierarchia 

w społeczeństwie francuskim zależy w dużej mierze od zamożności i statusu zawo-

dowego. Ostrowska zauważa, że im dłużej bohaterowie znojnie pracują w nowym kraju 

osiedlenia, tym więcej są zdolni nagromadzić dóbr. Bogacenie się to condicio sine qua 

                                                                
28 Po zakończeniu II wojny światowej, 3 lutego 1945 r. generał de Gaulle, w przemówieniu wygłoszonym 

w Zgromadzeniu Narodowym, wskazuje na <brak ludzi>, potwierdzony niskim wskaźnikiem urodzeń, jako na 

istotną przeszkodę w odrodzeniu dawnej siły państwa, a zarazem główną przyczynę jego słabości. 

 względnienie tego argumentu, spowodowało zmianę w Kodeksie Cywilnym (rozporządzenie z 19 

października 1945 r.), której celem była szybsza integracja imigrantów, a zwłaszcza ich dzieci [34]. 
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non życia Polonusów w Heksagonie. Z zamiarem poprawienia swojej sytuacji mate-

rialnej, Polskę opuszcza również Halina, bohaterka pierwszego opowiadania ze zbioru 

„Siódme piętro”, udająca się do Montrealu. Gdyby dla tej [emigracyjnej – A.D.] utopii 

szukać alegorii, nie byłaby nią ani Arkadia, ani szklane domy, lecz – Eldorado [35].  
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Homo viator... O polskiej emigracji w latach 60. XX wieku w wybranych 

fragmentach „Siódmego piętra” Róży Ostrowskiej  

Streszczenie 

W niniejszym artykule dokonano analizy wybranych fragmentów „Siódmego piętra” Róży Ostrowskiej, 

w którym zaprezentowano przedstawicieli polskiej emigracji we Francji oraz udających się do Kanady 

w latach 60. XX wieku. W prezentowanym artykule zastosowano analityczno-syntetyczną metodę badań 

oraz podjęto próbę interdyscyplinarnego ujęcia egzegezy prezentowanych w nim tekstów. Petryfikacja środo-

wiska polskich emigrantów osiadłych w Heksagonie, wskazuje na niejednorodność i złożoność zjawiska 

emigracji, które ukazano w ujęciach reportersko-sprawozdawczych z elementami fikcji literackiej. 

Prymarne opowiadanie zbioru dotyczy emigracji do Kanady. W „Siódmym piętrze” przedstawiono bogaty 

świat Zachodu, cechujący się społecznym porządkiem i powszechnym dążeniem do bogacenia się. Mimo 

różnicy w wykształceniu średnie i starsze pokolenie francuskich Polonusów gromadzi dobra materialne, 

gdyż jest to jeden z warunków społecznego awansu w Heksagonie. Polacy nie mający obywatelstwa nie 
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liczą się w społeczeństwie francuskim. Wyalienowani, tworzą hermetyczną, własną, zamkniętą grupę, do 

której nie mają prawa wstępu biedniejsi oraz niewykształceni rodacy. Są wśród nich tacy, co nie tylko nie 

marzą o powrocie do ojczyzny, ale też nie zamierzają odwiedzać kraju w celach rodzinnych czy turystycz-

nych. Niektórzy z nich nawet o Polsce nie rozmawiają. Analiza wybranych fragmentów zbioru opowiadań 

wskazuje na ostracyzm Francuzów wobec obcych oraz wyzysk przez rodowitych mieszkańców Heksagonu 

tych, którzy podejmują się poślednich prac w zamian za bardzo małe wynagrodzenie. Mimo wspomnia-

nych mankamentów Francja – w konfrontacji z realiami Polski Ludowej – jest dla Polaków atrakcyjnym 

miejscem osiedlenia się. Zbiór opowiadań „Siódme piętro” prawdopodobnie był ciekawy dla czytelnika 

czasów Ostrowskiej, a jego walory poznawcze mogą być również atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy, 

który jednakże musi dysponować umiejętnością deszyfracji tekstów, pełnych niedomówień z uwagi na 

działającą w Polsce w latach 60. XX cenzurę. Analizowany (w sposób fragmentaryczny) zbiór opowiadań 

ma również wartość historyczną, stanowiąc specyficzny, literacki opis świata, który bezpowrotnie przeminął. 

Słowa kluczowe: Ostrowska, „Siódme piętro”, polska emigracja 

Homo viator... On the Polish emigration in the 1960s from the selected fragments 

of “Siódme piętro” (“the Seventh Floor”) by Róża Ostrowska  

Abstract 

This paper comprises an analysis of the selected fragments of “Siódme Piętro” by Róża Ostrowska with 

a portrayal of some representatives of the Polish immigration in France and the emigrants who were going 

to Canada in the 1960s. In the paper under consideration, the analytic-synthetic method of research was 

applied and an attempt was made of the interdisciplinary exegesis of the texts presented therein. The 

petrification of the community of the Polish immigrants who had settled in the Hexagone (France) reflects 

the inhomogeneity and the complexity of the phenomenon of emigration which was presented from the 

perspective of a reportorial and a descriptive point of view with some elements of the literary fiction. The 

primary novel of the collection refers to the emigration to Canada. In “Siódme piętro”, the rich world of the 

West was described, which is characterized by a social order and a general pursuit of wealth. In spite of 

a difference, the middle aged and the older generation of the Poles living in France accumulate tangible 

goods, because it is one of the conditions of the social advancement in the Hexagone. The Poles without 

the French citizenship have a low status in the French society. Alienated, they constitute a clubby, closed 

group on their own, to which the poorer and the uneducated compatriots have no access. They comprise the 

ones who not only do not dream about coming back to the motherland but do not intend to visit their 

country to see their families or as tourists, either. Some of them do not even talk about Poland.  

The analysis of the fragments of the collection of short novels depicts the French ostracism by the natives 

of the Hexagone of the foreigners and the exploitation of the ones who undertake mediocre jobs for a very 

low remuneration. In spite of the above mentioned shortcomings, France – when confronted with the realia 

of life in the Polish People’s Republic – is an attractive place for Poles to settle. “Siódme Piętro”, 

a collection of short novels, must have been interesting for the reader of the Ostrowska’s times, and its 

cognitive value can also be found attractive for the contemporary reader who, however, has to be able to 

decode the texts which are full of undertones due to the censorship in Poland of the 1960s. The 

(fragmentarily) analyzed collection of short novels has also a historical value and constitutes a specific, 

literary description of the world which is long gone. 

Keywords: Ostrowska, “Seventh Floor”, Polish emigration  
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Barbara Świąder-Puchowska
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Wieczni wędrowcy. Motywy podróży, lotu, żeglowania 

i wspinaczki w spektaklach Teatru Snów 

1. Wprowadzenie 

Niniejszy tekst stanowi próbę wskazania środków inscenizacyjnych, sposobów 

prezentowania wybranych motywów powracających w kolejnych realizacjach jednego 

z najstarszych polskich teatrów ulicznych – Teatru Snów z Gdańska, założonego 

w 1986 roku przez Zdzisława Górskiego i Alicję Mojko. Do owych motywów należą 

podróż/wędrówka, lot, żeglowanie i wspinaczka. Podróż wraz z prezentowanymi tu 

różnymi sposobami przemieszczania się są w widowiskach teatru rozumiane z jednej 

strony jak najbardziej dosłownie, a z drugiej metaforycznie, jako wyprawy duchowe, 

wewnętrzne. 

Aby unieść się, wzlecieć, odpłynąć ponad przeciętność, postaci ze spektakli 

w reżyserii Zdzisława Górskiego sięgają po skrzydła, łodzie, statki oraz szczudła, 

będące wizualnymi ekwiwalentami ich nieprzystawalności do zwykłego życia, bowiem 

za ich sprawą dosłownie, fizycznie „przerastają” otoczenie. Bohaterowie są wyposażeni 

w bardzo wysokie szczudła, dzięki którym próbują sięgnąć jak najwyżej, zrealizować 

marzenie człowieka o lataniu. Wyprawy, jakie podejmują mogą być odczytywane jako 

swoiste warianty rytuałów przejścia i jungowskiej indywiduacji. Ich efektem zwykle 

jest jednak pesymistyczne rozpoznanie kondycji człowieka uwięzionego w swej 

przyziemnej naturze, a pragnącego wzbić się do lotu.  

2. Budowanie domu 

Motyw wędrówki, drogi pojawia się już w pierwszych spektaklach gdańskiej grupy, 

realizowanych w formie parad. Ich głównymi bohaterami są Kobieta i Mężczyzna, 

wyruszający wspólnie ku nowemu życiu. Ten temat znalazł się w syntetycznym ujęciu 

już w „Sprzedawcy masek” i rozwijających go, późniejszych „Grach-maskach” z 1986 

roku. Jedna z recenzentek tak pisała o tym widowisku:  licą […] idzie dwoje 

ludzieńków – trochę jak z Białoszewskiego. Mężczyzna i kobieta. Kobieta niesie 

walizkę, mężczyzna klatkę na ptaki. Pustą. Otwiera drzwi klatki i usiłuje zwabić 

krążące nad nimi gołębie. Bezskutecznie. Podchodzą bliżej. Na oczach zgromadzonych 

widzów odegrają komedię życia. Konflikt, nienawiść, śmierć, miłość, zawiść, radość… 

Wyciągnięte ze starej walizki i nałożone na twarze maski wyznaczać będą kolejne etapy 

zdarzeń: wzniosłość i pospolitość, dramaty i śmiesznostki. Nad nimi krążyć będzie 

anioł. Zostanie złapany i zamknięty w klatce. Życie przemija… Na twarzach aktorów 

zobaczymy maski starców. Anioł zostanie wypuszczony na wolność, a dwoje staruszków 

odejdzie samotnie. Tą samą drogą, którą przyszli [1]. Postaci wyruszają w podróż-życie, 

poszukując spełnienia i szczęścia. Towarzyszy im w tym inna postać-znak, czyli Anioł, 

który jednak okazuje się bezradny wobec ich losu. Postaci-figury w tym spektaklu 

                                                                
1 barbara.siwader@ug.edu.pl, Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Badań nad Kulturą, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Gdański, www.ug.edu.pl. 
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można postrzegać jako pierwszych Ludzi, prawdopodobnie wygnanych właśnie 

z Raju. Mogą także stanowić uosobienie losu współczesnego Everymana.  

Ukazany w tym przedstawieniu motyw rozwija kolejny spektakl Teatru Snów, 

późniejsza o rok „Pokusa”. Tutaj także prościutka akcja jest budowana na wędrówce 

(także dosłownej) oraz opozycji dobra i zła. Znowu para – świeżo zaślubieni Kobieta 

i Mężczyzna w towarzystwie Anioła i publiczności – wyrusza spod drzwi kościoła 

w nową rzeczywistość, którą rozpoczął ślub. Kobieta i Mężczyzna wędrują we 

wspólne życie, by zbudować razem dom, co im się jednak nie udaje. Ich spokój burzy 

bowiem Cyrkówka, uosobienie tytułowej pokusy, której knowaniom nie potrafi się 

przeciwstawić nawet Anioł.  

Wędrówka Kobiety i Mężczyzny, choć już nie w formie pełnej parady, powraca 

jeszcze w „Republice marzeń” (1989), uważanej za najważniejsze przedstawienie 

w historii gdańskiej grupy. W widowisku, inspirowanym opowiadaniem Brunona 

Schulza o tym samym tytule, pojawiają się aż dwie pary, które podobnie jak 

poprzednio, usiłują znaleźć dla siebie miejsce i zbudować dom. Jednak ich przyziemna 

krzątanina jest zakłócana raz po raz wizjami-marzeniami, w których występują wysokie 

postaci na szczudłach – Ludzie-Ptaki (odziani w czarne garnitury i wyposażeni w białe 

skrzydła), wolni, tańczący wysoko ponad głowami pary, która desperacko próbuje im 

dorównać. Z drugiej strony bohaterowie są „nawiedzani” przez Ludzi-Kury (tudzież: 

Ludzi-Robaki), chciwych, zapatrzonych w przyziemność i materialny wymiar egzystencji. 
Pod wpływem wizji z Ludźmi-Ptakami parę porywa pragnienie „poezji i przygody”, 

powodujące trwałe rozdarcie w egzystencji bohaterów. Jego znakiem są niewysokie 
szczudła, które Kobieta i Mężczyzna przyczepiają sobie pospiesznie, by podjąć 
desperackie próby dosięgnięcia nieba, co się im jednak nie udaje. Każda kolejna próba 
kończy się bowiem bolesnym upadkiem. Kobieta i Mężczyzna pozostają więc niejako 
zarażeni marzeniem o „locie”, smutni i tęskniący za tym, co „ponad”. Owe szczudła 
okazują się za niskie, by pozwolić im wzlecieć wraz z Ludźmi-Ptakami, a za wysokie, 
by umożliwić dalszą, zwykłą egzystencję w codzienności pozbawionej poezji. Monika 
Brand widzi jednak optymistyczny aspekt ich położenia: Ludzie są bezsilni i samotni. 
Ale są też marzycielami. To ich oręż [2]. „Republika marzeń” ukazuje typowe dla 
spektakli Teatru Snów rozdarcie człowieka między fizycznością a metafizyką, zwyczajną 
codziennością a zapatrzeniem w niebo, które zdają się niemożliwe do pogodzenia. 
Ilustruje to zestawienie dwóch opozycyjnych typów postaci-znaków w tym przedsta-
wieniu – Ludzi-Ptaków, którzy kroczą dumnie i dostojnie wysoko ponad „przyziem-
nością”, z Ludźmi-Kurami, przygarbionymi, drepczącymi pospiesznie i wpatrzonymi 
w ziemię. 

3. Zmaganie się ze światem 

W kilku realizacjach gdańskiej grupy w centrum pozostaje pojedynczy bohater – 
samotnik, indywidualista, idealista, który podejmuje swoją wyprawę, podróż, zmagając 
się z całym światem. Czasami jest to wyprawa-misja, jak w przypadku tytułowej postaci 
„Remusa” (2009), który wędruje po kaszubskiej ziemi, ratując jej dziedzictwo i kulturę. 
Innym razem lot-wędrówka w labiryncie, tropem mitu o Tezeuszu i myśli Georgija 
Gurdżijewa („Żuraw” z 2000 roku). Jeszcze innym razem – próba wzniesienia się-
ucieczki ponad rzeczywistość, jak w przypadku nawiązującej do Leonarda da Vinci 
postaci Prospera w spektaklu „Wyspa” (2017), inspirowanego „Burzą” Williama 
Szekspira. 
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Postać najbardziej reprezentatywna dla tego typu bohaterów w spektaklach Teatru 

Snów pojawia się w „Wizycie” z 1993 roku, inspirowanej „Don Kichotem z La Manchy” 

Miguela de Cervantesa. Główny bohater przedstawienia Don Kichot jest, według 

Renaty Derejczyk, wobec Dulcynei i Sancho Pansy jak Schulzowski Ojciec ze „Sklepów 

cynamonowych” w stosunku do Józefa [3]: ten, który wtajemnicza bliskich w nowy 

świat [3] w imię poezji, mającej zastąpić prozę życia. Znowu jego bycie „ponad”, 

wykraczanie poza ramy zwyczajności jest ukazane za pomocą bardzo wysokich 

szczudeł oraz towarzyszących mu atrybutów, obrazujących marzenie, a związanych 

z wszystkim tym, co oznacza nieustanne przemieszczanie się, pięcie się w górę, bycie 

w drodze, ruch i lekkość. W tym spektaklu, podobnie jak w innych, przedstawione jest 

to z jednej strony za pomocą wznoszonych przez postaci twardych konstrukcji (mebli, 

wież, rozmaitych „budowli”), z drugiej – przez użycie delikatnych, zwiewnych tkanin 

oraz skrzydeł i różnorodnych żagli (w „Wizycie” oryginalnych latawców-ptaków). Te 

elementy w spektaklach teatru konsekwentnie służą wyrażeniu tęsknoty za marzeniem 

i metafizyką, za czymś nieuchwytnym, lecz stanowiącym sens pełni egzystencji 

człowieka, co uosabia postać Don Kichota – wiecznego wędrowcy i marzyciela. 

Najbardziej „wprost” temat wędrówek, wypraw – i tych metaforycznych, i dosłow-

nych – poruszały spektakle „Podróże”, „Ogród” i „Księga utopii”, a także akcja 

„Pielgrzymka”. „Podróże” z 1991 roku można wręcz potraktować jako swoiste 

przedstawienie-manifest. Twórca grupy pisze w programie do spektaklu o swoim 

rozumieniu tytułowego terminu: Nasze codzienne. Przed siebie. W górę. Przede 

wszystkim w głąb siebie [4]. Powracający niemal we wszystkich spektaklach teatru 

motyw wędrowania/wędrówki jest związany zawsze z najważniejszym jego wymiarem 

– wyprawą wewnętrzną, podróżą do siebie samej/samego czy też raczej po siebie 

samą/samego. Za cytowanym w programie spektaklu Andriejem Tarkowskim 

(„Kompleks Tołstoja. Myśli o życiu, sztuce i filmie” [5]) twórcy gdańscy uważają, że 

[j]est możliwy tylko jeden rodzaj podroży: podróż, którą podejmujemy w naszym 

wnętrzu. Miotając się po powierzchni nie nauczymy się wiele. Podróż przez wszystkie 

kraje świata będzie podróżą symboliczną. Dokądkolwiek się wybierzemy zawsze 

w gruncie rzeczy będziemy szukali własnej duszy [6]. 

Główny bohater „Podróży” – kloszard Aleksander, postać inspirowana prawdziwą 

historią mieszkańca Paryża, dla którego podróż była wniebowstąpieniem [7] – ukazany 

został jako uniwersalna figura losu człowieka. Aleksander ciągnie za sobą wózek 

wypełniony rzeczami z całego swojego życia. Zatrzymuje się, próbując stworzyć z tych 

przedmiotów swoisty pokój pamięci (w duchu Tadeusza Kantora), w którym ożywa jego 

dzieciństwo. Bohaterowi towarzyszą trzej wyposażeni w kije Wędrowcy. Te tajemnicze 

postaci przemierzają przestrzeń na wiele różnych sposobów, wyobrażających m.in. 

żeglowanie i lot. Ich obecność zdaje się ukazywać ów aspekt życia „ponad”, „odbijając” 

je niejako od zwyczajności, a „pchając” ku temu, co metafizyczne. Pod wpływem 

obecności Wędrowców przedmioty w domu Aleksandra zaczynają ulegać lewitacji, 

a on sam usiłuje wzlecieć lub odpłynąć w powietrzu na wehikule skleconym z mebli. 

W finale spektaklu główny bohater wyrusza z Wędrowcami w swoją ostatnią podróż, 

zwieńczoną wspinaczką ku absolutowi po drabinie wyposażonej w skrzydła, po czym 

odchodzi przed siebie – spokojny i pogodzony z losem. 
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W spektaklu „Ogród” (1995) – inspirowanym przede wszystkim „Podróżą na 

Wschód” Hermana Hessego oraz obrazem „Statek szaleńców” Hieronima Boscha – 

spotykamy oczywiście również motywy drogi i wędrówki, której celem jest tym razem 

Wschód. Jako główne elementy inscenizacji pojawiają się tu m.in. statek/łódź, drabiny, 

schody oraz most. Dominującym, także dosłownie, obiektem w przestrzeni widowiska 

jest ostatni z wymienionych elementów – znak przekroczenia, przechodzenia 

z „jednego” w „drugie”, wędrówki pomiędzy dwoma brzegami/światami oraz idącej za 

tym zmiany perspektywy widzenia rzeczywistości. Obok wielkiego, mobilnego mostu-

bramy w „Ogrodzie” pojawia się również łódź – także wyposażona w koła (przywodząca 

na myśl ogromną taczkę lub rydwan), którą żeglują postaci. Podobnie jak bohater 

powieści Hessego – HH, podejmują one swoistą podróż duchową ponad czasem, 

będącą jednocześnie ucieczką od i podróżą do [8]. Hesse stwierdza, że Wschód jako 

cel wędrówki był nie tylko jakimś krajem czy pojęciem geograficznym, lecz również 

ojczyzną i młodością duszy, znajdował się wszędzie i nigdzie, był jednością wszystkich 

czasów [9]. Wywiedziona z Hessego wizja podróży została połączona w spektaklu 

z motywami statku szaleńców oraz wspinaczki, wznoszenia się, pięcia po kolejnych 

szczeblach drabiny i schodach. Jak przypomina w swojej recenzji „Ogrodu” Joanna 

Chojka, ten ostatni motyw znajdujemy przede wszystkim w dwóch tekstach ważnych 

w naszej kulturze – Biblii oraz „Boskiej komedii” Dantego. Biblijna drabina 

Jakubowa, ze wstępującymi i zstępującymi w jego śnie aniołami (ten motyw podjął 

w swoim malarstwie William Blake, jeden z ważnych dla Teatru Snów twórców), 

prowadziła, podobnie jak wędrówka u Dantego, do Boga usytuowanego na szczycie. 

Ten ruch w kierunku sacrum, boskiego aspektu, ku sferze duchowej, rajowi oddaje 

w gdańskim przedstawieniu – podobnie jak w wielu innych spektaklach Teatru Snów – 

wertykalność działań aktorów. 

Postaci ze spektaklu Zdzisława Górskiego wyruszają w tajemniczą podróż być 

może z konieczności, jak uchodźcy, a być może los wędrowców, odkrywców nowych 

lądów jest ich własnym wyborem. Ta wędrówka ma wymiar swoistego rytuału przejścia, 

przygody życia, duchowego doświadczenia, które nie jest dane większości. Podobnie 

jak bohaterowie innych przedstawień omawianego teatru, wędrowcy z „Ogrodu” są 

outsiderami, ludźmi innymi od ogółu, obdarzonymi wyjątkową wrażliwością, funkcjo-

nującymi poza normą. Poszukując spełnienia, stają się odkrywcami, odwiedzającymi 

nieznane przestrzenie i doświadczającymi niezwykłych przygód w wymiarze fizycznym 

i duchowym. 

Jak proponowali recenzenci, ten spektakl Teatru Snów można odczytać jako 

opowieść o zagubionych ludziach, którzy szukają szczęścia i miłości [10], uniwersalną, 

poetycką wizję losu człowieka i dążenia do tego, co lepsze, piękniejsze [11], tudzież 

[r]zecz o budowaniu mostów (albo o żeglowaniu wśród pomieszanych języków?) [12]. 

Przedstawienie ukazuje podróż jako sposób czy też główny element procesu 

poznawania siebie samego, odkrywania prawdy o sobie, o swej duchowej, najgłębszej 

naturze, której metaforą może być tytułowy ogród. Chojka tak pisała o owym poszuki-

waniu: Łódź głupców czy też statek szaleńców – po przemierzeniu drogi życia, „niezli-

czonych szlaków wodnych, kołowych i powietrznych”, staje przed bramą Ogrodu. 

Ogrodu wyobraźni – jednego z wielu. Jaki on jest? Czy jest wybawieniem? Edenem? 

Arkadią? [13].  
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Temat wędrówki w poszukiwaniu krainy szczęśliwości podejmuje jeszcze pełniej 

„Księga utopii” (1999), dla której inspiracją była „Utopia” Tomasza Morusa, a także 

wizje współczesnych utopii (między innymi zwykłej solidarności międzyludzkiej) 

i problem z porozumieniem się ludzi w ogóle. Głównymi elementami widowiska były 

różnorodne wehikuły-łodzie, pojazdy-statki, żeglująco-latające konstrukcje, którymi 

(a właściwie, na których) ludzie-pielgrzymi wędrują przez życie. Mieszkańcy tego 

przedziwnego, ruchomego archipelagu, za sprawą samotnego, głównego bohatera, 

próbują się ze sobą porozumieć, spotkać, współbyć, badając nawzajem swoje wyspy. 

Jak mówi Górski, bohater tego spektaklu jest niczym Leonardo da Vinci – wizjoner, 

odkrywca, eksperymentator, który jednak nie poprzestaje na materii: On próbuje 

interweniować w przestrzeń, dać sygnał światu, że istnieje, że ma na tę przestrzeń 

wpływ, nakłania ludzi do działania, do zaistnienia właśnie [14]. Stworzenie wspólnoty 

wyspy okazuje się jednak możliwe tylko na chwilę – dochodzi do katastrofy ledwo 

powstałej, ogromnej konstrukcji w kształcie statku. Rozpada się ona ponownie na małe 

łodzie-domy. Spełnienie jest znowu chwilowe i pozostawia w człowieku smutek 

i pustkę. 

Jako metaforę losu człowieka można postrzegać także akcję uliczno-plenerową 

„Pielgrzymka” (2012), w której odziani na biało wędrowcy przemierzają przestrzeń 

i czas. Jedna z recenzentek widzi w tej realizacji [t]rochę nostalgiczne wspomnienia 

niewinnych, dziecięcych zabaw, etap dorastania i wreszcie zmierzanie ku dorosłości 

[15]. Sami twórcy deklarowali także chęć opowiedzenia o oczekiwaniu cudu, potrzebie 

zachwyceń [16] na drodze życia. Tę ostatnią oddaje dodatkowo „wędrowna” forma 

„Pielgrzymki”, będąca ekwiwalentem podróży. Twórcy Teatru Snów stosowali paradę 

(jako formę całego widowiska lub jego elementów) także we wcześniejszych wido-

wiskach, jak omówiona tu „Pokusa”. 

4. Przerastanie otoczenia 

Przedstawienia w reżyserii Górskiego prezentują galerię postaci, które zawsze 

poszukują krainy szczęścia, sensu i spełnienia. Bohaterowie tych poetyckich i onirycz-

nych przedstawień, inspirowani postaciami z romantycznym rysem, są samotnymi 

indywidualistami i idealistami, buntującymi się przeciwko otaczającej rzeczywistości, 

a zwłaszcza jej banalności, której starają się przeciwstawić poezję. Bohaterowie 

Górskiego to outsiderzy, odkrywcy, odwiedzający nowe krainy i przestrzenie, przeży-

wający niezwykłe przygody – zarówno te realne, jak i duchowe. Ich wędrówki można 

postrzegać jako swoiste warianty rytuałów przejścia [17], tudzież Jungowskiej indywi-

duacji [18], prowadzące do pesymistycznego rozpoznania ich własnej kondycji, którą 

jest uwięzienie w niemożliwym do rozwiązania konflikcie, o którym była mowa powyżej.  

W spektaklach Teatru Snów spotykają się dwa ważne dla kultury europejskiej 

motywy – wędrówki i lotu, reprezentowane odpowiednio przez postaci Odyseusza 

i Ikara. Niemal wszystkie z omawianych tu motywów obecnych w spektaklach Teatru 

Snów – obok wędrówki i lotu, są to także labirynt, twórczość/kreacja i inicjacja/rytuał 

przejścia – prowadzą do postaci Dedala, budowniczego kreteńskiego labiryntu i ojca 

Ikara. Pojawia się tu także nawiązująca do niego postać kreatora-twórcy (bliska postaci 

Leonarda da Vinci) oraz mędrca, nawiązująca do postaci Ojca z dzieł Brunona Schulza, 

duchowego patrona gdańskiego teatru. Ów kreator-mędrzec jest tym, który wprowadza 
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poezję do prozy życia, ma szczególny rodzaj wrażliwości i pragnień, przekraczających 

ramy zwyczajnego życia. 

Jak wspomniano, wizualnym ekwiwalentem nieprzystawalności postaci omawianych 

spektakli do zwykłego życia jest u Górskiego ich dosłowne, fizyczne „przerastanie” 

otoczenia m.in. za sprawą szczudeł, dzięki którym próbują sięgnąć jak najwyżej, 

zrealizować odwieczne marzenie człowieka o lataniu. Wznoszenie się, wspinaczka 

przedstawiana jest, obok szczudeł, także za pomocą drabin, schodów, kilkukondy-

gnacyjnych wież i mebli umieszczanych jedne na drugich. Znakiem tego, co „ponad” 

są tu lekkie tkaniny, chorągwie, latawce – elementy, które w ruchu mają w sobie rodzaj 

„szerokiego oddechu”. Dostojnie przemieszczane są wysoko ponad codzienną, przy-

ziemną egzystencją, kontrastując z jej chaotycznością i pośpiechem. W spektaklach 

teatru codzienności przypisany jest bowiem zwykle bieganie, krzątanie się blisko ziemi 

oraz drobne, szybkie kroki. 

5. Podsumowanie 

W kolejnych realizacjach gdańskiego teatru powracają postaci wędrujące w poszu-

kiwaniu miejsca do życia i idealnej przestrzeni spełnienia. Próbują one dosłownie 

budować przestrzeń dla siebie – ustawiają swój „świat” kolejno w różnych miejscach, 

szukając jakby najbardziej odpowiedniego usytuowania dla swych domów, „pływają” 

na swoich pojazdach-łodziach, by znaleźć dla siebie idealny port. To stwarzanie dla 

siebie świata, a także marzenie człowieka o boskich kompetencjach kreacji zdaje się 

być wywiedzione z twórczości Brunona Schulza. Rozpaczliwe usiłowanie powtórzenia 

aktu boskiej kreacji jest z jednej strony próbą osiągnięcia duchowych wyżyn, raju, 

z drugiej – stworzenia szczęśliwego, spokojnego domu. Jedno i drugie w spektaklach 

Teatru Snów okazuje się jednak utopią. Podobnie jak postaci Schulza, bohaterowie 

spektakli Górskiego przebywają „na marginesach rzeczywistości” [19], tkwią w stanie 

pomiędzy. Motyw homo viator, symbolizujący w średniowieczu dolę człowieka, zyskuje 

tu niejako swój „uskrzydlony” rewers. Zostaje przypisany przestrzeni dążenia do reali-

zacji marzenia o lekkości, szczęściu, wolności – o spełnieniu życiowym i duchowym. 

Bohaterowie Górskiego próbują poszerzyć granice codzienności o kawałek metafizyki. 

Jak widać na przykładzie syntetycznego omówienia wybranych realizacji Teatru 

Snów (przede wszystkim w perspektywie zastosowanych środków inscenizacyjnych), 

poszukiwania gdańskiej grupy dotyczą z jednej strony dążenia człowieka do osadzenia 

w zwyczajnej egzystencji, zbudowania domu, a z drugiej – do poznania Tajemnicy, 

doświadczenia całkowitej wolności, pozwalającej na przekroczenie ograniczoności 

kondycji człowieka [20]. Marzenie człowieka o osiągnięciu pełni, które w spektaklach 

gdańszczan dokonuje się – jak w locie Ikara – jedynie na chwilę, ma być próbą ominięcia 

śmierci. Ma pozwolić człowiekowi uniknąć ostatecznego zakończenia podróży-życia.  
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Wieczni wędrowcy. Motywy podróży, lotu, żeglowania i wspinaczki 

w spektaklach Teatru Snów 

Streszczenie  

Tekst przedstawia próbę wskazania sposobów prezentowania motywów powracających w kolejnych reali-

zacjach jednego z najstarszych polskich teatrów ulicznych, Teatru Snów z Gdańska. Do owych motywów 

należą podróż/wędrówka, lot, żeglowanie i wspinaczka – rozumiane dosłownie i metaforycznie. Podejmo-

wane są tu zwłaszcza podróż i lot jako jedne z ważniejszych motywów w kulturze europejskiej, a repre-

zentowanych w przez postaci Odyseusza i Ikara. Artykuł ukazuje syntetyczne omówienie wybranych 

widowisk w reżyserii Zdzisława Górskiego – m.in. „Republika marzeń”, „Wizyta”, „Ogród” – 

w kontekście wskazanych tu motywów i środków inscenizacyjnych zastosowanych dla ich przedstawienia. 

Słowa kluczowe: Teatr Snów, Zdzisław Górski, teatr uliczny, podróż, wędrówka, lot, środki inscenizacyjne 

The Everlasting Wanderers. Topics of travel, flight, sailing and climbing  

in the performances of The Theater of Dreams 

Abstract 

The article is an attempt to indicate the ways of presenting the motifs that recur in performances of The 

Theater of Dreams from Gdańsk, one of the oldest Polish street theaters. These themes include travel, flight, 

sailing and climbing – literally and metaphorically taken. In particular, travel and flight are undertaken here 

as one of the most important topics in European culture, represented by the figures of Odysseus and Icarus. 

The article presents synthetic analysis of selected performances directed by Zdzisław Górski in the context 

of the topics and staging measures indicated here used for its presentation. 

Keywords: The Theater of Dreams, Zdzisław Górski, street theater, journey, flight, staging means 
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