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Teresa Wilkoń
1
 

Podróż jako temat i gatunek literacki  

w literaturze polskiej 

Wielki angielski podróżnik, Fynes Moryson, głosił w roku 1617, że nie uszy, lecz 

oczy powinny być naszym przewodnikiem po świecie, zgodnie z przekonaniem 

o szczególnie doniosłej roli wzroku w procesie poznania, które to przeświadczenie 

nabrało znaczenia i aktualności od czasów renesansu wraz z dążeniem do 

empirycznego poznania świata. Podkreślając walor i potrzebę naocznego kontaktu 

z otaczającą rzeczywistością, usiłowano zachęcić do podejmowania peregrynacji, do 

oglądania innych krajów i ludzi2
. Helena Zaworska swoją „Sztukę podróżowania”, 

jedną z najbardziej interesujących książek od czasów biblijnych do czasów współczes-

nych, rozpoczyna od słów: Każda epoka ma swoje wielkie i małe wędrówki, swoje 

sposoby i cele podróżowania, swoje emigracje i migracje ludnościowe — literatura, 

odkąd istnieje, bywa ich artystycznym świadectwem3
. 

Jak pisała Maria Dąbrowska, [...] inaczej podróżował po Włoszech człowiek 

Renesansu, inaczej klasyk, romantyk, a jeszcze inaczej pozytywista czy modernista4
. 

Maria Dąbrowska zwróciła uwagę, że obrazy Włoch w literaturze europejskiej były 

zmienne, dostosowane jakby do charakteru epoki literackiej: Podróż do Włoch to 

wielki temat kultury europejskiej. Ma on wielowiekową tradycję. Historycznie zmienne 

obrazy Włoch składają się na dzieje widzenia, przeżywania i opisywania tego kraju 

przez podróżujących. Oczywiście zmieniają się same Włochy, ale zmienia się przede 

wszystkim sposób ich widzenia, kategorie, w którym są ujmowane, język ich opisu. 

Zawsze powstaje napięcie między stereotypem a oryginalnością spojrzenia5
.  

Przyjmując szerokie znaczenie leksemu „podróż”, tj.: 1) przebywanie drogi do 

odległego celu, 2) efekt wędrowania, 3) werbalny opis wędrówki, podróżowania, 

zatrzymajmy się na chwilę na definicji podstawowej, tj. na definicji mówiącej, że 

„podróż” to przenoszenie się z jednego miejsca do drugiego, znacznie odeń oddalo-

nego6
. Definicja ta przeważa w słownikach językowych i literackich, a także w różnych 

opracowaniach dotyczących podróży. Zdaniem Witolda Ostrowskiego do podróży 

trzeba zaliczyć jeszcze wędrówki, pielgrzymki, dojazdy turystyczne, wyprawy odkrywcze, 

handlowe i sportowe, ucieczki i pościgi oraz wszelkie tułaczki7
. 

                                                                   
1 prof. dr hab., teresa.wilkon@op.pl, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 

Śląski, www.us.edu.pl. 
2 Dziechcińska H., Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII, Instytut Badań 

Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2003, s. 29. 
3 Zaworska H., Homo irrequietus (Wstęp), s. 7, [w:] tejże, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży 
w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1980. 
4 Cyt. za Nawrocką E., Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 109. 
5 Tamże, s. 109. 
6 Por. Ostrowski W., Podróż, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Zeszyt 2, 1979, s. 108. 
7 Tamże, s.109. 

mailto:teresa.wilkon@op.pl


 

Teresa Wilkoń 
 

8 

Takie ujęcie terminu „podróż” czyni z niego pojęcie zbyt obszerne. Przyjmując 

jako wyjściową słownikową definicję podróży: pokonywanie przestrzeni od jednego do 

drugiego oddalonego miejsca trzeba jednak ją zawęzić do określenia: dobrowolne, 

celowe (świadome?) pokonywanie przestrzeni..., w przeciwnym razie pod hasłem 

„podróż” można byłoby umieścić takie czynności jak „długi przemarsz wojskowy”, 

„transport więźniów”, „przesiedlenie ludności”, „deportacje” itp. 

Eliminujemy więc wstępnie wszystkie tego typu przemieszczenia osób lub grupy 

ludzi, które są czynnościami (i zdarzeniami) wymuszonymi, wojskowymi czy 

policyjnymi, podjętymi w ramach przymusu, terroru, konieczności i noszącymi 

charakter zorganizowanej akcji. Eliminujemy także wszystkie te przemieszczenia do 

oddalonego miejsca, które są efektem ucieczki (np. z więzienia) lub pościgu. Obie te 

czynności wyodrębnia mowa potoczna, traktując je nie jako rodzaje podróży, ale 

odrębne działania (takie np. gdzie jest ucieczka, jest pościg i odwrotnie: podróż można 

tylko przeciwstawić zatrzymaniu się w miejscu, niepodróżowaniu). 

W pewnym ogólnym zestawieniu należałoby wyłączyć z pojęcia podróży następujące 

rodzaje przemieszczania się: 

 zesłania, deportacje, transporty ludzi do miejsc kaźni i więzień, wygnania (cały 

arsenał tych rodzajów przemieszczeń stworzył wiek XX); 

 ucieczki, pogonie, pościgi; 

 długie marsze, konwoje, ofensywy, najazdy wojenne; 

 przymusowe zmiany miejsc pobytu (związane z zakazem dłuższego przebywania 

w określonym miejscu); przymusowe tułaczki związane z brakiem domu, z zezwo-

leniem na pobyt, z warunkami życia. 

Podróże mają określony cel. Tułaczki natomiast (wliczając w to włóczęgostwo, 

cygański tryb życia itp.) nie są związane z celem, stanowią charakter wymuszonej lub 

uznanej za sposób życia, polegającej na stałym zmienianiu miejsca, przy czym nie 

muszą tu w grę wchodzić miejsca odległe (można np. tułać się po mieście). 

Uwzględniając więc nietraktowanie jako rodzajów podróży podanych powyżej 

czynności, autorka artykułu proponuje skupienie się na następujących odmianach 

podróży: 

a) ze względu na cel: 

 podróż naukowa (w tym również wyprawy odkrywcze); 

 podróż edukacyjna (np. w Średniowieczu i w Odrodzeniu podróż do wyższych 

uczelni zachodnioeuropejskich, przede wszystkim włoskich); 

 podróż dyplomatyczna; 

 podróż służbowa (załatwienie jakiejś sprawy, np. w Ministerstwie); 

 podróż handlowa; 

 podróż religijna (np. pielgrzymki do Ziemi Świętej i innych miejsc sakralnych); 

 podróż turystyczna (zwiedzanie miejsc i zabytków); 

 podróż artystyczna (podjęta w celach literackich, poetyckich lub związanych ze 

sztuką, ikonografią, muzyką itp.). Ten typ podróży, tak wyraźny w okresie 

romantyzmu i modernizmu, będzie nas tu szczególnie interesować. Podróże 

w celach artystycznych przynosiły określone owoce w postaci utworów i dzieł 

sztuki, przynosiły też rozwój różnych gatunków relacji podróżniczych. 
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b) ze względu na sposób podróżowania: 

 wędrówka; 

 podróż konno (mułem, wielbłądem, osłem etc.) i podróż dyliżansem; 

 podróż koleją; 

 podróż morska; 

 podróż powietrzna (samolotem, śmigłowcem, statkiem kosmicznym); 

 podróż samochodem; 

 podróż balonem (jako przedsięwzięcie sportowo-wyczynowe), itp. 

c) ze względu na charakter relacji podróżniczej: 

 podróż realistyczna, autentyczna, prawdziwa; 

 podróż fantastyczno-naukowa; 

 podróż fikcyjna; 

 podróż utopijna; 

 podróż metafizyczna (ewokująca przeżycia i refleksje metafizyczne). 

Wymienione rodzaje podróży ze względu na charakter publikacji nie są kompletne, 

lecz jednak uporządkowane wedle określonych zasad, których nie ma w różnych 

słownikach terminów literackich i genologicznych. Powstaje pytanie o genologiczny 

charakter różnych tekstów dotyczących podróży. Interesować nas będą odmiany 

podróży wymienione w punkcie C. Rodzi się zatem wątpliwość, czy można uznać 

podróż (jak to czynią niektórzy badacze) za gatunek literacki, czy jest to po prostu 

jeden z kilku wielkich tematów literackich, takich jak miłość, wojna etc. Jak pisze 

Teresa Wilkoń (autorka niniejszego artykułu) we wszystkich próbach określenia jej 

statusu powtarza się, iż mamy do czynienia z podróżami dokumentarnymi, literackimi, 

naukowymi, a więc wywodzącymi się z trzech odmian (stylów) funkcjonalnych języka: 

publicystycznego, artystycznego, naukowego, w grę tu mogą też wchodzić odmiany 

mieszane, których sporo w piśmiennictwie XVII-XVIII wieku, a nawet w XIX wieku8
.  

Są badacze, którzy podróż traktują jako odrębną formę genologiczną, gatunek 

literacki i paraliteracki. Zdaniem Czesława Niedzielskiego istniała opozycja romansu 

i podróży jako dwóch odmian gatunkowych należących do tego samego układu 

rodzajowego9
. Opozycja ta istniała w poetyce i retoryce Oświecenia. Jednym 

z twórców gatunku był zdaniem Niedzielskiego Jan Potocki jako autor „Podróży do 

Turek i Egiptu”, opublikowanej w przekładzie polskim J.U. Niemcewicza w 1789 

roku. Jest to literacka relacja podróżnicza, oparta na faktach i autopsji, z kompozycją 

listową relacji, pozwalającą na śledzenie chronologicznego następstwa wydarzeń 

i obserwacji. W dodatku forma listu pozwoliła zachować intymną tonację przekazu 

w opisie przedmiotowym i w komentarzu przybierającym często postać zwrotu do 

adresata10
. Oprócz komentarza Czesław Niedzielski wyodrębnia refleksje mające 

bardziej ogólny charakter. 

Nie wymienia podróży jako gatunku „Słownik gatunków literackich” Marka 

Bernackiego i Marty Pawlus (Bielsko-Biała 1999). Natomiast Janusz Sławiński, autor 

                                                                   
8 Wilkoń T., Dziwne przypadki podróży jako gatunku literackiego, s. 249, [w:] Ostaszewska D. (red.), Gatunki 

mowy i ich ewolucja. T. III, Gatunek a odmiany funkcjonalne, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007. 
9 Niedzielski Cz., O teoretyczno-literackich tradycjach prozy dokumentarnej, Podróż-powieść-reportaż, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu, Toruń 1966, s. 14. 
10 Tamże, s.14. 
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hasła podróż w „Słowniku terminów literackich”, przyjmuje szeroką definicję podróży 

jako dziedziny piśmiennictwa. Na jednym końcu tej rozległej dziedziny znajdują się 

relacje fotograficzne o charakterze w pełni dokumentarnym, na drugim opowiadania 

o podróżach zmyślonych nie tylko według realistycznego wzorca (najczęściej w powieści 

podróżniczej), ale również fantastycznych (jak w baśni lub odmiennie w science fiction). 

Pomiędzy tymi biegunami mieszczą się rozliczne gatunki podróży, w których elementy 

zapisu dokumentalnego mieszają się z elementami fikcji w różnych proporcjach 

i kombinacjach11
. 

Jest więc podróż jako relacja o podróży formą wielogatunkową, wyodrębnianą 

głównie za pomocą przymiotnika „podróżnicza(-y)” lub „z podróży”, np. list podróż-

niczy (lub listy z podróży), powieść podróżnicza, pamiętnik z podróży, dziennik 

podróży, opis podróżniczy, poemat podróżniczy itp. Oprócz tych nazw, gdzie przydawka 

wskazuje właściwie odmianę gatunkową (podgatunek) funkcjonowały nazwy typu: 

periegeza, itinerarium, hodoeporikon, związane z literaturą antyczną i dawną
12

. 

Zdaniem innych badaczy nie było i nie ma gatunku „podróż”, bowiem w grę 

wchodzi jeden z najważniejszych tematów i motywów literatury, który może być, jak 

każdy inny temat tej wagi, ujęty w różnych gatunkach literackich, prozatorskich 

i poetyckich. Stąd wielość form gatunkowych, jakie wymienia „Słownik terminów 

literackich” pod red. Janusza Sławińskiego, a także brak hasła „podróż” w „Słowniku 

terminów literackich” Stanisława Sierotwińskiego i w wielu innych słownikach 

obcojęzycznych. 

Jednakże Cz. Niedzielski sądzi, iż przynajmniej w odniesieniu do oświeceniowego 

modelu podróży da się określić gatunkowe wyznaczniki podróży. Są nimi: 

 dokumenty, faktograficzny typ relacji, 

 autopsja, 

 dominacja opisu, 

 struktury komentarzowe i refleksje,  

 osadzenie się podmiotu w świecie przedstawionym, 

 otwarta forma wypowiedzi na tle zamkniętej, klasycznej struktury epickiej i retorycz-

nych odmian prozy13
, 

 oscylacja między prozą naukową a prozą literacką, 

 powiązania z gatunkami dziennikarskimi (np. reportażem). 

Zwróćmy uwagę, że wszystkie te cechy mogą wystąpić w dokumentarnych tekstach 

literackich i pogranicznych, np. pamiętnik, diariusz, dziennik, list i w odniesieniu do 

tematów, takich, jak wojna, ważne wydarzenia z życia kraju (rokosz, konflikty 

polityczne i religijne itp.). Wymienione powyżej wyznaczniki podróży jako gatunku 

spełniają funkcję drugorzędną, towarzyszącą zasadniczemu czynnikowi, jakim jest 

sama podróż, podróżowanie po obcych krajach bądź po prowincjach własnego kraju. 

Jest to bowiem pewien typ działania, które rzutowało na charakter relacji o nim. 

Chodzi tu o takie czynniki, jak powiązanie funkcji podróżowania, zwiedzania, 

                                                                   
11 Sławiński J., Słownik terminów literackich, (red.) Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, 

s. 363. 
12 Por. Schnajder J., Periegeza w literaturze greckiej. Powstanie i rozwój gatunku, Polska Akademia 

Umiejętności, Kraków 1946. 
13 Niedzielski Cz., dz. cyt., s. 54. 
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poszukiwania z talentami narracyjnymi oraz bystrością i trafnością obserwacji oraz 

komentarzy podróżnika. Autor-podróżnik miał z reguły pewne predyspozycje: 

ciekawość świata i ludzi, umiejętność nawiązywania kontaktów (także dzięki 

znajomości języków), wiedzę, wytrwałość w pokonywaniu niedomogów podróży, 

cierpliwość, spostrzegawczość itp. Relacje z podróży miały przede wszystkim 

zaspokajać głód wiedzy i dostarczać pożytecznej, interesującej rozrywki czytelnikom. 

Stąd pewna dbałość o styl relacji i o wybór właściwy przedmiotom opisu. 

Podróży towarzyszył z reguły określony cel: zdobycie czegoś, poznanie ciekawych 

krajów i miejsc, wypełnienie religijnej misji czy wykonanie pewnego polecenia 

dyplomatycznego. Nierzadko były to bardzo ważne cele. Relacje z podróży od dawna 

cieszyły się wielkim zainteresowaniem odbiorców. Dobrze napisany tekst mógł prawie 

zawsze liczyć na czytelników, stąd rozmaitość i obfitość utworów podróżniczych 

niemal w każdej literaturze krajów europejskich. Można przyjąć, że  r e l a c j a  

z podróży ukształtowała się jako gatunek prozy dokumentarnej w II poł. XVIII wieku. 

Ten typ relacji, ulegając w poszczególnych okresach (np. w romantyzmie) 

modyfikacjom, przetrwał do dziś. 

Stanisław Burkot w książce „Polskie podróżopisarstwo romantyczne” pisze: W pracy 

tej mówić będziemy nie tyle o podróżowaniu jako o zespole przedsięwzięć komunika-

cyjnych i społecznych, ile  o  p o d r ó ż a c h  jako o specyficznej odmianie piśmien-

nictwa, mającego własne reguły poetyki, jako więc o gatunku, dodajmy od razu: 

gatunku pogranicza, który mieści się w zasadzie w obrębie literatury faktu, choć dość 

swobodnie przekracza niekiedy tę granicę, by — nabierając cech nowych, łącząc fakty 

z fikcją i odmiennymi formami wypowiedzi — znaleźć się w obrębie literatury pięknej14
. 

W ujęciu tego badacza cechami podróży jako gatunku były następujące 

właściwości: a) pograniczność (literatura faktu i literatura fikcji), b) relacja ze 

zdarzenia czy ciągu zdarzeń w życiu autora, związanych z jego przemieszczaniem się, 

z podróżowaniem15
, c) dystans czasowy, d) kategoria przestrzeni jako kategoria 

porządkująca całą narrację, e) ograniczenie fikcji literackiej, f) związki tytułów dzieł 

z charakterem tekstu, por. „Travels in to Poland, Russia, Sweden und Denmark (1784-

1790)” Williama Coxe’a; „Podróż do Włoch w latach 1815 i 1816” Stanisława 

Dunina-Borkowskiego, f) „brak ścisłych rygorów poetyckich”
16

. Do tego zdaniem 

Burkota w okresie Romantyzmu mamy, biorąc pod uwagę kierunki i cele podróżowania, 

następujące grupy tekstów: podróże orientalne, podróże z konieczności, podróże swojaka 

po swojszczyźnie, podróże naukowe i artystyczne po Europie17
. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę przedromantyczne, romantyczne i poromantyczne 

teksty podróżnicze, wyraźnie wyłania się ogromna ich rozmaitość. Z jednej strony 

możemy mówić o piśmiennictwie podróżniczym, naukowym i reportażowym, o różnych 

listach z podróży, a z drugiej o ważnych funkcjach podróży w literaturze pięknej, we 

                                                                   
14 Burkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, 

s. 6-7. 
15 Tamże, s. 11. 
16 Tamże, s. 27. 
17 Tamże. 
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wszystkich jej rodzajach i w wielu gatunkach
18

. Z tego powodu nie można wyodrębnić 

gatunku podróżniczego, ponieważ podróż jest to rodzaj tematu, motywu lub wątku 

(nawet epizodycznego), który nie ma swoich wyznaczników gatunkowych. Temat ten 

jest werbalizowany poprzez dziesiątki gatunków i jeszcze większą rozmaitość stylu. 

Słowem, temat, który wyodrębnia się na podstawie kryteriów semantycznych, może, 

ale nie musi być tak werbalizowany, aby decydował o podstawowych cechach struktury 

tekstu i jego genologicznej formie. 

Nie oznacza to, że temat podróży był nierelewantny w określeniu jego cech 

gatunkowych. W ciągu wieków wykształciły się pewne preferencje gatunkowe. Tak 

np. powieść podróżnicza była jedną z najważniejszych odmian powieści XVIII wieku. 

Gatunkami, które często występowały przy tematach podróżniczych były: powieść, 

opowiadanie, list podróżniczy, poemat (świetne początki dała Odyseja), sprawozdanie, 

gawęda, pamiętnik, dziennik, diariusz. W literaturze polskiej XX wieku występuje 

w szerokim zakresie reportaż jako gatunek pograniczny, literacko-dziennikarski. 

Wielu badaczy uważa, że genologiczne formy literackie nie są uniwersalne i że 

każda odmiana językowa ma swoje rodzaje i podrodzaje, w związku z czym stosowanie 

typologii klasycznych Arystotelesa czy Platona mija się z celem. [...]. Znane jest też 

zjawisko krzyżowania się i daleko idącej przemiany wewnętrznej gatunków literackich 

podlegających w toku ewolucji różnym przekształceniom, które mogą prowadzić do 

tego, że gatunek wyjściowy będzie bardzo daleki od gatunku zamykającego jego 

historię. Wszystkie te fakty, dobrze znane badaczom zajmującym się ewolucją 

gatunków, nie podważają istnienia zasadniczego związku genetycznego i teleologicznego 

między gatunkiem a odmianą funkcjonalną języka19
. 

Długa jest lista badaczy zajmujących się kwestią typologii gatunkowej i nie wydaje 

się, że temat jest zamknięty. W genologii rosyjskiej odnotowano wielowątkową 

dyskusję na ten interesujący temat. Podobieństwo między gatunkami w ramach jednej 

rodziny oznacza, że wspólna cecha, np. kryterium tematyczne, będąca podstawą 

porównywania gatunków i ustalania zasad członkostwa w rodzinie, nie musi być 

w każdej rozpatrywanej formie tekstowej realizowana w sposób identyczny. W skład 

jednej rodziny mogą wchodzić zarówno gatunki, jak i odmiany gatunków (rodzina 

gatunków podróżniczych włącza w swe pole zarówno przewodnik turystyczny [...], jak 

i liczne odmiany gatunków: list z podróży, reportaż podróżny, dziennik z podróży, esej 

podróżniczy itp.)20
. 

Na przestrzeni wieków zmieniały się też konwencje literatury podróżniczej. Pod 

koniec XVIII wieku powstały praktyki opisu romantyczno-subiektywnego, gdzie nie 

obiekt sam, ale jego przeżycie zaczęło odgrywać dominującą rolę21
. W wieku 

dwudziestym mamy do czynienia z jeszcze innym celem podróży. Nowy model 

podróżowania wyparł użyteczny opis podróży, dlatego literatura musiała stworzyć 

                                                                   
18 Por. Wilkoń T., Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, tejże: Napoli nella poesia polacca XIX ed inzio XX secolo, Il 

TORCOLIERE: Officine Grafico-Editoriali d’Ateneo, Napoli 2005. 
19 Wilkoń A., Gatunek a odmiana językowa, s. 14, [w:] Ostaszewska D. (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, 

T. III Gatunek a odmiany funkcjonalne, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007. 
20 Witosz B., O ponadgatunkowych kategoriach typologicznych – inaczej, s. 26, [w:] Ostaszewska D. (red.), 

Gatunki mowy i ich ewolucja, T. III Gatunek a odmiany funkcjonalne, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007. 
21 Biskup E., „Grand tour” Stanisława Dygata („Podróż” 1958), „Ruch Literacki”, z. 2, R. 45, 2004, s. 326. 
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nowy typ i wykształcić nowy cel opowieści o podróżach. Odmienne są zatem sposoby 

i cele podróżowania na przestrzeni wieków, różnorodne są też zapisy tych wędrówek 

w twórczości pisarzy polskich i europejskich, takich, jak: Michał Wandali Mniszech, 

Stanisław Potocki, Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Bieliński, August Muszyński, 

Józef Kremer, Michał Wiszniewski, George Byron, John Keats, George Sand, Alfred 

de Musset, Stendhal, Johann Wolfgang von Goethe, Paweł Muratov i wielu, wielu 

innych. 

W twórczości Tadeusza Różewicza, Stanisława Dygata, Witolda Gombrowicza, 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy Jarosława Iwaszkiewicza ujawnia się pewna 

ambiwalencja w refleksji o odbytych podróżach, stąd w tekstach dwudziestowiecznych 

pisarzy polskich zapis doświadczenia podróży, bez względu na to, jaką przybiera 

formę (wspomnienia, eseju, opisu podróży), notatki w dzienniku czy literatury sensu 

stricto (wiersza, opowiadania, noweli, powieści etc.) spotkać można pewien trud 

opisania artystycznych podróży. W poezji Dwudziestolecia dominuje dążność do 

ujęcia podróży włoskiej nie jako podróży arkadyjskiej, ale turystycznej podróży, 

w której ważne są autentyczne wrażenia i poczynione obserwacje, a nie tworzenie 

mitów. Wątki arkadyjskie nie milkną zupełnie, gdyż pojawiają się w poemacie 

Różewicza „Et in Arcadia ego” jako złożony temat współczesności, w której dostrzegł 

poeta zagrożenie kultury i jej humanistycznych wartości
22

. Podróżowanie jako ważny 

temat lub motyw literacki wkroczyło zatem do poezji, poszerzając zagadnienie o grupę 

różnych gatunków literackich, w tym zwłaszcza poetyckich, co skomplikowało sprawę 

genologicznego aspektu podróży. Można zatem przyjąć, iż podróż jest odmianą 

synkretyczną – o czym zostało wspomniane wcześniej, która łączy wiele kategorii 

dokumentarnych i literackich i która silnie jest związana z obyczajami i rytuałami 

praktyki społecznej. 
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Podróż jako temat i gatunek literacki w literaturze polskiej 

Streszczenie 

Artykuł jest głosem w dyskusji nad istotą gatunkowości wypowiedzi i nad relacjami między semantyką 
nazw gatunkowych a wyznacznikami nazywanego za ich pomocą gatunku. Autorka, uwzględniając wyłącze-

nie jako rodzajów podróży niektórych czynności, proponuje skupienie się na następujących odmianach 

podróży: ze względu na cel, sposób podróżowania i na charakter relacji podróżniczej. Wymienione rodzaje 

podróży ze względu na charakter publikacji nie są kompletne, lecz jednak uporządkowane wedle określonych 
zasad, których nie ma w różnych słownikach terminów literackich i genologicznych. Badaczka stawia 

pytanie o genologiczny charakter różnych tekstów dotyczących podróży. Interesują ją szczególnie te 

odmiany podróży, które dotyczą charakteru relacji podróżniczej. Sugeruje wątpliwość dotyczącą uznania 

podróży (jak to czynią niektórzy badacze) za gatunek literacki, proponując szukanie odpowiedzi na 
pytanie, czy nie jest to po prostu jeden z kilku wielkich tematów literackich, takich jak miłość, wojna etc.  

Słowa kluczowe: podróż, itinerarium, periegeza, podróżopisarstwo 
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Beata Jankowska
1
 

Z Remusem przez Kaszuby. Motyw wędrówki 

„wanogi”
2
 w „Życiu i przygodach Remusa”  

Aleksandra Majkowskiego 

1. Wstęp 

„Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé”
3
 to powieść napisana przez 

Aleksandra Majkowskiego (1876-1938) w jego rodzimym języku – kaszubskim. Autor 

owoców swej wieloletniej pracy w wersji całościowej i książkowej za życia nie 

doczekał
4
, wydano ją po jego śmierci w 1939 roku. Pierwsze wydanie przetłumaczył 

na język polski Lech Bądkowski, a opublikowało je Wydawnictwo Morskie w 1964 

roku
5
. Aleksander Majkowski już w pełni brzmienia tytułu określa specyfikę powieści, 

ponieważ w przedtytule umieścił dopisek „Zwiercadło kaszëbsczé”, co w sposób 

wyraźny wskazuje na charakter tematyczny i artystyczny utworu. Zatem już w warstwie 

wywoławczej formuły utworu Majkowskiego jawi nam się literackie odbicie egzy-

stencji oraz kultury materialnej i duchowej Kaszub i ich mieszkańców
6
. Opisuje ziemię 

jemu samemu najbliższą, rodzinną. Sięga do podań ludowych, legend i łączy je 

z faktami historycznymi, prawdziwymi żywotami ludzi tej ziemi. W efekcie tworzy 

epos, którego głównym bohaterem jest Remus, postać, w której jak w zwierciadle 

odbijają się dzieje Kaszub i cechy wyróżniające samych Kaszubów. W „Życiu i przygo-

dach Remusa” znajdziemy wiele odniesień do realiów historycznych akcja powieści 

obejmuje głównie II połowę XIX wieku, kiedy to Kaszuby były pod pruskim zaborem. 

Główny bohater – Remus był sierotą, wychował się u gospodarza na Lipińskich 

Pustkach. Nikt nie wiedział skąd się wziął. 

(…) Skąd òn sã wzął?... Nicht tegò nie wiedzôł. Nicht nie znôł jegò matczi, ani 

òjca, ani przëjacelstwa, ani chatë, w chtërny sã ùrodzył, ani wsë, co gò 

wëchòwała (…)7. 

                                                                   
1 beatajankowska@vp.pl, Instytut Filologii, Akademia Pomorska w Słupsku, https://if.apsl.edu.pl/instytut-
filologii/aktualnosci. 
2 „Wędrówka” to po kaszubsku „wanoga”, zob. Trepczyk J., Słownik polsko-kaszubski, Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny, Gdańsk 1994, s. 311. 
3 Pol.: „Życie i przygody Remusa. Zwierciadło kaszubskie”. 
4 Kuik Kalinowska A., Arcypowieść literatury kaszubskiej, „Żëcé i przigòdë Remùsa” Aleksandra 

Majkowskiego, [w:] Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zvjercadło kaszubskji, opr. i przypisy J. Treder, 

wstęp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, J. Treder, BPK, t. 5, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2010, s. 51-

95. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 (…) Skąd on się wziął? – Tego nikt nie wiedział. Nikt nie znał jego matki ani ojca, ani przyjaciół, ani chaty, 

w której się urodził, ani wsi, która go wychowała (…), zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa, z gwary 
kaszubskiej przełożył Lech Bądkowski, Wydawnictwo Morskie, wyd. 2, Gdańsk 1966, s. 8, 96, 103, 144-146,  

157, 151-153,  159, 167-168, zob. Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Oficyna 

Czec, Gdańsk 2005, s. 20, 124, 132, 177, 180, 188-191, 195, 199, 209. 
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Poprzez postać Remusa Majkowski kreuje w powieści kaszubskiego rycerza słońca, 

pragnącego wybawić swoją ziemię od wszelkiego zła
8
. Autor zasięgnął również do 

wierzeń wschodu, z których zaczerpnął mit o nieustającej walce Dobra i Zła, Światła 

i Ciemności. W „Życiu i przygodach Remusa” Ciemność zastąpił duch Aryman
9
 

a Światło – Ormuzd
10

. Aryman w koncepcji autora jawi się jako duch totalnej zagłady, 

to główna przyczyna obumierania kaszubskiej kultury. To także źródło wszelkich klęsk 

oraz niewoli ludu Pomorskiego
11

, w powieści zwany Smętkiem
12

. Dobry Ormuzd daje 

zapowiedź niesienia pomocy. Obiecuje wydobyć spod mogiły rycerzy i ich wodzów 

zbawienny płomień, który sprawi, iż nadejdzie czas, gdy w mocy i chwale ożyje 

tutejszy lud
13

. Remus był rycerzem słońca – Ormuzdem. Nieustannie na swej drodze 

spotykał ducha ciemności, Smętka Arymana. Dobru stale towarzyszy zło. Nie tylko, by 

wzajemnie się zwalczać, ale – jak mówiła Młoda Polska – aby kiedyś nastąpiła synteza 

dwóch przeciwstawnych sił. Remus wszak będzie zmagał się ze złem
14

. 

Akcja powieści oparta jest na toposie drogi – wędrówki, „wanogi” po ziemi 

kaszubskiej, w którą wyruszy nasz Remus. Mit drogi w „Remusie” jest uniwersalny, 

gdyż bohater skazany jest w swej misji na ciągłą wędrówkę. Podobnie jak pogrzebowy 

kondukt pójdzie starą, zapomnianą drogą obok zamkowiska, jak sobie życzył zmarły 

brat gospodarza
15

, u którego się Remus wychował.  

(…) Jak ùmrzã pòwiezeta mie na smãtôrz zabôczoną drogą wedle zómkòwiska 

(…)16, 17. 

W świat ruszy starym traktem, co będzie miało nie tylko podtekst symboliczny, ale 

i mityczny. Odniesienie to można zrozumieć jako drogę z życia ku śmierci wszak nią 

ruszył pogrzeb, lecz gdy Remus wyjdzie nią w świat, zyska ona charakter drogi 

                                                                   
8 Linkner T., Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregryncje i twórcze fascynacje, [w:] Życie 
i twórczość Aleksandra Majkowskiego, (red.), Borzyszkowski J., Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Kaszubski, Wejherowo 1997, s. 69-105. 
9 Aryman, Angra Mainju [staroirań., „zły duch”], w zaratusztrianizmie najwyższy demon zła; bóstwo 

ciemności, kłamstwa, zniszczenia i buntu, przywódca złych duchów i twórca demonów, gł. przeciwnik Ahura 

Mazdy (boga dobra i światła) w odwiecznej walce o panowanie nad światem; siedzibą Arymana były 

ciemności; Aryman na końcu dziejów zmagania dobra ze złem poniesie ostateczną klęskę. [w:] 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Aryman;3871501.html (07.01.2021). 
10 Ormuzd – w mazdaizmie i zaratusztrianizmie: bóg dobra, światła, mądrości i prawdy, walczący 
z Arymanem, bogiem zła; Ahura Mazda, [w:] https://sjp.pl/Ormuzd (07.01.2021). 
11 Samp J., Aleksandra Majkowskiego przygoda ze smętkiem, [w:] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra 

Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, (red.) Linkner T., Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1999, s. 57-64. 
12 Smętek, kaszubski Smãtk, w tradycji kultury Kaszubów uosobienie demona o diabolicznych cechach 

niebezpiecznych dla człowieka, [w:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Smetek;3976725.html (07.01.2021). 
13 Samp J., Aleksandra Majkowskiego przygoda ze smętkiem… 
14 Linkner T., Rycerz słońca szukający światła, [w:] Linkner T., Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle 
mitu i kaszubskich wierzeń, Oficyna Czec, Gdańsk 1996, s. 50-60. 
15 Tamże. 
16 (…) Gdy umrę, powieziecie mnie zapomnianą drogą koło zamkowiska. (…), Zob. Majkowski A., Życie 

i przygody Remusa… 
17 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Oficyna Czec, Gdańsk 2005, s. 20, 124, 

132, 177, 188-191, 195, 199, 209. 
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wiodącej ku życiu i swobodzie. Wyprowadzi go, jak powie Majkowski, tytułem 

drugiej części powieści – „Na swobodę i niewolę”
18

.  

(…)Tej jem wstôł, przeżegnôł sã i szedł w Jimiã Bòsczé. Drogam wzął tã samã, 

chtërnąsma wiezła niebòszczëka pana Józefa do grobu, drogã chtërna 

w mòjim młodim żëcu kòżdi rôz tak czãżką miała wôgã (…)19, 20. 

Remus wędrował po Kaszubach z taczką wyładowaną polskimi i kaszubskimi 

książkami, śpiewnikami i modlitewnikami, nićmi, guzikami, wstążkami, drobnymi 

dewocjonaliami i innymi artykułami, które sprzedawał ludziom z wsi i miasteczek oraz 

na odpustach i jarmarkach na całych Kaszubach. 

(…) Pò zemi kaszëbsczi chòdzył i nosył lëdowi piesniczi i ksążczi, nôbòżné 

i swiatowé, a lud je brôł, jakbë to tak bëc mùszało. A nikòmù nie przëszło do 

głowë, jak to dzywno, że taczi prosti, nieùczałi człowiek, wzoru strëcha, 

hańdlëje prawie książką i piesnikã (…)21, 22.  

Bohater, wędrując po ziemi ojczystej, zaopatrywał ludzi nie tylko w to, co miał na 

swojej taczce. Dostarczając książki napisane w ojczystym języku przypominał, że tutaj 

jest Polska, że tutaj są Kaszuby. Medalikami i książeczkami do nabożeństwa przypo-

minał o roli, jaką religia katolicka pełniła i pełni w życiu każdego dobrego Kaszuby. 

Sprzedając swoje artykuły prostym ludziom, budował w nich poczucie polskości 

i przywiązanie do tradycji i wiary przodków. 

2. Wędrowiec – pielgrzym 

W powieści Majkowskiego znajdujemy obraz mapy całych Kaszub. Remus 

wychodzi w świat z Kaszub południowych i dociera do najdalej wysuniętych na północ 

zakątków. Jego wędrówki są w gruncie rzeczy pretekstem do ukazania bogactwa regionu 

kaszubskiego. Obrał drogę na Żarnowiec, ponieważ tam stoi klasztor sławny w dziejach 

kaszubskich. Udaje się do Oliwy, aby złożyć hołd prochom dawnych książąt. Badacze 

literatury zwrócili uwagę na niezwykłą „geograficzność” powieści Majkowskiego. 

Prawie wszystkie nazwy geograficzne wymienione w utworze mają odniesienie do 

miejsc rzeczywistych
23

. Wystarczy spojrzeć na pierwszą stronę powieści, aby odkryć 

jej regionalny charakter. Wymienione są tam poszczególne okolice Kaszub, w których 

bywał Remus ze swoją taczką jako reprezentant ludu. Oglądał go autor na odpustach 

                                                                   
18 Linkner T., Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregryncje i twórcze fascynacje… 
19 (…) Potem wstałem, przeżegnałem się i poszedłem w imię boskie. Wybrałem tę samą drogę, którą wieźliśmy 
nieboszczyka pana Józefa do grobu, drogę, która w moim młodym zyciu za każdym razem była mi tak ciężka. 

(…), Zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
20 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa… 
21 Tamże. 
22 (…) Chodził po ziemi kaszubskiej, nosił śpiewniki i książki, nabożne i świeckie, a lud je brał, jakby tak 

musiało być. I nikomu nie przyszło do głowy, jakie to dziwne, że taki prosty, niewykształcony człowiek, który 

wygląda jak straszydło, sprzedaje właśnie książki i śpiewniki. (…), Zob. Tamże. 
23 Kęcińska J., Przestrzeń geograficzna w poemacie Hieronima Derdowskiego O Panu Czorlińsczim, co do 
Pucka po sece jachoł, [w:] Borzyszkowski J., O życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego (1852-1902), 

Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Gdańsk-Wejherowo 2004, 

s. 65-75. 
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i jarmarkach w wielu miejscach
24

. Wędruje też do Gdańska, Lęborka, Pucka, Sarbska 

czy Wejherowa. Ta ostatnia miejscowość jest niezmiernie ważną dla Kaszubów pod 

względem wiary. „Święte Wejherowo” ze swoją ponad 300-letnią kalwarią nazywane 

Kaszubską Jerozolimą. Fakt utożsamiania tatczëznë (ojczyzny), własnego kraju, 

z Ziemią Obiecaną jest zjawiskiem uniwersalnym wśród małych społeczności, 

mniejszości etnicznych i kulturowych
25

. Na pielgrzymkę do Wejherowa w intencji 

oswobodzenia Kaszub z rąk zaborcy wybrał się nasz bohater. 

„Życie i przygody Remusa” zaczął Majkowski pisać prawdopodobnie w 1915 lub 

1916 roku. Opis pielgrzymki tyczy kompanii, która miała miejsce pod koniec XIX 

wieku
26

. Remus symbolizuje lud, który musi się zbudzić, żeby odzyskać dawną 

wielkość, uosabia jednocześnie człowieka wyrastającego ponad otoczenie, jednostkę 

o bogatym wnętrzu, dążącą do uświadomienia innym tego, co w nich drzemie
27

. W po-

wieści odkrywamy, że rozmowy Kaszubów znajdujących się pod zaborem pruskim 

często dotyczyły tematu wolności
28

:  

(…) naszi biédë mdze dłëżi, niże jich państwa (…) – To sã wié! Nié tak rëchło 

zaspiéwają nóm Kaszëbóm na Pùsti Nocë29. (…) Pòwiém wóm, waspanie, że 

ma sã na tã jintancëją zabiéróma z kómpaniją do Wejherowa (…)30, 31
. 

Bohater najpierw szczegółowo prowadzi nas drogą: ominąwszy Wiele idzie do 

Kniei – pustkowia koło Wdzydzkiego Jeziora, koło Płes przez las wdzydzki koło 

Juszek i Rotembarku do Kościerzyny. Stąd już cała kompania ruszy od figury św. Jana 

Nepomucena w kierunku Skorzewa, Stężycy
32

 do Wejherowa. 

                                                                   
24 Zielonka Z., Wyznaczniki arcydzieła „Życia i przygód Remusa” Aleksandra Majkowskiego, [w:] Życie 

i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, (red.), 

Linknera T., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1999, s. 25-39. 
25 Borzyszkowski J., Rola kultu maryjnego w małych wspólnotach etniczno-kulturowych na przykładzie 

społeczności kaszubskiej, [w:] Borzyszkowski J., Z dziejów kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu 

w XIX i XX wieku, Instytut Kaszubski, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdańsk-Pelplin 

2000, s. 270-288. 
26 Kustosz Gaudenty A., Kalwaria Wejherowska a Aleksander Majkowski, [w:] Życie i twórczość Aleksandra 

Majkowskiego, (red.) Borzyszkowski J., Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie, Instytut Kaszubski, Wejherowo 1997, s. 125-146. 
27 Szczesiak E., Mała odyseja, Oficyna Czec, Gdańsk 1966, s. 6, 16. 
28 Kustosz Gaudenty A., Kalwaria Wejherowska a Aleksander Majkowski… 
29

 Pusta noc (ostatnia noc przed pogrzebem) – nocne czuwanie, którego celem jest wspólnotowa modlitwa 

śpiewana i recytowana przy zmarłym. Przez starszą generację „pusta noc” uznawana jest za jeden z najważ-

niejszych elementów godnego, katolickiego pogrzebu. Wraz z następującymi po niej ceremoniami kościel-

nymi tworzy ona kulminacyjną fazę obrządku pogrzebowego. Zob. ks. Perszon J., Na brzegu życia i śmierci. 

Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskie, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o, Gdańsk-Pelplin 2017, s. 183-184. 
30 (…) dłużej naszej biedy niż ich panowania (…) – To się wie! Nie tak rychło zaśpiewają nam Kaszubom na 

pustej nocy.(…) Powiem wam, waspanie, że na tę intencję wybieramy się z kompanią do Wejherowa. (…), 

zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
31 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
32 Kęcińska J., Ojczyzny Remusa, [w:] Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieść 

regionalna czy arcydzieło europejskie, (red.) Linkner T., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 

1999, s. 65-74. 
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Według tradycji ludowej piesze pielgrzymowanie z Kościerzyny na kalwarię do 

Wejherowa wzięło swój początek w roku 1674
33

. Pielgrzymka trwa 5 dni, długość 

trasy wynosi ponad 80 km. Wymaga ona od pielgrzyma wysiłku tak fizycznego, jak 

i psychicznego
34

. Pątnicy wyruszają po mszy w kościele p.w. św. Trójcy. Pielgrzymi 

ustawiają się w następującym porządku: na przedzie pielgrzymki znajduje się krzyż 

i tabliczka informująca, który to już raz pątnicy wyruszają z Kościerzyny do Wejhe-

rowa. Za osobą niosącą krzyż ustawiają się osoby niosący chorągwie. Wreszcie za 

nimi idzie orkiestra oraz feretron pielgrzymkowy, następnie kolumna pątników. Z tyłu 

za kolumną ciągnęły się kiedyś wozy drabiniaste z bagażami. Obecnie funkcję furmanki 

zastąpił duży samochód z przyczepą
35

. W opisie pielgrzymki u Majkowskiego 

wspomniani są jeszcze porządkowi, zwani marszałkami pielgrzymki, trzymający 

w swoich rękach berło będące symbolem władzy. Obecnie funkcja marszałków jako 

porządkowych zanikła
36

. 

(…) Slôdë kómpaniji dalek cygnãło czile wòzów wësokò òladowónych 

kòbiôłkami i pùdłami ze żëwnotą. Pò òbù stronach drodżi chòdzëlë jakò stróżowie 

pòrządkù dwaji mieszczónie kòscérsczi, kòżdi miôł w rãkù berło grëbé jak 

kòsëskò, ale z krziżã pò kùńc. Ale pòrządk i bez nich sã trzimôł (…)37, 38. 

Przy figurze św. Jana, otoczonej młodymi drzewami, które, jak dowiadujemy się 

z powieści, były lipami, następowało pożegnanie pielgrzymów przez mieszkańców 

miasta i błogosławieństwo duszpasterskie na całą pielgrzymkę. Figura tego świętego 

traktowana była jako granica, stała już w 1895 roku w pobliżu kościoła ongiś 

ewangelickiego, zbudowanego w 1894 roku, o którym jeszcze dzisiaj kościerzacy 

mówią, że idziemy do Janów, bo tak naprawdę powiedzenie to właśnie od figury tegoż 

świętego się wzięło
39

. I chociaż figury już nie ma, to i teraz przy kościele (obecnie 

księży Zmartwychwstańców) odbywa się pożegnanie i przywitanie wejherowskiej 

pielgrzymki, oczywiście z takim samym jak dawniej ceremoniałem opisanym 

obszernie w powieści
40

. 

(…) Reno pôłné słuńce widzało nôbòżny lud pòd figùrą swiãtégò Jana 

Niepòmùka. Stoji òna tam pò kùńc miasta (…) Westrzód zelonych lëp stoji 

pòmnik negò swiãtégò ksãdza, chtëren wòlôł smierc niż zdradzëc tajemnicã 

spòwiedzë. Tam sã pò rôz òstatny òddzãkòwùją lëdze òd lëdzy, chòrągwie òd 

                                                                   
33 ks. Jażdżewski L., Historia pielgrzymki kościerskiej, [w:] ks. Jażdżewski L., Pielgrzymki kościerskie na 

kalwarię Wejherowską, Wydawnictwo ACTEN, Wejherowo 2008, s. 30-47. 
34 ks. Jażdżewski L., Trasa pielgrzymki, [w:] ks. Jażdżewski L., Pielgrzymki kościerskie na kalwarię 

Wejherowską, Wydawnictwo  ACTEN, Wejherowo 2008, s. 48-131. 
35 Tamże. 
36 Tamże. 
37 (…) Daleko za kompanią ciągnęło kilka wozów wysoko obładowanych kobiałkami i pudłami z żywnością. 

Po bokach drogi jako stróże porządku chodzili dwaj mieszczanie kościerscy, a każdy z nich miał w ręku berło 

grube jak kosisko, z krzyżem na końcu. Ale i bez nich porządek był utrzymywany. (…), zob. Majkowski A., 

Życie i przygody Remusa… 
38 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
39 Linkner T., Pielgrzymka wejherowska z końca… 
40 Tamże. 
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chòrągwi, òbrazë òd òbrazów41, nim sã pùszczi miedzë zeloné pòla kómpanijô 

(…)42, 43. 

Przed kompanią pielgrzymkową otwiera się trasa usiana zbudowanymi z cegły, 

drewna i metalu krzyżami i kapliczkami przydrożnymi
44

, rozpoczyna się droga-szlak. 

Do drogi zachęca pielgrzymów pieśń kalwaryjska „Marsz, marsz me serce na Kalwa-

ryją”. Autorem tej długiej, bo liczącej 21 zwrotek pieśni jest ks. Szczepan Keller, 

wybitny kaznodzieja i redaktor pelplińskiego „Pielgrzyma”. Pieśń od chwili powstania 

w 1878 roku stała się niemal hymnem kościerskich pątników
45

. Ma i śpiewnik z tą 

pieśnią Remus na swojej taczce. 

(…) Ù niegò jedinégò nabëc bëło mòżno marsz, ùłożony przez kaszëbsczégò 

ksãdza Kelera: „Marsz, marsz, me serce na Kalwariją!”, chtëren spiéwają 

w Mirachòwsczim lese, kądë jidą naszi kómpaniją do Wejherowa (…)46, 47.  

Środowisko geograficzne Kaszub sprawia, że droga do Wejherowa nie jest 

jednorodna. Szlak pielgrzymi wiedzie przez znaczną część Szwajcarii Kaszubskiej. 

Trasa charakteryzuje się dużym pofałdowaniem terenu, sporą ilością jezior, małych 

oczek wodnych i torfowisk. Pielgrzymi przechodzą przez ponad 20 miejscowości oraz 

przez pola i lasy. Majkowski szczegółowo opisuje Lasy Mirachowskie. Jest to zwarty 

kompleks leśny z mieszanym drzewostanem bukowo-świerkowym, należący do 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W lasach znajdują się liczne mokradła i torfo-

wiska, a krajobraz posiada cechy pierwotne. Lasy te na Majkowskim musiały wywrzeć 

wielkie wrażenie o czym świadczy poniższy fragment
48

: 

(…) Dużi kawałk zemi kaszëbsczi pòkriwają lasë, ale żóden nie je taczi wieldżi 

i pôłen tajemnice jak las Mirachòwsczi. (…) Dniami całimi pò nim błądzëc 

mòżesz, nie naszedłszë żëwi dësze. (…) Zabłądzëc mòżesz na zybi straszny, kądka 

pòrenë i pò zôchòdze słuńca górą letkò wãdrëje Dëch Lasu i cã prowadzy na 

pewną smierc, złi, że lëdzczé òkò zazérô do jegò państwa (…)49, 50. 

                                                                   
41 Pokłon feretronów – element kaszubskiej tradycji pielgrzymkowej polegającej na „kłanianiu się” 

(wykonywaniu ruchów) niesionych przez pielgrzymów feretronów świątyniom macierzystym (z których 

pielgrzymka wyrusza), świątyniom docelowym, krzyżom przydrożnym, kaplicom i kościołom oraz sobie 

wzajemnie. [w:], https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C5%82on_feretron%C3%B3w (24.01.2021). 
42 (…) Rano pełne słońce widziało pobożny lud pod figurą świętego Jana Nepomucena. Stoi ona na końcu 

miasta (…) Wśród zielonych lip stoi pomnik tego świętego księdza, który wolał ponieść śmierć niż zdradzić 
tajemnicę spowiedzi. Tam po raz ostatni żegnają się ludzie z ludźmi, chorągwie z chorągwiami, obrazy 

z obrazami, zanim kompania ruszy między zielone pola (…), zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
43 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Oficyna Czec, Gdańsk 2005, s. 20, 124, 

132, 177, 188-191, 195, 199, 209. 
44 ks. Jażdżewski L., Trasa pielgrzymki… 
45 ks. Jażdżewski L., Duchowość pielgrzymki, [w:] ks. Jażdżewski L., Pielgrzymki kościerskie na kalwarię 

Wejherowską, Wydawnictwo ACTEN, Wejherowo 2008, s. 139-156. 
46 (…) Tylko u niego można było nabyć marsz ułożony przez kaszubskiego księdza Kelera: „Marsz, marsz me 
serce na kalwarię”, który nasi ludzie, idąc pielgrzymką do Wejherowa, śpiewają w Mirachowskim Lesie (…), 

zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
47 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
48 ks. Jażdżewski L., Trasa pielgrzymki… 
49 (…) Dużą część ziemi kaszubskiej pokrywają lasy, ale żaden nie jest taki wielki i pełen tajemnicy, jak Las 

Mirachowski. (…) Całymi dniami możesz po nim błądzić nie spotkawszy żywej duszy. (…) Możesz zabłądzić 

na strasznym trzęsawisku, gdzie rankiem i po zachodzie słońca górą lekko wędruje Duch Lasu, który prowadzi 
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Sami Kaszubi, żyjąc w danym środowisku przyrodniczym, nadawali mu nieraz 

magiczne znaczenie. Lasy, jeziora, rzeki i bagna stanowiły dla nich wyraz tajem-

niczości i przejaw działania nieznanych sił, których się często bali. Dlatego należy 

stwierdzić za Tadeuszem Linknerem, iż nie można pominąć wizji Lasu Mirachowskiego 

w opisie pielgrzymki kościerskiej
51

. 

Od ponad trzystu lat pielgrzymom towarzyszy przybrany kwiatami obraz „Świętej 

Matki” ważący ponad 100 kg, który niesie 4 mężczyzn. Feretron jest niepisanym 

znakiem rozpoznawczym kościerskiej pielgrzymki, opiekę nad nim sprawują zawsze 

kawalerowie, członkowie Bractwa św. Krzyża.  

(…) Òb tã ùroczëstosc òbrôz Matczi Bòsczi nieslë szterzeji òbraznicë (…) Za 

miastã òbleklë òbrôz Matczi Bòsczi w biôłą płôchtã, a dwaji mocny chłopë 

wzãlë gò na pasë i nieslë dalekò przodë. Jakbë szła Matka Bòskô, 

błogòsławiącô pòla przed nôbòżnym lëdã (…)52, 53. 

Autor dokładnie opisuje trasę pielgrzymki oraz to, co się podczas niej działo. 

Opisuje szczegółowo wygląd kapliczek i krzyży przydrożnych oraz wsi, w których się 

pielgrzymka zatrzymywała. 

(…) minãłasma Bòrëcëno i zaszłasma do Wigòdë. (…) Dlôtegòm sã przed 

Wigòdą zatrzimôł przë figùrze w pòlu. Biôłô òna tam stojała jak môłô 

kaplëczka a wiônkama z malbróków i bòrowiczô bëła òbwiészónô. W ni za 

òknama stojała figura Matczi Bòsczi (…)54, 55. 

Majkowski stara się przybliżyć czytelnikowi trud pielgrzymowania, a zarazem 

piękno kaszubskiego krajobrazu. 

(…) Òd Bòrzestowa do Miechùcëna czãżkô jidze droga. Na prawą rãką szkli 

jezoro a na lewą ùnôszają sã wiże (…)56, 57. 

Przed Miechucinem bohater spotyka starą Julkę, którą okoliczni ludzie nazywali 

proroczką, bo była osobą, która potrafiła dostrzec to, co niewidzialne dla oczu. Julka 

opowie Remusowi, jak to ujrzała ciągnące za pielgrzymami duchy dawnych 

Kaszubów, co pod Świętopełkiem
58

 i Mściwojem
59

 przed wieluset laty jeździli od 

                                                                   

cię na pewną śmierć zły, że ludzkie oko zagląda do jego państwa (…), zob. Majkowski A., Życie i przygody 

Remusa… 
50 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
51 ks. Jażdżewski L., Trasa pielgrzymki… 
52 (…) Podczas tej uroczystości obraz Matki Boskiej nieśli czterej obraźnicy(…) Za miastem obraz Matki 

Boskiej okryto białą zasłoną, a dwóch mocnych chłopów wzięło go na pasy i niosło daleko na przodzie. 

Wyglądało to, jakby Matka Boska szła przed pobożnym ludem, błogosławiąc pola (…), zob. Majkowski A., 

Życie i przygody Remusa… 
53 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
54 (…) minęliśmy Borucino i zaszliśmy do Wygody. (…) Dlatego przed Wygodą zatrzymałem się przy figurze 

w polu. Stała tam biała, jak kapliczka, i przystrojona stokrotkami i listowiem borówek. Za szybą stała w niej 

figura Matki Boskiej. (O…), zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
55 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
56 (…) Od Borzestowa do Miechucina ciężka jest droga. Po prawej ręce błyszczy jezioro, a po lewej wznoszą 

się wzgórza (…), zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
57 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
58 Świętopełk, niekiedy zw. Wielkim, ur. zapewne między 1190 a 1200 rokiem, zm. 11 I 1266 roku, książę 

Pomorza Gdańskiego, syn Mściwoja I, ojciec Mściwoja II, [w:] https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/%C5%9B 

wi%C4%99tope%C5%82k.html (07.01.2021). 
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zamku do zamku i strzegli naszej wolności. Julka widziała też Remusa w korowodzie 

duchów dawnych przodków, zwał się Witosławem
60,

 
61

. Tu daje nam autor ponownie 

do zrozumienia, że pielgrzymka odbywa się w okresie zaboru pruskiego. Stara Julka, 

którą ludzie zwą proroczką, w rozmowie z Remusem dzieli się swymi przeżyciami
62

. 

(…) Ale za timi żëjącymi slôdë szło wiãkszé wòjskò. Szlë cëchò jak cénie 

a jednak wësokò sedzelë na pësznych kòniach sami w srébërné blachë 

òbleczony, a pióra wiôldżé jak płamienie wërôstałë z jich żelôznych szołmów. 

Miecze dłudżi zwiészałë sã z jich bòków, a las dłudżich kòpi płënął nad jich 

rzãdami (...) Ùważôj: To bëlë ti dôwni Kszëbòwie, co pòd Swiãtopôłkã 

i Mestwinã wiele set lat czasu nazôd jezdzëlë òd zómka do zómka i strzeglë 

naszi swòbòdë (…) przed dłudżimi lati widzałam cebie w wòjskù tich céni, co tu 

dzysô przelecałë. Ale w nen czas srébërné blachë piers twòjã pòkriwałë, a z twò-

jégò szołmù żelôznégò krôsné pióra trzãsłë sã jak płomienie chwałë (…)63, 64. 

Majkowski przedstawia Kaszubów jako lud Boży, od ojca i praojca siedzący na tej 

ziemi i chwalący Boga. Toteż w pielgrzymce tego ludu Na przodzie szła matka Boska 

za nią, jak stado owieczek za pasterzem, szedł nasz lud. Ale za żyjącymi szło większe 

wojsko. Szli cicho jak cienie, a jednak wysoko siedzieli na pysznych koniach, ubrani 

w srebrne blachy, a pióra wielkie jak płomienie wyrastały z ich żelaznych hełmów, to 

byli ci dawni Kaszubi65
. Sam Remus dozna podobnego jak stara Julka widzenia 

w Lesie Mirachowskim, które tak opowie
66

: 

(…) w ti chmùrze rozeznôł jem ricerzi na wësoczich kòniach z piórami na 

szołmach i z lasã kòpij nad nimi.(…) A za nimi, jak dalekò mòje òkò dozdrzało, 

bieżałë bladé sztôłtë ksążąt w królewsczich ruchnach, biskùpów, mnichów 

i ricerzi w pòrozbitich zbrojach, a kù reszce szaré lëdztwò (…)67, 68. 

Ujrzy całe Kaszuby idące na kalwarię Wejherowską pod znakiem krzyża, co jest 

wielce wymowne. Pielgrzymka zdąża do miejsca spotkań Kaszubów w czasach kiedy 

                                                                   
59 Mściwoj II, Mszczuj, ur. ok. 1220 roku, zm. 25 XII 1294 roku, Gdańsk, książę Pomorza Gdańskiego, syn 

Świętopełka I, [w] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Msciwoj-II;3944117.html (07.01.2021). 
60 Witosław – staropolskie imię męskie, złożone z członów Wit(o)- („pan, władca”), i -sław („sława”). Mogło 

ono mieć charakter życzący i oznaczać „tego, który będzie sławnym panem”, [w:] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witos%C5%82aw_(imi%C4%99) (14.01.2021). 
61 Linkner T., Rycerz słońca szukający światła… 
62 Kustosz Gaudenty A., Kalwaria Wejherowska a Aleksander Majkowski… 
63 (…) Ale za żyjącymi szło większe wojsko. Szli cicho jak cienie, a jednak wysoko siedzieli na pysznych 

koniach, ubrani w srebrne blachy, a pióra wielkie jak płomienie wyrastały z ich żelaznych hełmów. Długie 

miecze wisiały im u boku i las długich kopii płynął nad ich rzędami. (…) Uważaj: to byli ci dawni Kaszubi, co 

pod Świętopełkiem i Mściwojem przed wieluset laty jeździli od zamku do zamku i strzegli naszej wolności. (…)  
przed długimi laty widziałam ciebie w wojsku tych cieni, co tu dziś przyleciały. Ale wówczas srebrne blachy 

pierś twoja pokrywały, a twojego hełmu żelaznego barwne pióra powiewały jak płomienie chwały, zob. 

Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
64 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
65 Zielonka Z., Wyznaczniki arcydzieła „Życia i przygód Remusa” Aleksandra Majkowskiego… 
66 Linkner T., Rycerz słońca szukający światła… 
67 (…) za ludem płynęła chmura a w niej rozpoznałem rycerzy na wysokich koniach z piórzastymi hełmami 

i z lasem kopii nad nimi. (…) Za nimi, jak daleko dojrzało moje oko, podążały blade postacie książąt 
w królewskich szatach, biskupów, mnichów i rycerzy w zbrojach, a wreszcie szary lud (…), zob. Majkowski 

A., Życie i przygody Remusa… 
68 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imiona_s%C5%82owia%C5%84skie
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Pomorze jest już chrześcijańskie. Przed wiekami sakralnym miejscem był Rowokół, 

a potem przejęło tę rolę Wejherowo – zda się mówić Majkowski
69

. Wszyscy pątnicy 

dotarli do samego sanktuarium Męki Pańskiej. Morze ludzkie szeroką falą zaczęło 

płynąć ku pierwszym kaplicom kalwarii
70

.  

(…) Wszëscë òni sã tam zeszlë z naszégò kraju kaszëbsczégò. I rëbôcë 

z miedzëmòrzô hélsczégò, spòd Swôrzewa i Pùcka, i ti, co na Òksëwsczi Kãpie 

na pszénicznych gruńtach sedzą, i ti dużi chłopë z Òliwë, chtërny strzegą 

grobów ksążąt kaszëbsczich, i ti, co na Karwińsczich Błotach letczé swòje 

chëcze pòstawilë, i ti, co na Żarnowiznie przëlglë do wieldżégò jezora, i ti, co 

na niemiecczi Pòmòrsce żëja strzód jinnowiérców, i ti, co sã tacą pò lasach 

Mirachòwsczich, i ti z Czëstich Pół, i ti z brzegów Reduni kù Gduńskòwi, i ti 

z Kaszëbsczi Szwajcarëji i Reduni zdrojów, i ti ze zemi kòscérsczi, zôbòrsczi  

i z gruńtów piôskòwatich szlachecczich Gôchów (…)71, 72. 

Spod pióra Majkowskiego wychodzi jeden z najwznioślejszych opisów znaczenia 

Jerozolimy Kaszubskiej
73

. W usta bohatera wkłada takie oto słowa o pielgrzymce: 

(…) Jakùż jô cã òpiszã mòją ùbògą gôdką, pielgrzimkò do Wejherowa? 

Mùszôłbëm bëc malôrzã, żebë wëmalowac to mòdré niebò i cepłi wid 

słunuszka na zelonych pòlach i biôłich drogach! I te krôsë chòrągwi, czej 

witałë nas procesëje w parafijach nad naszą drogą do swiãtégò miescô! 

Mùszôłbëm ùmiec wëmalowac w òbrazu te wësoczé Bòżé mãczé, co 

rozkrziżowałë remiona litoscëwie na granicach i rozestajnych drogach, 

a wkrąg nich gromôdczi klãczących lëdzy i swiãtą mgłã pôcerzi! (…) Mùszôłbëm 

bëc na òrganach méstrã nad méstrami, czejbëm chcôł wëgrac tã całą nótã 

Bòsczi chwałë, chtërna brzëmieje z wòjska tegò lëdu we dnie do mòdrégò 

nieba a kòlëbie gò na słomianny leżë w nocë – i ten marsz kalwarëjsczi, jaczim 

brzëmieje wieldżi Mirachòwsczi las! Ale ani krôsë, ani mùzëczi bë nie stało, 

czejbëm chcôł dac wëòbrażenié tegò, czegòm doznôł na Kalwarëjsczich 

Górach z jich kaplëcama, chtërnych strzegą jak starże wësoczé jak wieże bùczi 

òd dłudżich set lat (…)74, 75. 

                                                                   
69 Linkner T., Rycerz słońca szukający światła… 
70 Kustosz Gaudenty A., Kalwaria Wejherowska a Aleksander Majkowski… 
71 (…) Wszyscy się tam zeszli z naszego kraju kaszubskiego. Rybacy z helskiego międzymorza, spod Swarzewa 
i Pucka, i ci, co na Oksywskiej Kępie na pszenicznych gruntach siedzą, i duże chłopy z Oliwy pilnujące 

grobów książąt kaszubskich., i ci, co na Karwińskich Błotach lekkie checze postawili, i ci, co na Żarnowiźnie 

przylgnęli do wielkiego jeziora, i ci, co na niemieckim Pomorzu żyją wśród innowierców, i ci, co się skryli 

w lasach Mirachowskich, i ci z Czystych Pół, i ci znad brzegów Raduni ku Gdańskowi, i ci z Kaszubskiej 
Szwajcarii i zdrojów Raduni, i ci z ziemi kościerskiej i zaborskiej, i z piaszczystych gruntów szlacheckich 

Gochów (…),  zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
72 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
73 Kustosz Gaudenty A., Kalwaria Wejherowska a Aleksander Majkowski… 
74 (…) jakże ja moją ubogą mową opiszę cię, pielgrzymko do Wejherowa? Musiałbym być malarzem, żeby 

namalować modre niebo i ciepłe światło słońca na zielonych polach i białych drogach! I barwy chorągwi, 

kiedy witały nas procesje w parafiach po drodze do świętego miejsca! Musiałbym umieć namalować obraz 

wysokich Bożychmąk, które rozkrzyżowały litościwie ramiona na granicach i rozstajnych drogach, i gromad 
ludzi klęczących wokół nich, i świętej mgły pacierzy! (…) Musiałbym być organów mistrzem nad mistrzami, 

żebym mógł wygrać nieustanną nutę boskiej chwały, która za dnia rozbrzmiewa z wojska tego ludu pod niebo, 

a w nocy kołysze je na leżach ze słomy, i marsz kalwaryjski, którym dźwięczy wielki Las Mirachowski! Ale ani 
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3. Podsumowanie 

Podróż bohatera przez przestrzeń własną oraz czas pozwala zaprezentować wiele 

aspektów przestrzeni „narodowej”: geografię, historię oraz charakter narodu, zwyczaje, 

podania miejscowe, wierzenia, mitologię, demonologię, regionalne zróżnicowanie 

dialektyczne, odmienności pod względem strojów itp.
76

 Obraz literacki jest fikcją, 

natomiast wyraz ducha danej epoki jest naznaczony piętnem historii
77

. W utworze 

Majkowskiego, którego akcja dzieje się w II połowie XIX wieku, opartym na toposie 

drogi – podróży po ziemi kaszubskiej, bohater poznaje miejsca znajdujące się na mapie 

topograficznej Kaszub. W mentalności kaszubskiej wagę przykłada się do sfery 

codziennej egzystencji uwarunkowanej prawami natury, a także do świata wykracza-

jącego poza ludzki porządek, odsyłającego do sakralnych wartości. W tradycji kaszub-

skiej przestrzeń natury kieruje ku wartościom związanym z mitem rodzinnej ziemi, do 

miejsca narodzin i dzieciństwa
78. W przypadku Kaszubów jako przykładu małych 

społeczności regionalnych, etnicznych, obserwujemy szczególnie silne zakorzenienie 

w chrześcijaństwie. Niewielkie obszarowo Kaszuby nasycone są lokalnymi ośrodkami 

kultu
79

. Nasz bohater – Remus, rycerz słońca, symbolizuje lud, który musi się zbudzić, 

żeby odzyskać dawną wielkość
80

.  

Motyw pielgrzymowania jako wędrówki przez życie stanowi jeden z tematów 

powieści. Pielgrzym – słowo to niesie więcej konotacji niż wędrowiec, podróżnik, 

turysta, czyli ten, który pełen ciekawości świata poznaje inne kultury, pragnąc jak 

najwięcej doświadczyć, zdobyć wiedzę o ludziach, o nowych regionach. Pielgrzym 

kojarzy się ze sferą sacrum, jest to bowiem człowiek, dążący do świętego miejsca, 

wyruszający na pielgrzymkę, w tym przypadku w intencji oswobodzenia Kaszub z rąk 

zaborcy. Dla każdego człowieka religijnego każde miejsce nasycone mocą sacrum jest 

miejscem świętym i stałym. Mówiąc językiem mitu, jest to miejsce, gdzie włada 

genius loci i gdzie można doznać ciągłości tradycji; w przypadku kalwarii Wejherow-

skiej oczywiście tradycji chrześcijańskiej
81

. Majkowski przedstawił nie tylko tragedię 

germanizowanych Kaszubów, ale ideę ich wyzwolenia i powrotu kaszubskiej ziemi do 

dawnej świetności. Aby to się stało, Kaszubi powinni stać się silnymi duchem i myślą. 

Wracając do motywu drogi w sensie toposu literackiego jako wędrówki – 

poszukiwania (a w przypadku naszego bohatera również kreacji na rycerza słońca), 

należy zwrócić uwagę nie tylko na drogę pełną niebezpieczeństw. Ważniejsze w tym 

kontekście wydają się być miejsca, do których Remus trafia, w których się zatrzymuje. 

                                                                   

barw, ani muzyki nie starczyłoby, gdybym chciał dać obraz tego, co doznałem na kalwaryjskich górach 

pokrytych kaplicami, których od długich setek lat strzegą niby strażnicy buki wysokie jak wieże (…), zob. 

Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
75 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
76 Derlatka T., O topologicznych podobieństwach największych utworów prozatorskich Kaszubów i Serbołu-

życzan (tezy), [w:] Acta Cassubiana 2010, t. XII, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2010, s. 183-197. 
77 Drzeżdżon J., Wędrówki Remusowe po Kaszubach… 
78 Kuik-Kalinowska A., Literatura kaszubska w perspektywie antropologii kulturowej, [w:] Slavia 

Occidentalis, nr 70/2 (1013), s. 27-36. 
79 Borzyszkowski J., Rola kultu maryjnego w małych wspólnotach etniczno-kulturowych na przykładzie 
społeczności kaszubskiej… 
80 Szczesiak E., Mała odyseja… 
81 Linkner T., Rycerz słońca szukający światła… 
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W czasie pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską bohater odnajduje się w przestrzeni 

Golgoty: Kalwaryjskie góry!
82

  

(…) Wa kalwarëjsczé Górë! Czileż razy jô tam òbnôszôł pò wajich przidczich 

chrzbtach mój czãżôr lëdzczi (…) Bò co na nôùce òpòwiôdôł dzeckù dobri 

ksądz, to mie tu na òczach stanãło jawno. Tak jakbë òd nych dzejów 

litoscëwégò Bòga na zemi nie bëło ùszło do wiecznoscë bezmała dwa tësące 

lat. Z górë w dół z dołu w górã czãżkô wiodła droga, ale jô nie czuł ti 

czążkòscë. Kùż jak dôka płënął nad nôbòżnym lëdã, ale mie bëło, jakbëm 

chòdzył w pòrénny mgle pòrénkù młodégò wiarë naszi. Jak kamianny 

swiôdkòwie ze swiãti zemi kaplëce stojałë strzód stôtodôwnych bùków na 

wiżach i òtmikałë swòje brómë i rôczëłë: – Pòjta, dzecë Wiarë! Wëlãkłô 

w dolënach, skąd wasza jidze droga, dësza wasza òdpòcznie i wësokò z górë 

wezdrzi na wasz trud tam w dole (…)83, 84.  

Zasadniczym zadaniem tego utworu miało być w zamierzeniu autora zapre-

zentowanie Kaszub z płaszczyzny najgłębszych motywów ludzkiego działania. 

„Remus” urasta do swego rodzaju symbolu – znaku odrodzenia kulturowego Kaszub
85

, 

znaku oswobodzenia narodu kaszubskiego z rąk zaborcy. Warto w tym miejscu 

pamiętać, że to właśnie Młoda Polska wzbudziła u twórców poczucie mitycznego 

związku narodu z ziemią
86

. Jak pisał Artur Górski poznać siebie znaczy również 

odnaleźć się i w czasie i przestrzeni, i w dziejach i w ziemi jako syn swego narodu 

i jako syn swej gleby87
. Majkowski poprzez postać Remusa i jego wanożenie przez 

Kaszuby udowadnia, że wraz z poznaniem ziemi rośnie przywiązanie do niej, a z przy-

wiązania idzie siła do działania. Udowadnia, że istnieje jedność pomiędzy narodem 

a jego ziemią, jedność głęboko sięgająca w podświadomość
88

. Ale trzeba tę ziemię 

objąć ramionami swemi, jak ją obejmuje człowiek ludu, kiedy pada krzyżem na 

podłogę wiejskiego kościoła; trzeba ją schodzić stopami; przepłynąć łodzią 

i przedeptać po drogach i bezdrożach; trzeba długo wsłuchiwać się w jej mowę i duszą 

odgadnąć jej duszę
89

. 

  

                                                                   
82 Złotkowska K., Przestrzeń w powieści Majkowskiego, [w:] Życie i przygody Remusa Aleksandra 

Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, (red.) Linkner T., Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1999, s. 75-82. 
83 (…) Kalwaryjskie Góry! Ileż razy po waszych stromych grzbietach obnosiłem swój ciężar ludzki (…) Bo co 

na nauce dziecku opowiadał dobry ksiądz, tu stanęło mi jawnie przed oczyma. Tak jakby od tamtych dziejów 

litościwego Boga na ziemi nie upłynęły do wieczności prawie dwa tysiące lat. Z góry w dół i z dołu w górę 
ciężka wiodła droga, ale ja nie czułem jej ciężaru. Kurz jak mgła płynął nad pobożnym ludem, ale mnie się 

zdawało, że chodząc w porannej mgle młodego dnia wiary naszej. Jak kamienni świadkowie ze świętej ziemi 

stały kaplice wśród starodawnych buków na wzgórzach i otwierały swe bramy i zapraszały: Chodźcie, dzieci 

Wiary! Wylękła w dolinach, skąd wasza droga wiedzie, dusza wasza odpocznie i z góry spojrzy na swój trud 
tam w dole (…), zob. Majkowski A., Życie i przygody Remusa… 
84 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé… 
85 Drzeżdżon J., Wędrówki Remusowe po Kaszubach… 
86 Linkner T., Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregryncje i twórcze fascynacje 
87 Górski A., Glossy o ludziach i ideach, Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna, Warszawa 1930, s. 219-220. 
88 Tamże. 
89 Tamże. 
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Z Remusem przez Kaszuby. Motyw wędrówki „wanogi” w „Życiu i przygodach 

Remusa” Aleksandra Majkowskiego 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy motywu wędrówki w powieści A. Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło 

kaszëbsczé”. Akcja powieści oparta jest na toposie drogi – wędrówki, z kaszubska „wanogi” po ziemi 

kaszubskiej, w którą wyruszył jej bohater – Remus. Znajdziemy w niej wiele odniesień do realiów 

historycznych, jej akcja obejmuje głównie II połowę XIX wieku, kiedy to Kaszuby były pod pruskim 
zaborem. Poprzez postać Remusa Majkowski wykreował w powieści kaszubskiego rycerza słońca, 

pragnącego wybawić swoją ziemię od wszelkiego zła.  

W utworze Majkowskiego znajdujemy obraz mapy całych Kaszub. Bohater zawędrował do wielu 

miejscowości, między innymi do Wejherowa, które jest niezmiernie ważne dla Kaszubów pod względem 
wiary, bowiem Wejherowo ze swoją ponad 300-letnią kalwarią nazywane jest Kaszubską Jerozolimą. 

Autor przedstawia dokładny opis pieszej pielgrzymki do Wejherowa, której intencją było odzyskanie 

wolności spod zaboru pruskiego. Nasz bohater, pielgrzym – Remus, rycerz słońca, symbolizuje lud, który 

musi się zbudzić, żeby odzyskać dawną wielkość. Majkowski przedstawił nie tylko tragedię 
germanizowanych Kaszubów, ale także ideę ich wyzwolenia i powrotu kaszubskiej ziemi do dawnej 

świetności. Autor dokładnie opisał trasę pielgrzymki oraz to, co się podczas niej działo.  

Remus urasta do swego rodzaju symbolu – znaku odrodzenia kulturowego Kaszub, znaku oswobodzenia 

narodu kaszubskiego z rąk zaborcy. Majkowski poprzez postać Remusa i jego wanożenie przez Kaszuby 
udowadnia, że wraz z poznaniem ziemi rośnie przywiązanie do niej, a z przywiązania idzie siła do 

działania. Udowadnia, że istnieje jedność pomiędzy narodem a jego ziemią, jedność głęboko sięgająca 

w podświadomość. 

Słowa kluczowe: wędrówka, pielgrzymka, ojczyzna, kalwaria, Kaszuby 
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With Remus through Cashubia. The motif of "vanoga" wandering in "The Life 

and Adventures of Remus" by Aleksander Majkowski 

Abstract 
The article concerns the motif of wandering in A. Majkowski's novel "Żëcé i przigòdë Remùsa. The 

"Kashubian Mirror". The action of the novel is based on the topos of the road – wandering, with the 

Kashubian "wanoga in the land of Kashubia, in which the novel's protagonist, Remus, will set off. In the 

novel we will find many references to historical realities, its plot covers mainly the second half of the 19th 
century, when Kashubia was under Prussian rule. Through the character of Remus, Majkowski creates in 

the novel Kashubian Knight of the Sun, who wants to save his land from all evil. In Majkowski's piece we 

find an image of a map of the whole Kashubia. The hero travels to Gdansk, Lębork, Puck, Sarbsk or 

Wejherowo, among others.  
The latter village was and is extremely important for Kashubians in terms of faith, because Wejherowo 

with its over 300-year-old calvary is called Kashubian Jerusalem. In the article I focused on the description 

of the walking pilgrimage to Wejherowo, in which the hero sets off with a company from Kościerzyna. 

Talks of the Kashubians under the Prussian partition often concerned the topic of freedom, and also for this 
intention they go to St. Wejherowo. Our hero, Remus, a knight of the sun, symbolizes a nation who must 

wake up to regain their former greatness, while at the same time embodying a man growing above his 

surroundings, an individual with a rich interior, striving to make others aware of what is inside them. 

Majkowski presented not only the tragedy of germanized Kashubians, but also the idea of their liberation 
and return of Kashubian land to its former glory. By the way, the author describes the route of the 

pilgrimage and what happened during it. 

 It describes in detail the appearance of the chapels and roadside crosses and the villages where the 

pilgrimage stopped. The main task of this work as intended by the author 
was to present Kashubia from the plane of the deepest motives of human activity. "Remus" grows into 

a kind of symbol – a sign of cultural revival of Kashubia, a sign of liberation of the Kashubian nation from 

the hands of the invader. Majkowski, through the figure of Remus and his wandering through Kashubia, 

proves that with the knowledge of the earth, the attachment to it grows, and from the attachment goes the 
power to act. It proves that there is unity between a nation and its land, a unity that reaches deep into the 

subconscious. 

Keywords: wandering, pilgrimage, homeland, calvary, Kashubia 
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Podróż kosmiczna w sztukach wizualnych.  

Problemy interpretacji na przykładzie wybranych prac 

Kosmos budził i budzi zainteresowanie nie tylko astronomów czy konstruktorów 

rakiet, lecz również artystów. Ci ostatni przedstawiali w swoich dziełach najróżniejsze 

wyobrażenia o przestrzeni kosmicznej dużo wcześniej przed takim rozwojem technolo-

gicznym, który dawał możliwości eksploracji tego, co znajduje się poza naszą planetą. 

Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się dziełom sztuki, jak i obiektom pretendu-

jącym do statusu dzieła sztuki, które powstały w trakcie lub po osiągnięciu założeń ame-

rykańskiego programu Apollo z lat 1961-1973 i podejmują temat podróży w kosmos.  

Analiza i interpretacja wybranych przykładów pozwala na postawienie pytań 

o podróż kosmiczną rozpatrywaną jako motyw artystyczny. Owa podróż może być 

rozumiana dosłownie jako fizyczne przemieszczanie się podróżującego, jak i w sensie 

metaforycznym. Drugi przypadek pozwoli pochylić się nad znaczeniem wyobraźni 

jako komponentu dzieła sztuki. Przywoływane prace nie doczekały się dotąd 

satysfakcjonującego opisu o charakterze historyczno-artystycznym, przez co niniejszy 

artykuł stanowi świeże spojrzenie, umożliwiające także korelację historii sztuki 

z innymi dziedzinami nauki.  

1. Apollo 11 

20 lipca 1969 roku człowiek wylądował na Księżycu, a co za tym idzie cel misji 

Apollo 11 został osiągnięty. Świadectwem przebiegu tego wydarzenia są fotografie, 

jakie zostały wykonane przez astronautów. Część z nich została zamieszczona w 1979 

roku w LIGHT Gallery w Nowym Jorku na wystawie prezentującej 51 fotografii NASA. 

Mimo że fotografie wykonane przez astronautów nie były pomyślane w momencie ich 

wykonywania jako dzieła sztuki, poprzez umieszczenie na wystawie mogły taki status 

osiągnąć. Ponadto, w 2015 roku 15 fotografii z archiwum NASA weszło w skład kolek-

cji Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Fotografie, znajdując się w archiwum, 

posiadały status informacyjnych i racjonalnych, ułożonych w oparciu o zasady 

klasyfikacji NASA. Umieszczenie ich na wystawie obnaża system zawłaszczania 

fotografii przez instytucję. Autorstwo astronautów zostało wymazane na rzecz budo-

wania prestiżu i reprezentacyjności instytucji oraz programu kosmicznego, którego 

przygotowania trwały latami.  

Medium fotografii pozwoliło astronautom na zapisanie konkretnych chwil z podróży. 

Fotograf astronauta znajdował się w sytuacji czasoprzestrzennej o wyjątkowym 

charakterze, ponieważ zdjęcia zostały wykonane w kosmosie, jak żadne inne działanie 

człowieka przed tym. Zatem sam gest naciśnięcia spustu wydaje się czymś niepowta-

rzalnym, nierównoważnym dla fotografii wykonanych na Ziemi czy dzieł sztuki 

innych mediów artystycznych poruszających tematykę wyobrażeń o wszechświecie. 

                                                                   
1 d.kubon@student.uw.edu.pl, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet 

Warszawski, www.ihs.uw.edu.pl. 
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Rysunek 1. Zdjęcie bez tytułu z misji Apollo 11, 1969, Museum of Modern Art, Nowy Jork
2
 

Załogę statku kosmicznego misji Apollo 11 stanowili dowódca Neil Armstrong, 

Pilot modułu księżycowego Buzz Aldrin oraz pilot modułu dowodzenia Michael 

Collins. Jedna spośród omawianych fotografii jest portretem Neila Armstronga (rys. 1). 

Amerykański astronauta uśmiecha się do odbiorcy, a uchwycona radość zdaje się nie 

zdradzać powagi misji. Na zdjęciu obecne są elementy odsyłające bezpośrednio do 

skojarzeń z podróżą, jak tło będące fragmentem rakiety czy skafander kosmiczny. 

Członkowie misji Apollo byli wyposażeni w dwa rodzaje skafandrów: jeden 

przeznaczony tylko do wnętrza statku kosmicznego, drugi zaś na zewnątrz. Poza 

statkiem astronauci potrzebowali ochrony termicznej i mogli się spotkać z różnymi 

zagrożeniami, przez co skafander musiał być wzbogacony o dodatkowe zewnętrzne 

warstwy. Do zagrożeń podczas podróży zalicza się między innymi meteoroidy, czyli 

okruchy skalne poruszające się po orbitach wokół Słońca
3
. Okruchy te są na tyle 

niebezpieczne, że po uderzeniu w Ziemię mogą spowodować poważne zniszczenia na 

jej powierzchni
4
. Wizerunek ma wyraz reprezentacyjny: astronauta reprezentuje 

ziszczone marzenia o eksploracji przestrzeni kosmicznej. Portret jest fotograficznym 

zapisem obecności konkretnej postaci, której postawę przepełnia duma, satysfakcja 

i szczęście, ponieważ zostało osiągnięte niemożliwe. Armstrong został sfotografowany 

przez jednego z członków załogi rakiety, lecz autorstwo nie zostało ujawnione.  

                                                                   
2 Rippy M., An interview with the Beaumont & Nancy Newhall Curatorial Fellow in the Department of 

Photography, Museum of Modern Art Kristen Gaylord, Yieldmagazine, nr 4, 2016, s. 8, 

https://004.yieldmagazine.org/untitledphotographfromtheapollo11missionjuly1969-

2/?fbclid=IwAR1i_BUzf9pIaFqi3CMYSnGuPgd8RAy2tmwLGuVPsz3eRN0pGKTTrmTY_LA, 
15.01.2021. 
3 Godwin R., Apollo 11. Pierwszy człowiek na Księżycu, Warszawa 2012, s. 46-47. 
4 Kreiner J., Astronomia z astrofizyką, Warszawa 1988, s. 133. 

https://004.yieldmagazine.org/untitledphotographfromtheapollo11missionjuly1969-2/?fbclid=IwAR1i_BUzf9pIaFqi3CMYSnGuPgd8RAy2tmwLGuVPsz3eRN0pGKTTrmTY_LA
https://004.yieldmagazine.org/untitledphotographfromtheapollo11missionjuly1969-2/?fbclid=IwAR1i_BUzf9pIaFqi3CMYSnGuPgd8RAy2tmwLGuVPsz3eRN0pGKTTrmTY_LA
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Warto zastanowić się nad pozycją niniejszej fotografii w kontekście muzealnym 

i wystawienniczym. W zbiorach Museum of Modern Art figuruje ona z podpisem 

„Untitled photograph from the Apollo 11 mission, July 1969”. Brak tytułu może być 

odebrany jako zlekceważenie sportretowanej postaci. Brak informacji o Neilu Arm-

strongu niejako go uprzedmiatawia i może prowadzić do wykluczenia sieci powiązań, 

jaka tworzy się między podróżującym a podróżą. Z doświadczeniem podróży 

kosmicznej wiążą się zapewne silne emocje i uczucia, których nie da porównać do 

podróży ziemskich. Podróży poza planetę towarzyszy ogromne ryzyko śmierci. Neil 

Armstrong, tak jak inni astronauci, miał żonę i dzieci. Wchodząc na pokład statku 

kosmicznego, zostawił swoją rodzinę, poświęcając się jednej z najniebezpieczniej-

szych misji w historii ludzkości. Patrząc na fotografię bez podpisu można zapomnieć 

o takim odczytaniu jej znaczenia, tak samo jak zapomina się o autorach fotografii, 

którymi byli astronauci wchodzący w role fotografów-amatorów. Z drugiej strony 

wydaje się, że brak podpisu mógłby być uzasadniony twierdzeniem jakoby żadne 

słowa nie były w stanie oddać doświadczeń z podróży kosmicznej i tylko nieopatrzony 

podpisem portret jest w stanie oddać znaczenie tego wydarzenia. Przyjmując taką 

perspektywę można traktować fotografię jako pewnego rodzaju fragment rzeczywistości 

pozaziemskiej zapisanej na papierze fotograficznym. Mimo swojej materialności zdjęcie 

pełni w takim rozumieniu wizualne przedłużenie tego, czego doświadczali podróżnicy 

/astronauci. Takie spostrzeżenie prowadzi także do rozpatrywania zdjęć z archiwów 

NASA w kontekście koncepcji archeologii fotografii, autorstwa Jerzego Lewczyńskiego 

– jednego z najwybitniejszych teoretyków i badaczy fotografii w Polsce. Lewczyński 

archeologię fotografii rozumiał jako działania których celem jest odkrywanie, badanie 

i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się dawniej w tzw. przeszłości 

fotograficznej. Dzięki fotografii, ciągłość wizualnego kontaktu z przeszłością stwarza 

możliwość poszerzenia oddziaływania warstw kulturowo-twórczych na dzisiejsze
5
. 

Odbiorca podczas kontaktu z fotografią staje się archeologiem w rozumieniu 

metaforycznym. Patrząc na pracę musi w pewnym sensie przedrzeć się przez warstwy 

wizualne, by odkryć znaczenia w nich ukryte. Dzięki temu dochodzi do aktualizacji 

sceny mającej miejsce w przeszłości. Czasoprzestrzeń i osadzona w niej postać 

astronauty „ożywają”, by opowiedzieć historię na nowo w czasie teraźniejszym. 

Fotografiom zakupionym przez Museum od Modern Art daleko jest do przypad-

kowości. Prace są częścią przemyślanego i zamierzonego udokumentowania podróży, 

lecz niewątpliwie mają charakter amatorski. Jerzy Lewczyński zajmował się fotografią 

amatorską, sprawiając, że dzięki niej oddziaływanie obrazu fotograficznego zostało 

poszerzone. Dla teoretyka ważniejsze od techniki czy autorstwa było to, co fotografia 

może przekazać współczesnemu człowiekowi o przeszłości. Ponadto „nośnikiem 

pamięci”, w rozumieniu metaforyki Lewczyńskiego, jest światło
6
. Fotografie z oma-

wianego zbioru ukształtowało światło pozaziemskie, kosmiczne. Dzięki temu zdjęcia 

autorstwa astronautów są nie tylko świadkami przeszłości, ale również symbolami 

podróży ku niemożliwemu, temu co wykracza daleko poza ramy widzialności 

ziemskiej. 

                                                                   
5 Lewczyński J., Archeologia fotografii, s. 7, cyt. za: Pijarski K., Archeologia fotografii: Czy można 

zarchiwizować gest?, Warszawa 2011, s. 4. 
6 Tamże. 
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Do najciekawszych spośród omawianych należą fotografie przedstawiające 

przestrzeń kosmiczną. Prace te posiadają wiele walorów artystycznych wartych 

rozważenia. Kompozycja kolejnego zdjęcia podzielona jest na dwie części, wyzna-

czone poprzez linię stanowiącą odcinek obwodu Księżyca (rys. 2). Powierzchnia ciała 

niebieskiego stanowi pierwszy plan, na którym można zauważyć miękko wyłaniające 

się wypukłości, wgłębienia czy plamy, a między nimi rozrzucone nieco ostrzejsze rysy. 

Całość skąpana jest w różnych odcieniach szarości: w jednym miejscu szare barwy 

zbliżają się do bieli, aby następnie przejść w ciemniejsze i w końcu najciemniejsze 

ulokowane blisko linii „kosmicznego horyzontu”. Wartościowym, jak i interdyscypli-

narnym wydaje się poprzedzenie spojrzenia na Księżyc, z perspektywy jego geologii, 

spojrzeniem artystycznym. Dzięki temu badania zostają rozszerzone o szeroko pojętą 

wrażliwość percepcji w analizowanych fotografiach. Krajobraz księżycowy został 

ukształtowany w wyniku różnych procesów geologicznych. Dla przykładu: wgłębienia 

obserwowane na powierzchni to ślady po upadku meteorytów, komet lub planetoid, 

określane jako kratery uderzeniowe
7
. Astronauci z programu Apollo ćwiczyli w krate-

rach poruszanie się w księżycowym terenie. Na Księżycu znajduje się wiele formacji 

naturalnych, takich jak: góry, doliny, równiny czy morza. Wracając do warstwy arty-

stycznej omawianej fotografii, należy podkreślić, że określenie „plama” oznaczałoby 

w kontekście geologicznym morze księżycowe. 

 

Rysunek 2. Zdjęcie bez tytułu z misji Apollo 11, 1969, Museum of Modern Art, Nowy Jork
8
 

Drugi plan spowity jest czarną otchłanią, na tle której widnieje przecięta w połowie 

Ziemia. Planeta krąży po swojej elipsie wokół Słońca i zdaje się wyłaniać z kosmi-

cznej przestrzeni niczym zza kurtyny teatralnej. Wzrok widza kieruje się ku niebiesko-

białemu punktowi, co przywodzi na myśl zastosowanie perspektywy linearnej w dziele 

                                                                   
7 Basaltic Volcanism Study Project, Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets, Pergamon Press, Nowy 

Jork 1981, s. 746, http://articles.adsabs.harvard.edu//full/book/bvtp./1981//0000746.000.html, 09.01.2021. 
8 Rippy M., dz. cyt., s. 9. 
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malarskim. Fotografia wywołuje u odbiorcy zachwyt nad ogromem powierzchni 

Księżyca, jednocześnie zaskakując małymi proporcjami Ziemi. Odbiorcy zostaje 

przybliżona perspektywa astronauty: może stanąć na jego miejscu i wziąć udział 

w księżycowej podróży.  

Zupełnie odmienny wyraz ma fotografia powierzchni Srebrnego Globu sfotogra-

fowana w wielkim zbliżeniu (rys. 3). Praca ta mogłaby funkcjonować jako niezależne 

dzieło sztuki, fotogram. Obiektyw aparatu posłużył astronaucie jako teleskop czy lupa, 

pod którą ogląda ekspresyjne rozpryski kolorów i form. Owe formy w wyniku tak 

znacznego zbliżenia nabierają charakteru biologiczności. Obraz fotograficzny budzi 

skojarzenia z komórkami czy cząsteczkami pozostającymi w ciągłym ruchu. Księżyc 

jest żywy, ponieważ nieustannie zachodzą na jego powierzchni oraz wnętrzu procesy 

geologiczne i geofizyczne. Ruch został zatrzymany na płaszczyźnie zdjęcia, 

uzmysławiając odbiorcy, że można go doświadczać nie tylko na naszej planecie.  

 

Rysunek 3. Zdjęcie bez tytułu z misji Apollo 11, 1969, Museum of Modern Art, Nowy Jork
9
 

Na uwagę zasługuje także sam sposób podróżowania. Astronauci wyruszyli na 

Księżyc na pokładzie rakiety Saturn V, powstałej specjalnie na potrzeby programu 

Apollo 11
10

. Fotografie z MOMA nie obejmują prac ukazujących rakietę, lecz można 

znaleźć przedstawienia modułu księżycowego. To rodzaj statku kosmicznego 

składającego się z dwóch części: członu zniżania i członu wznoszenia. Za pomocą 

statku dwóch astronautów mogło się przemieścić z orbity Księżyca na jego 

powierzchnię, a następnie wrócić do rakiety
11

. Przykładem może być fotograficzne 

zbliżenie fragmentu modułu ustawionego na powierzchni Księżyca (rys. 4). Statek 

kosmiczny oświetlony jest nienaturalnym światłem, wprowadzającym aurę magiczności, 

wyjątkowości. Światło odbija się od srebrnych i złotych powłok, modelując ich 

                                                                   
9 Rippy M., dz. cyt., s. 12. 
10 Hitt D., What was the Saturn V?, NASA Educational Technology Services, 
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-was-the-saturn-v-58.html, 

09.01.2021. 
11 Columbia River Entertainment Group, Moon Race: The History of Apollo, DVD, Portland 2007. 
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kształty w księżycowej przestrzeni. Centralnym punktem kompozycji jest okrągła 

stopa lądownika. Element odchodzący ku lewemu rogowi pola obrazowego łączy stopę 

z bokiem członu zniżania. Niewielka część samego członu oraz druga stopa także 

zostały ujęte w kadrze. Astronauta stworzył fotograficzny ułamek całości technolo-

gicznego osiągnięcia, jakim była konstrukcja modułu. Część wznoszenia została 

z kolei przedstawiona na innej fotografii (rys. 5), gdzie unoszące się ku górze elementy 

przypominają figurę antropomorficzną. Sposób dokumentowania wpływa na sam 

odbiór sfotografowanego przedmiotu, mogącego w odbiorze pretendować do statusu 

instalacji artystycznej. Argumentem przemawiającym za taką interpretacją owej 

fotografii byłby wystawienie jej w 1979 roku przez Petere McGilla w galerii sztuki. 

 
Rysunek 4. Zdjęcie bez tytułu z misji Apollo 11, 1969, Museum of Modern Art, Nowy Jork

12
 

 

Rysunek 5. Zdjęcie bez tytułu z misji Apollo 11, 1969, Museum of Modern Art, Nowy Jork
13

 

                                                                   
12 Rippy M., dz. cyt., s. 16. 
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Inna fotografia, stanowiąca podsumowanie omawianego zbioru, jest artystycznym 

zapisem obecności astronauty podróżującego z aparatem fotograficznym (rys. 6). 

Autorstwo fotografii kosmicznych podróżników zepchnięte jest na marginesy badań 

historyczno-artystycznych lub wcale nie uwzględniane. Fotografia przedstawiająca 

cień mężczyzny jest symbolicznym śladem jego wędrówki w czasoprzestrzeni 

pozaziemskiej, co może stanowić zachętę do badań nad zapomnianym i zawłasz-

czonym przez instytucję (NASA) autorstwem. 

 

Rysunek 6. Zdjęcie bez tytułu z misji Apollo 11, 1969, Museum of Modern Art, Nowy Jork
14

 

2. The Fallen Astronaut 

Podróżnicy nie zawsze wracali ze swoich szlaków, czy to ziemskich, czy 

kosmicznych. Wiele astronautów zakończyło swoje misje w kosmosie. Na pokładzie 

rakiety misji Apollo 15 w 1971 roku znalazła się niewielka aluminiowa figurka 

astronauty (rys. 7). Rzeźbę zaprojektował belgijski artysta Paul van Hoeydonck. 

Została położona na powierzchni Księżyca, a tuż obok wbito tabliczkę z nazwiskami 

14 poległych astronautów NASA i ZSRR
15

. Koncepcja artysty na przeznaczenie „The 

Fallen Astronaut”, jak brzmi tytuł pracy, różniła się od koncepcji przedstawicieli 

NASA, przez co doszło do kontrowersji. Autorstwo artysty zostało zawłaszczone przez 

instytucję, a informacja o locie rzeźby na Księżyc była ukrywana aż do momentu 

zakończenia misji. Paulowi van Hoeydonckowi zależało na tym, aby figurka 

reprezentowała całą ludzkość i jej dążność do poznania kosmosu. Ostatecznie autor 

doszedł do porozumienia z instytucją. Niepokojące jest jednak, że na stronie 

internetowej NASA nie ma podanej informacji o autorze rzeźby
16

. O ile wymienieni są 

wszyscy zmarli astronauci, o tyle artysta został „wymazany”. Przyczynia się to do 

                                                                   
13 Rippy M., dz. cyt., s. 20. 
14 Rippy M., dz. cyt., s. 18. 
15 The Planetary Science Communications team, Memorial to Fallen Astronauts on the Moon, 

https://solarsystem.nasa.gov/resources/2279/memorial-to-fallen-astronauts-on-the-moon/, 11.01.2021. 
16 Tamże. 



 

Dominik Kuboń 
 

36 

powstawania nierówności w propagowaniu wiedzy o zaangażowaniu w misję 

astronautów i artystów. Paul van Hoeydonck to pierwszy artysta, który zaprojektował 

obiekt artystyczny mający się znaleźć poza naszą planetą. The Fallen Astronaut było 

i nadal pozostaje jedynym dziełem sztuki na Księżycu. 

 

Rysunek 7. Paul van Hoeydonck, „The Fallen Astronaut”, 1971
17

 

3. Journey to the Moon 

Potencjał ukryty w wyobraźni dostrzegł twórca kolejnej pracy z zakresu medium 

filmu: William Kentridge i jego wiedo „Journey to the Moon” z 2003 roku. Na czarno 

białym obrazie spaceruje po swojej pracowni, siedzi przeglądając książkę lub 

obserwuje przedmioty codziennego użytku (rys. 8). Jednak kontakt z tymi przedmio-

tami nie kończy się na biernej obserwacji, ponieważ mężczyzna wykorzystuje je 

w swojej praktyce artystycznej jako eksperyment mający umożliwić znalezienie okna 

do innego wymiaru, głębokiego i absurdalnego zarazem. Obrócona filiżanka staje się 

teleskopem, pod którego umownym szkłem toczy się dynamiczna gra form (rys. 9). 

Z kolei kawiarka zostaje ożywiona, by wejść w rolę rakiety kosmicznej (rys. 10). 

Rakieto-kawiarka unosi się ku górze na tle pejzażu z gwiaździstym niebem. Ruch 

w filmie nie zawsze jest płynny, ponieważ artysta wprowadził do swojej pracy element 

animacji poklatkowej. Można obserwować jak artysta rysuje, a linie i kształty 

poruszają się po różnych powierzchniach. Rysunki zostały wykonane węglem na 

papierze, ale przedstawienia na nich zawarte nie są ograniczone do przestrzeni 

dwuwymiarowej – wychodzą w rzeczywistość, by tworzyć otoczenie. Film jest 

poetyckim ukazaniem tego, w jaki sposób kształtuje się pomysł na dzieło sztuki, 

którego tematem jest podróż kosmiczna rozumiana jako eksplorowanie zakamarków 

imaginacji. Dzięki pracy umysłu człowiek jest zdolny przenosić się w swoich 

                                                                   
17 Corneille P., „Fallen Astronaut” original idea „Man in Space” statuettes, 2019, http://www.collectspace. 

com/news/news-020119a-fallen-astronaut-hoeydonck-statuette.html, 15.01.2021. 
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wyobrażeniach z miejsca na miejsce, czy wędrować po wszechświecie. William 

Kentridge przy użyciu medium filmu i swoich rysunków stworzył pewnego rodzaju 

performans dokamerowy obnażający intymną sferę, jaką jest warsztat artystyczny 

w rozumieniu fizycznym i metaforycznym. Autor zbadał kwestię wizji artystycznej 

i kreatywności, zabierając jednocześnie odbiorcę swojego dzieła w pełną uczuć i emocji 

kosmiczno-artystyczną podróż. 

 

Rysunek 8. William Kentridge, „Journey to the Moon”, 2003, kadr z filmu
18

 

 

Rysunek 9. William Kentridge, „Journey to the Moon”, 2003, kadr z filmu
19

 

                                                                   
18 Kentridge W., Journey to the Moon, wideo, minuty 07:10, 2003,  https://vimeo.com/179791240, 

15.01.2021. 
19 Tamże, minuty 00:48. 
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Rysunek 10. William Kentridge, „Journey to the Moon”, 2003, kadr z filmu
20

 

 

4. Podsumowanie 

Poddane analizie dzieła sztuki oraz odczytywane przez pryzmat warsztatu 

historyczno-artystycznego fotografie pochodzące z archiwum NASA pozwoliły zwrócić 

uwagę na następujące problemy badawcze: stosunek artystów do kosmosu, dokumen-

talność a metafizyczność w sztuce, role wyobraźni w procesie powstawania dzieła 

sztuki, figura astronauty jako fotografa-amatora i świadka historycznego wydarzenia 

oraz problem autorstwa jego instytucjonalnego uwikłania. 

Wymienione kwestie jawią się jako takie, które można rozwinąć nie tylko w kontek-

ście badań z zakresu historii sztuki, ale również w korelacji niniejszej dziedziny 

humanistycznej z astronautyką, geologią Księżyca czy filozofią (problem wyobraźni 

w dziełach sztuki z zakresu nowych mediów). Ujawnia się tym samym potencjał 

drzemiący w prowadzeniu badań o charakterze interdyscyplinarnym. Można zadać 

pytanie o rolę historyka sztuki w ponowoczesnym kształtowaniu dyscypliny.  

Dzieło sztuki zostało także ukazane jako nośnik wiedzy o kosmosie i podróży 

kosmicznej. Odczytywanie obiektów historycznych w kontekście artystycznym stanowi 

podstawę do poszerzenia perspektywy badawczej, w obrębie której ujawniają się 

nowe, niedostrzegane dotąd znaczenia i konteksty.  
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Podróż kosmiczna w sztukach wizualnych. Problemy interpretacji na przykładzie 

wybranych prac 

Streszczenie 

Na podstawie analizy i interpretacji wybranych prac z zakresu sztuki współczesnej (Paul Van Hoeydonck, 

„Fallen Astronaut”, 1971; William Kentridge, „Journey to the Moon”, 2003) oraz obiektów pretendujących 
do statusu dzieła sztuki (fotografie z archiwum NASA wchodzące w kolekcję Museum of Modern Art 

w Nowym Jorku, 1969) została przybliżona tematyka podróży kosmicznej. Wyłoniono następujące 

problemy badawcze: stosunek artystów do kosmosu, dokumentalność a metafizyczność w sztuce, rola 

wyobraźni w procesie powstawania dzieła sztuki, figura astronauty jako fotografa-amatora i świadka 
historycznego wydarzenia oraz problem autorstwa jego instytucjonalnego uwikłania.  

Ponadto artykuł stawia historię sztuki w korelacji z innymi dziedzinami nauki (astrofizyka czy geologia 

Księżyca), stanowiąc tym samym zachętę do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym. 

Słowa kluczowe: kosmos, sztuka, fotografia, archiwum 
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Motyw wędrówki w twórczości Paulo Coelho 

1. Wstęp 

Przyglądając się współczesnym zjawiskom kulturowym, nie da się uniknąć 

refleksji, że jesteśmy społeczeństwem bardzo mobilnym. Wszechobecna ruchliwość 

społeczna wskazuje na to, jak ważna jest w życiu możliwość przemieszczania się 

w przestrzeni. O zjawisku tym piszą między innymi tacy badacze, jak Zygmunt 

Bauman
2
 czy John Urry

3
. Zauważają oni, że wędrowny styl życia definiuje stopień 

rozwoju jednostki, a także zaświadcza o jej samorozwoju. Literatura też już od dawna 

zauważa ten trend, a jednym z pisarzy, dla których wędrowny styl życia jest pożywką 

dla twórczości, pozostaje Paulo Coelho
4
. Możemy się o tym przekonać między innymi 

z wywiadów, których udzielał czy książek, takich jak „Pielgrzym”, „Alchemik” czy 

„Brida”. Właśnie te powieści zostaną poddane analizie w niniejszym opracowaniu. 

2. Podróż w filozofii 

W rozważaniach nad naturą wędrówki i podróżowania czy pielgrzymki filozof 

Tadeusz Gadacz dostrzega kilka aspektów. Odwołując się do filozofii Platona, 

zauważa, że podróż jest dążeniem duszy wygnanej do ponownego złączenia się 

z bytem i prawdą. Jak pisze, Pielgrzymowanie to może przyjąć dwa kierunki: wędrówki 

zewnętrznej i wewnętrznej. Albo gna nas po świecie, podróżujemy, gdyż czujemy 

w sobie niepokój, albo poprzez myślenie usiłujemy powrócić tam, skąd się wywodzimy. 

Istotną rolę odgrywa tu pamięć. Kiedy dusza przypomina sobie byt i prawdę, które 

kiedyś oglądała, odrastają jej skrzydła i wyzwalając się z ciała i świata, powraca do 

swej ojczyzny5
. Podróż zewnętrzna jest ruchem w przestrzeni, przemieszczaniem się 

z miejsca na miejsce, a podróż wewnętrzna to namysł intelektualny uprawiany przez 

filozofów. Podróż należy do istoty myślenia, gdyż myślenie jest w swej istocie 

zdwojone między „tu” i „tam”, między skończonością i nieskończonością, tym samym 

i tym, co całkiem inne, tęsknotą i jej spełnieniem
6
. W tym spostrzeżeniu kryje się 

przede wszystkim chęć zgłębienia istoty istnienia, podstaw życia i śmierci, potrzeby 

przebywania w różnych miejscach, a także odczucia zadomowienia w świecie lub 

poczucia obcości czy poszukiwania domu, który utraciliśmy lub którego nigdy nie 

                                                                   
1 wig72@wp.pl, Instytut Filologii, Katedra Filologii Polskiej, Akademia Pomorska w Słupsku. 
2 Zygmunt Bauman uznawał, że wszyscy jesteśmy w życiu wędrowcami-przez-życie i wszyscy jesteśmy 
w podróży. Zob. tenże, Włóczęga i turysta: typy ponowoczesne, [w:] Etyka ponowoczesna, przeł. Bauman J., 

Tokarska-Bakir J., PWN, Warszawa 1996, s. 326-331; tenże, Turysta i włóczęga, [w:] Ponowoczesność jako 

źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000, s. 142-153; tenże, Mobilni i niemobilni w społeczeństwie 

konsumpcyjnym, [w:] Globalizacja, przeł. Klekot E., PIW, Warszawa 2000, s. 101-106. 
3 Zob. Urry J., Socjologia mobilności, przeł. Janusz Stawiński, PWN, Warszawa 2009. 
4 Zob. Coelho P., Zwierzenia pielgrzyma: rozmowy z Paulo Coelho, przeł. Marcin Małkowski, Drzewo Babel, 

Warszawa 2003; tenże, Być jak płynąca rzeka. Myśli i impresje 1998-2005, przeł. Zofia Stanisławska-

Kocińska, Świat Książki, Warszawa 2006. 
5 Gadacz T., Filozofia podróży – filozofia jako podróż, Podkowiański Magazyn Kulturalny, 54, 2007, 

https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr54/gadacz54.htm, 05.12.2020. 
6 Tamże. 
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poznaliśmy. Dlatego wielu podejmuje ryzykowną wędrówkę, by dotrzeć do miejsca 

swojego przeznaczenia. W historii ludzkości takimi pierwszymi wędrowcami byli 

Odyseusz i Abraham. Różniło ich to, że Odyseusz wiedział, dokąd idzie, dlatego szedł 

przez wiedzę. Abraham nie wiedział, dlatego szedł przez wiarę. Odyseusz wędrując 

powracał, a Abraham wciąż się oddalał7
. Z tych przypowieści Emanuel Lévinas 

wysnuł wniosek o różnicach w motywach i celach ludzkiej wędrówki, na które 

składają się potrzeba i pragnienie. To pierwsze możemy zaspokoić, to drugie jest 

trudne do osiągnięcia i wciąż rośnie. 

Innym motywem podróżowania jest ruch i zmiana, które rozważali Heraklit 

i Parmenides. Z tej filozofii dla jednych wynika potrzeba doświadczania tego, co inne, 

co zmienne przez ciągły akt podróżowania. Dla drugich to przyjęcie osiadłego trybu 

życia, tak aby uniknąć lęku przed zmianami i niestałością życia. Filozofia podróżo-

wania pyta także o cel tej aktywności. Jeśli rację ma Kierkegaard, zapytajmy: po co 

właściwie podróżujemy? Celem podróży może być chęć zmiany. Usiłujemy odmienić 

sytuację, oderwać się od samych siebie. Udajemy się w podróż z nadzieją, że coś się 

zmieni, że my się zmienimy8
. Innym celem może być ucieczka – od miejsc, gdzie 

nagromadziły się same przykre wspomnienia, czy od siebie samego jako kogoś, kto nie 

radzi sobie w danych realiach życiowych. Poprzez podróż osiągamy możliwość 

wytchnienia i spojrzenia na pewne sprawy z innej perspektywy. Ucieczka odsuwa od 

nas niewygodnych ludzi i niewygodne sytuacje. Jednak nie zawsze rozwiązuje nasze 

ukryte problemy. Czasami jest potrzebna, aby na coś spojrzeć z dystansu i docenić to, 

co się ma, kiedy zaczyna tego brakować. Jak zauważył Albert Camus, Nie ma przyjem-

ności w podróżach. Widziałbym w nich raczej ascezę. Podróżuje się dla kultury, jeśli 

przez kulturę rozumieć ćwiczenie naszego najbardziej intymnego zmysłu – zmysłu 

wieczności9
. 

Innym celem jest chęć podjęcia jakiegoś wyzwania lub wzięcia na siebie ryzyka. 

Jest to podróż odkrywcza i zdobywcza. Jednym jej celem może być chęć zmierzenia się 

z własnymi ludzkimi możliwościami, drugim – zaspokojenie ciekawości10
. Warto 

zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt wędrówki. Jest nią sytuacja, kiedy poprzez 

podróż wystawiamy siebie na próbę sił lub mierzymy się z przeciwnościami losu, które 

zsyła na nas świat czy Bóg. Budzi się wtedy nadzieja na spotkanie kogoś, kto pomoże 

nam przekroczyć nasze ograniczenia i słabości. Ta nadzieja rozbrzmiewa podczas 

trudów wędrówki i powoduje, że nie rezygnujemy z raz obranej drogi, zmierzamy 

dalej przed siebie i ku własnemu samodoskonaleniu. Jeszcze jednym filozoficznym 

aspektem wędrówki jest dążenie do dobra i do spotkania z innym. W takim spotkaniu 

doświadczymy wszelkich form życzliwości i otwartości, pomocy i wsparcia. 

Z teologicznego punktu widzenia, opartego na wartościach Pisma Świętego, 

pojedynczy człowiek, a często i większa społeczność ludzka jest cały czas w drodze. 

Kresem tej drogi, tej ziemskiej pielgrzymki jest zawsze śmierć i przejście z tego świata 

do nowej, wiecznej Ojczyzny. Z drugiej strony Biblia ukazuje człowieka jako kogoś, kto 

jest wezwany do doskonalenia się. Po prostu człowiek powołany jest na drogę 

                                                                   
7 Tamże. 
8 Tamże. 
9 Camus A., Eseje, przeł. Guze J., PIW, Warszawa 1971, s. 401. 
10 Gadacz T., Filozofia podróży... 
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wzrastania w doskonałości i świętości11
. W swoim pielgrzymowaniu przez czas 

i przestrzeń dochodzi do rozwoju osobowości jednostki, a także do wzrastania w życiu 

duchowym. Pojawia się tutaj pojęcie pewnej pełni życia. Jednak jak zauważa ks. 

Ignacy Dec, człowiek tej pełni właściwie tu na ziemi nie potrafi nigdy osiągnąć, bo nie 

zdoła wyczerpać do końca własnych możliwości rozwojowych. Nawet gdy osiągnie 

wysoki poziom rozwoju, nie może nigdy stwierdzić, że zrealizował już siebie w całej 

pełni12
. 

W rozważaniach teologicznych podkreśla się olbrzymie znaczenie pielgrzymek dla 

rozwoju człowieka. Jak zauważa ks. Jerzy Smoleń, Wracając ze szlaku, na którym to, 

co ludzkie, łączy się z tym, co Boskie, człowiek staje się mocniejszy i odważniejszy do 

tworzenia każdego dziś i każdego jutro. Ma w sobie więcej determinacji do budowania 

dojrzałej osobowości, skoncentrowanej na rozwijaniu pewności w sobie, a nie 

pewności siebie13
. Jeszcze jednym głosem, który potwierdza ogromne znaczenie 

podróżowania w rozwoju duchowym, jest głos Jana Pawła II: Pielgrzymka to 

doświadczenie, na którym opiera się i z którego bierze początek kondycja człowieka 

wierzącego, będącego homo viator, wędrowcem zmierzającym do Źródła wszelkiego 

dobra i do własnej samorealizacji. Angażując w to pielgrzymowanie samego siebie − 

swoje ciało, serce i umysł − człowiek zyskuje świadomość, że jest poszukiwaczem Boga 

i pielgrzymem Wiekuistego. Odrywa się od samego siebie, aby dojść do Boga
14

. 

3. Postawa peregrynacyjna 

Wędrowanie w swej istocie pochodzi od pierwotnego stylu bycia nomadów, którzy 

przemierzali ogromne przestrzenie dla zapewnienia swoim stadom odpowiedniego 

miejsca wypasu. Budowali też na szlaku siedziby, z których organizowali wypady 

łowieckie i wojenne. Z czasem wędrówka stała się odmianą podróży, a także pielgrzy-

mowania i dzisiaj stanowi odmianę ruchu turystycznego. Aby jednak zdefiniować tę 

potrzebę ruchu, w ujęciu współczesnym pojawiło się określenie postawy peregryna-

cyjnej: wyrażającej się specyficzną wiedzą (nie tylko teologiczną czy pastoralną, 

a wręcz przede wszystkim wiedzą ekonomiczną, psychologiczną, turystyczną etc.), 

emocjami (nie tylko na poziomie ekstatycznych wizji, kontemplacji bóstwa, medyta-

cyjnych wzruszeń czy uniesień na granicy świadomości, jak widzieliby je ortodoksi (!), 

ale raczej przeżyć o znacznie mniejszym nasileniu, jakie w skali umiarkowanej stale 

towarzyszą podróży i często wykluczają w ludzkim trudzie znoszonych przeszkód 

obecność uczuć i doznań czysto duchowych), a także zachowaniami, które zdetermi-

nowane zostają wynikającymi z czynności intelektualnych (wiedza, pamięć, myślenie, 

wartościowanie etc.) i przeżyć emocjonalnych (przyjemność, przykrość) celami 

ludzkiego działania (poznanie, doznanie)15
. 

                                                                   
11 Ks. Dec I., Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym na tle 

pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, Peregrinus Cracoviensis 7, 1999, 
s. 62-63. 
12 Tamże, s. 65. 
13 Ks. Smoleń J., Pielgrzymowanie jako czynnik rozwoju człowieka, Seminare, t. 40, 2019, nr 2, s. 113. 
14 Ks. Ostrowski M., Turystyka w myśli Jana Pawła II, Peregrinus Cracoviensis  5, 1997, s. 142. 
15 Mrozowicz K., Pielgrzymowanie jako typ zachowania się celowego (w świetle badań systemu wartości), 

red. Kroplewski Z., Panasiuk A., Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Nr 

647, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 65, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 155-156. 
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Jak więc można zauważyć, z postawy peregrynacyjnej wynika wszelkie dążenie do 

przemieszczania się w przestrzeni, a wraz z nią dochodzi do pewnej intelektualno-

emotywnej aktywności zmierzającej do osiągnięcia jakiegoś celu lub zaspokojenia 

pragnienia. Dla jednostki zmierzanie ku jakiemuś celowi zawsze oznacza realizację 

jakiejś wartości. Zgodnie z teorią Rokeacha, wartości tworzą hierarchiczny system, 

który jest: trwałą organizacją przekonań o preferowanych sposobach postępowania 

lub ostatecznych stanach egzystencji, uporządkowanych według względnej ważności16
. 

Najczęściej wiążą się one z procesem samorealizacji, wyznaczonym przez osobisty 

system znaczeń. Znaczeniem jest każdy aspekt życia, który domaga się realizacji, 

a odbieramy go przez nasz wewnętrzny kompas komfortu i dyskomfortu życiowego. 

Popycha on nas do działania, tak aby poprzez nie osiągnąć stan zadowolenia z siebie. 

Nasze poczucie wartości może rozciągać się pomiędzy celami ostatecznymi i instru-

mentalnymi, w których do głosu dochodzą różne pragnienia. Wartości ostateczne to 

najważniejsze, ponadsytuacyjne cele ludzkiego życia, do których zostały zaliczone: 

bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo rodziny, dojrzała miłość, dostatnie życie, 

mądrość, poczucie dokonania, poczucie własnej godności, pokój na świecie, prawdziwa 

przyjaźń, przyjemność, równowaga wewnętrzna, równość, szczęście, świat piękna, 

uznanie społeczne, wolność, zbawienie oraz życie pełne wrażeń. Wartości instrumen-

talne dotyczą ogólnych sposobów postępowania, mają charakter środków do realizacji 

wartości ostatecznych i występują w formie przymiotników: ambitny, intelektualista, 

czysty, kochający, logiczny, niezależny, obdarzony wyobraźnią, odpowiedzialny, od-

ważny, opanowany, o szerokich horyzontach, pogodny, pomocny, posłuszny, uczciwy, 

uprzejmy, uzdolniony oraz wybaczający17
. 

Postawa peregrynacyjna, zawiera w sobie potrzebę wędrówki, w tym pielgrzymki. 

Pielgrzymka jest o tyle specyficzną formą peregrynacji, że zakłada czynnik religijny – 

zgłębianie wiary w Boga, modlitwę czy doświadczenie religijnej przemiany przez 

dotarcie do świętego miejsca. Postawa peregrynacyjna wynika również z określenia 

własnych ocen względem celu, jaki ma być osiągnięty. Jednym wystarcza samo 

przejście jakiegoś szlaku, drogi, w innych tkwi potrzeba doświadczenia jakiegoś 

mistycznego przeżycia czy konfrontacji z własnymi słabościami. Są one o tyle 

odmienne od samej turystyki, że nie zakładają maksymalizacji wrażeń względem 

poznawanych atrakcji, tylko zaistnienie pewnego przeżycia w sferze duchowej, które 

o ile jest powiązane z miejscem i ludźmi, o tyle wyraża nasz zachwyt nad samym sobą 

lub wszechmocą bóstwa. Ten wymiar duchowy wędrówki został nazwany przez 

Kazimierza Mrozowicza „agregatem fideistyczno-epistemologicznym”, w którym 

aspekt fideistyczny oznacza potrzebę modlitwy, ofiary, kontemplacji, medytacji, 

refleksji duchowej, a aspekt epistemologiczny jest potrzebą gnostyczną, czyli potrzebą 

poznania, doświadczenia i przeżycia. 

4. Wędrówka w twórczości Coelho 

Taka postawa jest między innymi realizowana w twórczości Paula Coelha. Bohater 

powieści „Pielgrzym” jest alter ego pisarza. Udaje się on na pielgrzymkę do Santiago 

de Compostela. Wyrusza na nią wraz z przewodnikiem o imieniu Petrus, który jest 

nauczycielem praktyk Zakonu RAM. Zakon ten kieruje się zasadami rygoru, afirmacji 
                                                                   
16 Tamże, s. 158. 
17 Tamże, s. 158-159. 
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miłości i miłosierdzia. Wyprawa, którą podejmuje bohater, ma być kolejnym etapem 

w osiągnięciu wtajemniczenia pozwalającego mu na otrzymanie miana Mistrza Zakonu. 

Przemierza więc drogę zwaną drogą Tradycji i ma za zadanie okiełznać swoją pychę 

przez wykonywanie różnych zadań i przez kontakt ze zwykłymi ludźmi. Uwieńcze-

niem wędrówki ma być odnalezienie miecza, symbolu osiągnięcia najwyższego celu – 

samopoznania. 

Pierwszym aspektem wędrówki, z którym musi się zmierzyć bohater, jest poznanie 

własnej bezradności, bezbronności i obawy przed porażką. Wyrusza zatem w podróż, 

która go wiedzie przez Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean, Roncesvalles, Puente de 

Reina, Estellę, Logrono, Pampelunę, Azofrę, Santo Domingo de la Calzada, Fonceba-

don, Ponferedę, Villafrancę del Bierzo, Triscateli i Cebreiro. Na trasie spotyka różne 

osoby, które okazują mu albo życzliwość, albo wrogość. Są wśród nich Cygan, pani 

Savi, Mag Zakonnik, Dziecko, właściciel baru, ksiądz, stara kobieta, pustelnik 

Alfonso, starsza pani, kowal, dziewczynka, Angel i uczestnicy rytuału Zakonu Temp-

lariuszy. W trakcie wędrówki bohater musi być bezwzględnie posłuszny swojemu 

przewodnikowi i wykonywać wszystkie zadania przez niego wyznaczone. Wśród nich 

są praktyki RAM. Podczas tej podróży nauczę cię kilku ćwiczeń i pewnych rytuałów 

zwanych Praktykami RAM. Każdy w jakiejś chwili życia ma okazję dostąpić przynaj-

mniej jednego z nich. Ten, kto w poszukiwaniach wykaże cierpliwość i przenikliwość, 

zdoła odkryć je wszystkie bez wyjątku, wyciągając wnioski z lekcji, jakich udziela mu 

życie18
. Te praktyki to ćwiczenie zasiewu, szybkości, okrucieństwa, wody, pogrzebania 

żywcem, ćwiczenie cieni, słuchu, tańca, rytuał posłańca, błękitnego globu i tchnienie 

RAM. Każda z tych praktyk odsłaniała nowy wymiar intelektualno-emocjonalny i du-

chowy w życiu bohatera. 

W ćwiczeniu zasiewu dąży się do rozbudzenia w adepcie ukrytych pragnień, 

marzeń i umiejętności. A poprzez codzienne oddawanie się tej praktyce następował 

w bohaterze rozwój jego ukrytych predyspozycji i uwalnianie się od obowiązków dnia 

codziennego. Podróż, która początkowo była dla ciebie czystą udręką, ponieważ 

pragnąłeś tylko dotrzeć do celu, z upływem czasu przemieniła się w przyjemność, 

przyjemność poszukiwania przygody. W ten sposób podsycasz marzenia, które są 

najistotniejsze. Człowiek nigdy nie przestaje marzyć. Marzenie jest pokarmem dla 

duszy, jak żywność jest strawą dla ciała. Przez lata naszego życia bardzo często się 

zdarza, że marzenia niosą rozczarowanie, a pragnienia kończą się zawodem, mimo to 

wciąż trzeba marzyć, w przeciwnym razie nasza dusza umiera i Agape nie może jej 

przeniknąć19
. 

Ćwiczenie szybkości pozwalało na dokonanie zmiany tempa życia, zarówno men-

talnego, jak i realnego. Następowało spowolnienie doświadczania siebie i otoczenia. 

Bohater mógł się rozkoszować tym, co widzi dokoła siebie, i tym, co go spotyka. Życie 

zwolniło tempo i stało się przyjemniejsze. Wraz z tym ćwiczeniem rozwijała się 

wyobraźnia i wyostrzał intelekt. 

Ćwiczenie okrucieństwa miało za zadanie zniwelowanie przykrych życiowych 

doznań, takich jak zazdrość, litość nad sobą, cierpienie miłosne, poczucie winy, 

wyrzuty sumienia, brak zdecydowania, tchórzostwo: kiedy w głowie zaświtała mi 

                                                                   
18 Coelho P., Pielgrzym, przeł. Szeżyńska-Maćkowiak K., Świat Książki, Warszawa 2003, s. 35. 
19 Tamże, s. 69-70. 
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okrutna myśl – hipochondria, poczucie winy, kompleks niższości – musiałem wbijać 

paznokieć w ranę. Przyznaję, że tym razem Petrus miał rację – negatywne myśli poja-

wiały się coraz rzadziej20
. Chodziło w nim głównie o zmierzenie się z symbolicznym 

demonem, czyli uczuciem zła w samym sobie. Twój osobisty demon kusił cię na trzy 

klasyczne sposoby: groźbą, obietnicą i trafiając w czuły punkt21
. To ćwiczenie 

pozwalało podjąć Dobrą Walkę o przekonanie, że można sobie poradzić z własnymi 

negatywnymi emocjami. Aby podjąć Dobrą Walkę, potrzebujemy wsparcia. Potrzebu-

jemy przyjaciół, a kiedy ci są daleko, naszą najpotężniejszą bronią musimy uczynić 

samotność. Wszystko dookoła musi nam pomagać w pokonywaniu odległości dzielącej 

nas od celu. Wszystko musi być osobistą manifestacją woli zwycięstwa w Dobrej Walce. 

W przeciwnym razie, jeśli nie rozumiemy, że potrzebni są nam wszyscy i wszystko, 

jesteśmy tylko pełnymi arogancji wojownikami. I ta arogancja w końcu nas zniszczy, 

bo zbytnia pewność siebie sprawia, że nie dostrzegamy zasadzek na polu bitwy22
. 

W Rytuale posłańca bohater sięga do pokładów swojej podświadomości i intuicji, 

tak aby korzystać z wypracowanych przez lata pozytywnych zachowań i reakcji. 

Stanowią one pomost pomiędzy problemem a najlepszym sposobem ich rozwiązania. 

W tym ćwiczeniu dochodziło do pracy nad własną koncentracją i skupieniem umysłu 

wobec realizacji zadania. Rozmowa z Posłańcem stanie się owocna, jeśli będziesz go 

wzywał codziennie, jeśli będziesz dzielił się z nim problemami i nauczysz się doskonale 

odróżniać prawdziwą pomoc od zasadzek. Podczas spotkań z nim nigdy nie trać z oczu 

swego miecza23
. 

Intuicję rozbudzało także ćwiczenie wody. Poprzez wpatrywanie się w gładką taflę 

cieczy następowało odpłynięcie myśli w kierunku bliżej nieokreślonej formy skupienia, 

która dawała możliwość rozwoju własnej pomysłowości i wyobraźni. Osiągało się 

dzięki temu wewnętrzny spokój. Kolejny rytuał, zwany rytuałem Błękitnego globu, 

miał za zadanie rozwinięcie w adepcie uczucia głębokiej miłości do życia poprzez 

wzrastanie jej w osobistej wolności. Uczucie to miało zdominować małostkowe 

sprawy i wzbudzić uczucie blasku. Dzięki niemu następował wzrost zaufania do życia, 

wiary w siebie, pobudzenie energii i witalności. 

Następne ćwiczenie, któremu poddał się bohater, było ćwiczeniem Pogrzebania 

żywcem. Miało ono spowodować zmierzenie się z własnym lękiem przed śmiercią. 

W efekcie wizualizacji pogrzebania żywcem następowało uwolnienie energii życiowej 

i stan pogodzenia się z tym, co nieuniknione – że każdy dzień może być dniem 

ostatnim. Spojrzałem w stronę tej siły i zobaczyłem oblicze mojej śmierci. Nie była to 

śmierć, jakiej doświadczyłem przed paroma minutami, ale moja prawdziwa śmierć, 

przyjaciółka i doradczyni, dzięki której już nigdy, nawet przez jeden dzień życia, nie 

będę tchórzem. Od tej chwili ona udzieli mi wsparcia pewniejszego niż ręka i rady 

Petrusa. Nie pozwoli mi już odkładać na potem tego, co mogę przeżyć teraz. Nie 

pozwoli uchylać się od zmagań życia i pomoże prowadzić Dobrą Walkę. Już nigdy, 

w żadnej chwili, nie będę czuł się śmieszny dlatego, że pozwalam sobie na jakiś drobny 

                                                                   
20 Tamże, s. 85. 
21 Tamże, s. 86. 
22 Tamże, s. 87. 
23 Tamże, s. 96. 
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gest. Była tu, zapewniała, że kiedy wyciągnie rękę, by zabrać mnie w podróż ku innym 

światom, nie będę musiał dźwigać najcięższego spośród wszystkich grzechów: żalu24
. 

Podczas wędrówki pojawiło się też ćwiczenie nazwane Tchnieniem RAM. Miało 

ono spowodować wypełnienie pielgrzyma miłością, spokojem i poczuciem harmonii 

z wszechświatem poprzez ćwiczenia oddechu. Pozwoliło ono poczuć się bohaterowi 

bardziej komfortowo i tchnęło w niego nowe siły do dalszej podróży. Z kolei ćwicze-

nie cienia miało za zadanie rozwinięcie umiejętności koncentracji uwagi na problemie 

i rozważaniu decyzji, jakie można w związku z nim podjąć, tak aby dojść do momentu, 

kiedy pozostanie nam tylko jedna opcja do wyboru. Przedostatnim ćwiczeniem było 

ćwiczenie słuchu. Wpływało ono na utwierdzenie wiary w myśli o przeszłości, teraź-

niejszości i przyszłości. Dzięki niemu pielgrzym dochodził do przekonania, co jest 

dobre i właściwe w danej chwili, a co należy ignorować lub czemu poświęcić większą 

uwagę. Ostatnim ćwiczeniem rozwijającym charakter bohatera było ćwiczenie tańca, 

przez które następowało doświadczenie nieskończoności inteligencji. Inteligencja 

wyłania się już w dzieciństwie, a potem przez wzbudzaną kreatywność i spontani-

czność rozwija się w umiejętność stosownego reagowania na przeciwności losu. 

Na szlaku nastąpiły jeszcze dwa sprawdziany charakteru bohatera – walka z psem 

i ustawienie krzyża. Pierwszy sprawdzian był symboliczną walką z własnym strachem, 

a zarazem chęcią poczucia woli zwycięstwa. Pies prześladował pielgrzyma przez 

większą część drogi, aż doszło do konfrontacji. W brutalnej i krwawej walce sukces 

odniósł bohater. Pokazało to, że pomimo obaw i słabości można pokonać własne 

ograniczenia i brak wiary w siebie. Z kolei ustawienie krzyża było mozolnym 

zmaganiem się z obolałym ciałem i uczuciem rezygnacji. Jednak wzbudzona pomysło-

wość sprawiła, że ciężki krzyż został umieszczony na swoim miejscu, pomimo że nie 

było nikogo, kto mógłby pielgrzymowi w tym pomóc. Wręcz przeciwnie, przewodnik 

wywierał tylko presję i nie ugiął się przed zaniechaniem wykonania tego zadania. 

Pojawiło się jeszcze wyzwanie wspięcia się na wzniesienie z wodospadem. To karko-

łomne przedsięwzięcie budziło w pielgrzymie wręcz przerażenie, jednak nie mógł się 

wycofać, gdyż sam Petrus pokazał mu, że można tego dokonać. Pomimo lęku przed 

śmiercią, pielgrzym wspiął się na wzniesienie i w poczuciu ulgi i tryumfu potwierdził 

własną siłę charakteru. 

Jednym z celów wędrówki było poznanie różnych odmian miłości – Erosa, Filos 

i Agape. Najwyższą formą miłości okazała się Agape, która przejawia się w entu-

zjazmie, zadowoleniu z sukcesu zawodowego czy podboju lub poczuciu, że los nam 

sprzyja. Jest też formą pogodzenia się ze śmiercią i nieodczuwania lęku przed niezna-

nym. Eros jest miłością dwojga ludzi, odwzajemnioną i przejawiającą się w erotycz-

nym zauroczeniu. Natomiast Filos to głębokie przywiązanie, które pojawia się po 

latach wspólnego życia i przyjaźni. Petrus dążył do tego, żeby jego uczeń nie tylko 

odróżniał te formy miłości, ale także, aby pielęgnował je w sobie jako jeden z najważ-

niejszych aspektów wtajemniczenia w praktyki RAM. 

Podczas wędrówki przewodnik i pielgrzym modlą się do Boga i wzrastają w naukach 

Pisma Świętego. – Pomódlmy się. Pomódlmy się, by przezwyciężyć to, co wiedzie do 

porażki pielgrzyma, gdy odnajdzie już swój miecz – ludzkie przywary25
. Umacniają 

                                                                   
24 Tamże, s. 171. 
25 Tamże, s. 173. 
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w ten sposób osadzenie w wierze w Chrystusa i utwierdzają się, że Droga św. Jakuba 

ma niezwykłą moc dla każdego wędrowca. Modlitwa dodaje otuchy i pozwala na 

poznanie różnych punktów widzenia wobec postaw życiowych. Praktyki te wzmac-

niały w pielgrzymie przekonanie, że obrana forma samodoskonalenia jest najlepsza 

z możliwych. Zmiłuj się nad tymi, którzy pozwalają się zniewolić, dobrowolnie 

przyjmując jedwabne pęta miłości, uważają się za pana drugiego człowieka, żywią 

zazdrość i zatruwają swój umysł, udręczając się, ponieważ nie potrafią dostrzec, że 

miłość jest zmienna niczym wiatr – jak wszystko na tym świecie. Lecz więcej miłosier-

dzia okaż tym, którzy umierają ze strachu przed miłością i odrzucają ją w imię miłości 

wyższej, której nie znają, nie znają bowiem Twego prawa, które głosi: „Kto (...) będzie 

pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki”26
. 

Pielgrzymka, na którą wyruszył bohater, miała przede wszystkim wzbogacić jego 

pokłady mądrości. Poprzez ćwiczenia i zmagania z przeciwnościami losu odkrywał nie 

tylko prawdę o swoich słabościach i mocnych stronach, ale także o swoich predys-

pozycjach intelektualno-duchowych oraz wiedzę o świecie. Wszystko, czego się dotąd 

nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. 

Pamiętaj, że Camino de Santiago jest drogą zwykłych ludzi. Powtarzałem ci to setki 

razy. Na tej drodze, podobnie jak w życiu, mądrość jest coś warta tylko wówczas, gdy 

może pomóc człowiekowi w pokonywaniu przeszkód. (…) Każdy postrzega życie na 

własny sposób, każdy inaczej przeżywa porażki, problemy i triumfy. Uczyć się znaczy 

stać się znośnym dla siebie samego27
. Nauki, które pobierał, miały wzbudzić zadowo-

lenie z życia i pragnienie inicjowania zmian. To właśnie przemiana jest najistotniej-

szym aspektem praktyk ram: umieć w sobie dostrzec możliwość dokonania zmian 

i dążenie do tego, aby zmiana była Dobrą Walką, która nas wzbogaca i uszczęśliwia. 

Mówię o celowym działaniu, o konkretnym pragnieniu walki ze wszystkim, co nie 

zadowala cię w codziennym życiu. Często stajemy twarzą w twarz z poważnymi proble-

mami. Na przykład: jak wspiąć się środkiem wodospadu na górę i nie pozwolić masom 

wody zepchnąć się w przepaść. W takiej sytuacji trzeba pozwolić, by zadziałała 

twórcza wyobraźnia. W twoim przypadku stawką było życie lub śmierć, nie miałeś 

czasu na wahanie: Agape wytyczyła ci jedną jedyną drogę. Istnieją jednak problemy, 

które zmuszają nas do wyboru drogi – innej niż ta. Są to sprawy powszednie, takie jak 

decyzje zawodowe, zerwanie związku, zawieranie znajomości. Każda z tych drobnych 

decyzji może oznaczać wybór między życiem a śmiercią28
. Wędrówka, której celem 

było odnalezienie miecza, stała się więc głównie drogą odkrywania wiary we własne 

siły czy to fizyczne, czy to psychiczne. Obok pokonywania kilometrów z jednego 

miejsca do drugiego, spania pod gołym niebem czy wchodzenia w relacje z nowo 

poznanymi ludźmi dochodziło do kształtowania charakteru, uporu i wytrwałości. 

Bohaterem powieści Paula Coelha „Alchemik” jest Santiago, hiszpański pasterz 

owiec. Wędruje on wraz ze swym stadem po ziemiach Andaluzji i cieszy się prostym 

życiem hodowcy zwierząt. Czasami zachodzi do miasta, aby sprzedać trochę wełny 

i kupić nową książkę. Jednak któregoś dnia, po przebudzeniu, nie może zapomnieć 

o śnie, w którym ukazały mu się Piramidy. Zaintrygowany tym faktem udaje się do 

Cyganki, aby pomogła mu odczytać znaczenie sennego marzenia. Dowiaduje się, że 
                                                                   
26 Tamże, s. 176. 
27 Tamże, s. 187-189. 
28 Tamże, s. 209. 
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sen wskazuje na jego nowe przeznaczenie, jakim jest poszukiwanie skarbu u stóp 

Piramid. Pomimo niedowierzania i wahań, które z czasem rozwiewa starzec 

Melchizedech, mówiąc o wyborze drogi własnego losu, Santiago postanawia podjąć 

wyprawę do Egiptu. – Jest wiele po temu powodów. Ale powiedzmy, że najważniejszy 

jest ten, iż jesteś zdolny spełnić Własną Legendę29
. Sprzedaje więc owce i wyrusza do 

Afryki w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Lewant zaczął wiać teraz jeszcze 

mocniej i chłopiec poczuł jego podmuch na twarzy. To prawda, że niósł ze sobą bolesne 

wspomnienie o Maurach, ale niósł też zapach pustyni i woń kobiet o zasłoniętych 

czarczafami twarzach. Niósł ze sobą wszystkie trudy i marzenia mężczyzn, którzy 

wyruszyli niegdyś w nieznane, szukając złota, przygód i piramid. Młody człowiek 

pozazdrościł wiatrowi swobody i zrozumiał, że sam mógłby być jak wiatr. Nie powstrzy-

mywało go nic, poza nim samym30
. 

Wędrówka bohatera wiedzie przez Tanger, rozległe tereny pustyni i Fajum. Już na 

początku przeżywa on wielkie rozczarowanie, kiedy zostaje okradziony w Tangerze 

przez miejscowego Araba i pozostaje bez środków do życia. Snując się po mieście, 

trafia do Sprzedawcy Kryształów. Spontanicznie proponuje mężczyźnie pomoc przy 

prowadzeniu sklepu. Najpierw oczyszcza towar, a następnie w kolejnych miesiącach 

pracy wystawia go na ulicę i zaczyna serwować klientom herbatę. Przy tych zabiegach 

kieruje się pewną zasadą: – Posłuchaj, pragnę jak najszybciej wrócić do moich owiec. 

Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, to trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, 

tak jak ono pomaga nam. Nazywa się to Zasadą Przychylności lub inaczej Szczęściem 

Początkującego31
. Pomysłowość Santiago przysparza właścicielowi nie lada dochodów, 

którymi dzieli się ze swoim pracownikiem. Bohater postanawia zgromadzić pewną 

sumę pieniędzy i ponowie kupić stado owiec, rezygnując w ten sposób z wcześniej 

obranego planu wędrówki do Egiptu. Uważa, że owcom zawdzięczał tak wiele: Nauczyły 

go jednak czegoś innego, równie ważnego. Tego, że na świecie istniał język zrozumiały 

dla wszystkich i nim właśnie posługiwał się cały ten czas, kiedy starał się rozwinąć 

handel kryształami. Był to język zapału, język rzeczy, które wykonuje się z miłością 

i ochotą, nie tracąc nigdy z oczu celu, do którego się zmierza i w który się mocno wierzy. 

Tanger nie był już obcym miastem i chłopiec czuł, że podobnie jak podbił to miasto, 

mógłby podbić cały świat32
. 

Dzięki pracy młodzieniec odzyskał wiarę w siebie i ponownie postanowił wyruszyć 

w świat. Zdecydował się dołączyć do kupieckiej karawany zmierzającej do Egiptu. Nie 

wiem, czy można kochać pustynię, choć to właśnie pustynia ukryła gdzieś mój skarb. 

Jeśli nie uda mi się go odnaleźć, zawsze jeszcze będę mógł wrócić do siebie. Niespo-

dziewanie los dał mi dość pieniędzy, a i czas nigdzie mnie nie popędza. Dlaczego więc 

nie spróbować?33
. Podczas podróży bohater poznaje Anglika, który chce zostać 

alchemikiem i zdąża do Fajum w poszukiwaniu Mistrza Alchemii. Mężczyźni zaprzy-

jaźniają się w trakcie przeprawy przez pustynię i opowiadają sobie o swoich marze-

niach. To właśnie wtedy Santiago zrozumiał, że życie jest wielką niewiadomą, a marsz 

przez pustynię ryzykownym przedsięwzięciem, które może zakończyć się jego 

                                                                   
29 Coelho P., Alchemik, przeł. Stępień B., Kowalski A., Drzewo Babel, Warszawa 1995, s. 38. 
30 Tamże, s. 46. 
31 Tamże, s. 77. 
32 Tamże, s. 89. 
33 Tamże, s. 91. 
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śmiercią. Poznaje też, czym jest szczęście i przypadek, a zarazem ciągły proces 

uczenia się życia. Uczyłem się już od owiec i od kryształów – pomyślał. – Dlaczego nie 

miałbym się uczyć od pustyni? Wydaje się ona jeszcze starsza i jeszcze bardziej 

przepełniona mądrością34
. Budzi się też w nim uczucie zwane przeczuciem. Czy teraz 

właśnie docierał do owego osławionego Języka Wszechświata, który zna przeszłość 

i teraźniejszość wszystkich ludzi? „To przeczucia” – mawiała często matka. Zaczynał 

pojmować, że przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi 

którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, 

gdyż wszystko jest tam zapisane35
. Zgłębia również tajniki tajemnicy zwanej Duszą 

Świata przez obserwowanie kamieni, roślin i zwierząt, a widząc, jak się wszystko 

przeistacza, dostrzega, że ma na to wpływ działanie Boga: – Kto wie? Może Bóg 

stworzył pustynie po to tylko, by człowiek mógł się radować widokiem palm? – 

pomyślał36
. 

Kiedy bohater dotarł do Fajum, okazało się, że nie może dalej ruszyć w drogę ze 

względu na walki klanów, jakie wybuchły na pustyni. Niemniej jednak zdarzyło się 

coś, co wprawiło go w uczucie szczęścia: W chwili, gdy spojrzał w jej ciemne oczy i na 

usta, które wahały się między uśmiechem a milczeniem, pojął najistotniejszą mądrość 

Języka, którym mówił wszechświat, i to, że wszystkie istoty ziemskie były zdolne go 

pojąć własnym sercem. Miłość była starsza od samych ludzi, a nawet od piasków 

pustyni, i powracała odwiecznie z tą samą siłą wszędzie tam, gdzie krzyżowały się dwa 

spojrzenia, tak jak spotkały się dzisiaj te dwa obok studni. Jej twarz rozpromienił 

uśmiech i był to znak, na który młody człowiek czekał całe życie. Szukał go wszędzie, 

w księgach, pośród kryształów, owiec i w ciszy pustyni37
. Poczuł, że miłość do Fatimy 

jest jedną z największych tajemnic świata, której się poddał. Dziewczyna jednak nie 

chciała, aby Santiago zrezygnował ze swojego marzenia i zachęcała go do dalszej 

wędrówki. W trakcie, kiedy oczekiwał na możliwość wyruszenia pod Piramidy, 

przytrafiła mu się wizja walki, która miała rozgorzeć w Fajum. Udał się więc do rady 

oazy i choć ryzykował życiem, powiadomił dowódców o nadchodzącym niebezpie-

czeństwie. Cały czas kierował się zasadą teraźniejszości: Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, 

możesz go uczynić lepszym. A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, co nastąpi po 

niej, również stanie się lepsze. Zapomnij o przyszłości i przeżyj każdy dzień twego życia 

zgodnie z przykazaniami Prawa, ufając troskliwej opiece Boga nad swoimi dziećmi. 

Każdy bowiem dzień nosi w sobie Wieczność38
. Odwaga, jaką wykazał się młodzieniec, 

przyniosła ocalenie mieszkańcom Fajum, którzy odparli natarcie najeźdźców. 

Po tych wydarzeniach Santiago spotyka Alchemika, który przekonuje go, że nadal 

powinien podążać za swoim marzeniem i nie poddawać się przeciwnościom losu. 

Wyruszają więc razem w stronę Piramid. Przy okazji Alchemik uczy młodzieńca, jak 

dostrzegać życie na pustyni, aby przetrwać najtrudniejsze momenty w wędrówce. Już 

dawno temu mędrcy zrozumieli, że świat przyrody jest jedynie powielonym obrazem 

Raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje też świat dosko-

nalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć 

                                                                   
34 Tamże, s. 103. 
35 Tamże, s. 103-104. 
36 Tamże, s. 123. 
37 Tamże, s. 129. 
38 Tamże, s. 140. 
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jego nauki duchowe i dojrzeć objawienia jego mądrości. To właśnie nazywam Działa-

niem39
. Podczas drogi do Piramid Santiago odczuwa lęk, ponieważ wciąż natrafiają na 

wrogich Arabów z wojowniczych klanów. – Moje serce obawia się cierpień – powie-

dział młodzieniec do Alchemika pewnej nocy, gdy oglądali bezksiężycowe niebo. – 

Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie. I że 

żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila 

poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i z Wiecznością40
. 

Szczęście Początkującego zamieniło się w końcu w Próbę Zdobywcy. Bohater 

dotarł pod Piramidy. Nie znalazł jednak tam skarbu, tylko kolejną wskazówkę, gdzie 

on może się znajdować. Okazało się, że skarb spoczywa pod drzewem sykomory koło 

kościoła w Hiszpanii, w miejscu dobrze znanym bohaterowi. W ten sposób znalazł to, 

czego szukał. Jednak nie pozostał w Andaluzji, ponieważ przyrzekł Fatimie, że do niej 

wróci. 

O ile na początku postawa bohatera powieści „Alchemik” wydaje się nam czysto 

materialna – chęć zdobycia skarbu, o tyle w dalszej części opowieści odnajdujemy 

w niej potrzebę przeżywania przygód przez wędrowny styl życia. Wędrówka ta jest 

o tyle złożona, że Santiago musi na jej kolejnych etapach zdobywać środki do dalszej 

podróży – najpierw przez pracę u Sprzedawcy Kryształów, potem przez przychylny 

gest Alchemika, który ofiarowuje mu złoto. Nie jest to pielgrzymka do świętego 

miejsca, ale droga wynikająca z marzenia wyrażonego we śnie. Jak się okazuje, 

Santiago natrafia na inne oblicza skarbu, jak przyjaźń ze sklepikarzem, Anglikiem, 

Alchemikiem i miłość Fatimy. Pokonuje w drodze swoje lęki, obawy, wątpliwości, 

walczy z chwilami zwątpienia i rezygnacji i wciąż na nowo weryfikuje swoje dążenia 

do celu. Symboliczność jego wędrówki, czyli skarb i podążanie za własną Legendą, 

okazuje się formą intelektualno-duchowej peregrynacji. Bohater wciąż się czegoś uczy 

i przez to rozwija. Trud wędrówki i lęk przed śmiercią zamienia na odwagę konfron-

towania się z niepewnością tkwiącą w podjętych działaniach. Staje się mistrzem dla 

samego siebie, a niedogodności podróży zamienia na wiedzę i doświadczenie życiowe. 

Inna powieść Coelha, Brida, jest historią młodej, dwudziestojednoletniej Irlandki, 

mieszkającej w Dublinie. Pewnego dnia dziewczyna postanawia nauczyć się arkanów 

magii. Pragnie zdobyć wiedzę tajemną, przez którą chciałaby wzmocnić swoje poczucie 

kobiecości i lepiej zrozumieć znaczenie przeszłości i przyszłości. Szukała faktów, które 

by wyjaśniały jej zainteresowanie magią, jakichś wizji z dzieciństwa, przeczuć, wewnętrz-

nych głosów – ale niczego takiego nie było. Po prostu odczuwała chęć poznania. 

Dlatego chodziła na kursy astrologii, tarota, numerologii41
. 

Brida wyrusza więc na poszukiwanie Maga z Folk. W tej wyprawie najpierw musi 

się zmierzyć z brakiem zaufania do obcego mężczyzny. Pozwala się jednak prowadzić 

przez ciemny las i zwierza ze swoich oczekiwań. Mag uświadamia jej, że – Magia jest 

pomostem (…) – Pomostem pozwalającym przejść ze świata widzialnego w świat 

niewidzialny i czerpać wiedzę z obydwu światów. (…) Są dwie metody – odparł Mag. – 

Jest Tradycja Słońca, która odkrywa przed nami tajemnice poprzez przestrzeń i wszystko, 

co nas otacza. I jest Tradycja Księżyca, która odsłania tajemnice poprzez czas 

i wszystko, co uwięzione w jego pamięci. (…) Trzeba zaufać zdolnościom drzemiącym 
                                                                   
39 Tamże, s. 169. 
40 Tamże, s. 173. 
41 Coleho P., Brida, przeł. Misiorowska G., Drzewo Babel, Warszawa 2008, s. 20. 
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w nas samych42
. Z czasem poczucie zaufania okazuje się czymś więcej niż tylko 

poddaniem się wpływowi drugiego człowieka. Jest bowiem próbą dostrzeżenia 

możliwości tkwiących w niej samej. Gdy już znajdziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej 

odwagę popełniać błędy. Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi 

posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę43
. Mag poddaje bohaterkę próbie 

strachu i poleca jej spędzić samotnie noc w lesie, aby mogła zmierzyć się z tym, co 

nieznane. Poczuła opiekuńczą obecność. „Muszę w nią uwierzyć. Nie potrafię tego 

wytłumaczyć, ale wiem, że istnieje. I zostanie ze mną przez całą noc, bo sama nie 

odnajdę drogi powrotnej. – Poznałam Ciemną Noc – rzekła zwracając się do lasu, 

skąd już nie dobiegał żaden dźwięk. – Nauczyłam się, że poszukiwanie Boga jest 

Ciemną Nocą. Że Wiara jest Ciemną Nocą. I nie ma się czemu dziwić, bo każdy dzień 

jest dla człowieka Ciemną Nocą. Nikt nie wie, co stanie się za minutę, a mimo to 

idziemy naprzód. Bo ufamy. Bo mamy Wiarę”
44

. 

Następnie Brida postanawia zgłębić wiedzę magiczną przez czytanie książek 

okultystycznych i spotkania z czarownicą o imieniu Wikki. W ten sposób wchodzi na 

drogę odkrywania swojego Daru i poszukiwania Drugiej Połowy. Dzięki temu, że 

dziewczyna nie bała się porażki, odrzucenia czy rozczarowania, rozpoczęła 

praktykowanie wiedzy tajemnej u Mistrzyni Magii. Pierwszą praktyką było zagłębienie 

się w tajniki tarota. Uczono ją, że tarot jest księgą, w której Boska Mądrość zapisała 

główne przemiany w ludzkiej wędrówce przez życie. Jej autor wiedział, że człowiek 

łatwiej uczy się na błędach niż na cnotach, dlatego nadał świętej księdze formę gry 

przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Talia kart była wynalazkiem bogów45
. 

Początkowo bohaterka nie potrafiła nic odczytać z kart. Jednak przyszedł moment, 

kiedy Tarot zaczął odsłaniać przed nią fantastyczne sceny. Mężczyzn spalonych 

słońcem, w maskach przypominających gigantyczne rybie głowy. Chmury w zawrotnym 

tempie przesuwające się po niebie, jakby wszystko działo się o wiele szybciej niż 

w rzeczywistości. Ukazał się następny widok: plac otoczony monumentalnymi budow-

lami, starcy pospiesznie przekazujący młodzieńcom tajemnice, jakby w obawie, że za 

chwilę jakaś prastara wiedza zaginie na zawsze46
. 

W celu poszukiwania daru Brida i Wikki udały się w góry oddalone trzydzieści 

kilometrów od Dublina. Aby przejść kolejną próbę wtajemniczenia, bohaterka musiała 

nauczyć się wyzbywania poczucia winy i koncentrowania na przyjemnościach. 

W efekcie tego osiągnęła stan snu, który przeniósł ją w przeszłość. Spotkała w nim 

Talbota, rycerza i najemnika wojennego, który okazał się jej mężem. Ta wizja 

uzmysłowiła jej, że posiadała wcześniejsze wcielenia i że dzieliła życie z kimś, kto był 

jej Drugą Połową. Doświadczenie to wprawiło ją w wielkie zdumienie. Nie mogła 

uwierzyć, że jej obecne życie nie jest jedyne i że wciąż ma możliwość zgłębiania 

tajemnic świata. Postanowiła ponownie poszukać swojej Drugiej Połowy. Wiedziała 

jednak, że najpierw musi się zmierzyć z lękiem przed zaangażowaniem, cierpieniem, 

stratą i rozstaniem. Pomyślała, że tym kimś może być jej obecny chłopak Lorens lub 

Mag z Folk. Przez kolejne dni zgłębiała, czy ma dar słowa, czy dar umiejętności, 

                                                                   
42 Tamże, s. 20-21. 
43 Tamże, s. 21. 
44 Tamże, s. 26-27. 
45 Tamże, s. 40-41. 
46 Tamże, s. 48. 
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poznania, wiary, uzdrawiania, czynienia cudów, proroctwa, rozpoznawania duchów 

albo języków. Przyszedł też czas na przygotowania do Inicjacji, aby mogło nastąpić 

przeobrażeni Bridy w czarownicę. – Uczyłam cię już, jak wrócić na drogę, którą twoja 

dusza przemierzała przez wiele wcieleń. Obudziłam tę zdolność, zwracając się do niej 

bezpośrednio poprzez symbole i rytuały przodków. Ty narzekałaś, ale twoja dusza 

radowała się, bo odnalazła swoje przeznaczenie. Gdy ciebie irytowały ćwiczenia, 

nudził taniec i rytuały, twoje ukryte ja spijało od nowa mądrość Czasu, przypominało 

sobie wszystko to, czego się kiedyś nauczyło, i tak ziarno wzrastało bez twojej wiedzy. 

Teraz pora, byś przeszła do nowego etapu. Nazywamy to Inicjacja, bo dopiero teraz 

zaczniesz uczyć się tego, co powinnaś wiedzieć w tym życiu47
. 

Kolejnym krokiem w nauce, jaką przekazywała bohaterce Wikki, było osiągnięcie 

stanu włączenia wszystkich pięciu zmysłów. Aby tego doświadczyć, Brida wybrała się 

z Lorensem na skałki, gdzie zorganizowała piknik. Z dziecięcą fascynacją rozglądała 

się wokół. Pewnie nic się tu nie zmieniło od tysięcy lat, pewnie wszystko wyglądało tak 

samo w epoce, gdy nie było ani miast, ani portów, ani poetów, ani dziewczyn poszuku-

jących Tradycji Księżyca. Wtedy, tak jak teraz, były tu tylko skały, huk morskich fal 

i mewy szybujące pod niskimi chmurami. Od czasu do czasu zerkała w przepaść i czuła 

lekki zawrót głowy. Morze mówiło coś, czego nie rozumiała, mewy kreśliły rysunki, za 

którymi nie nadążała. Mimo to patrzyła jak zaczarowana na ten pierwotny krajobraz, 

jakby to w nim, a nie we wszystkich przeczytanych książkach czy rytuałach, była 

zaklęta prawdziwa mądrość Wszechświata. W miarę, jak oddalali się od przystani, 

wszystko traciło sens: marzenia, codzienność, poszukiwania. Zostawało jedynie to, co 

Wikki nazywała „podpisem Boga”48
. W tej błogiej scenerii doszło do zbliżenia 

kochanków i przeżycia euforii pięciu zmysłów. Nie zakończyło to jednak procesu 

formowania jej nowej osobowości. Nadal pracowała nad swoimi marzeniami, 

a wkładany wysiłek pozwalał na odczuwanie intensywności i radości z życia. 

Nadszedł też czas na poznawanie rytuałów. Był wśród nich rytuał przyglądania się 

płomieniowi świecy. Gdy dopełniła rytuału, zmówiła modlitwę dziękczynną za 

wszystko, co dotąd osiągnęła. Podziękowała za to, że pierwsza osoba, którą spytała 

o magię, nie starała się tłumaczyć jej Wszechświata, wręcz przeciwnie, poddała ją 

próbie Ciemnej Nocy w lesie49
. Nadeszło też Święto Równonocy, gdy miało dojść do 

Inicjacji kobiet wchodzących w rolę czarownicy. Na tę uroczystość Brida miała uszyć 

sobie nową sukienkę, w czym pomogła jej matka. Kiedy wszyscy zaproszeni zebrali 

się na polanie, rozpoczęła się Inicjacja, która przebiegała w radosnej atmosferze, 

a goście popijali szampana i obserwowali taniec nagich kobiet zgromadzonych wokół 

ogniska. „Jestem wolna. Jestem dumna ze swego ciała, bo ono jest przejawem Boga 

w widzialnym świecie”. Żar bijący od ogniska stawał się nieznośny. Świat wydawał się 

odległy, a ona nie chciała dłużej przejmować się tym, co powierzchowne. Żyła, krew 

w niej krążyła, duszą i ciałem oddała się swym poszukiwaniom. Taniec wokół ogniska 

nie był dla niej niczym nowym. Jego rytm budził uśpione wspomnienia z epok, gdy była 

mistrzynią Mądrości Czasu. Nie czuła się samotna, bo zabawa na polanie stała się 

ponownym spotkaniem z sobą samą i z Tradycją, której hołdowała przez wiele wcieleń. 

                                                                   
47 Tamże, s. 120. 
48 Tamże, s. 138. 
49 Tamże, s. 150. 
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Poczuła głęboki szacunek dla siebie50
. W ten sposób po okresie lęków i rozczarowań 

Brida doświadczyła największego wtajemniczenia, jakim jest wiara w podążanie drogą 

własnych marzeń i zmierzanie do poczucia się kobietą bez wstydu i zahamowań. Czuła 

się również kobietą kochaną. Pomimo uczucia, że to Mag jest jej Drugą Połową, 

postanowiła zostać z Lorensem i to właśnie z nim pielęgnować uczucie bliskości 

i zażyłości.     

Brida jest przykładem bohaterki, która nie podejmuje wędrówki czy pielgrzymki, 

ale raczej udaje się na krótkie wypady w góry, do lasu, na łono natury, aby tam 

konfrontować się ze swoimi ograniczeniami. Odbywa jednak wędrówkę intelektualno-

duchową, która ma za zadanie umocnienie jej osadzenia w życiu i daje poczucie 

spełnienia. Magia jest więc symbolicznym wymiarem procesu samodoskonalenia. Nie 

ma tu magicznych sztuczek czy czarów, ale ciągłe kształtowanie charakteru przez 

doświadczanie nowych stanów skupienia umysłu i wzbogacanie swojego umocowania 

w wiedzy przekazywanej przez wieki przez tradycję kobiet o silnym charakterze. 

Darem, który odkrywa w sobie Brida, jest dar rozpoznawania duchów – postaci 

z przeszłości. Refleksja nad życiem toczy się również wokół postaci Boga, który jest nie 

tylko stworzycielem, ale też dawcą energii i darów umysłu. Poprzez jego natchnienie 

i nauki dochodzi do ciągłego rozwoju naszych umiejętności. 

5. Podsumowanie 

Wszystkie scharakteryzowane tu postacie z wybranych powieści Paula Coelha coś 

łączy, ale i coś dzieli. Przede wszystkim bohaterowie wkraczają na różne sposoby na 

ścieżkę samodoskonalenia i w ten sposób realizują postawę peregrynacyjną. Pielgrzym 

przez wykonywanie zadań i zmaganie się z wyzwaniami poznaje swoje słabości i dąży 

do ich przezwyciężenia. Słabość, lęk, strach zamienia na odwagę. Mierzy się z rozcza-

rowaniami i obawami co do spotykanych ludzi, tak aby odkryć w sobie umiejętności 

radzenia sobie z niepewnością i nieokreślonością zdarzeń. Wykonywane ćwiczenia 

wzmacniają jego inteligencję, poczucie cierpliwości, pobudzają pomysłowość oraz 

rozwijają zdolność samodzielnego radzenia sobie z przeciwnościami losu. 

W przypadku Santiago i poszukiwania swojego przeznaczenia dużą rolę odgrywa 

zmysł przygody. Popycha go on wciąż dalej, a zdobywane na szlaku umiejętności 

wzmacniają jego przekonanie, że jest w stanie poradzić sobie w każdych okolicz-

nościach, pomimo zmiennego szczęścia czy niespodzianek. Na każdym etapie podróży 

odkrywa coś nowego, pasjonującego, a zarazem przerażającego. Mierzy się ze śmiercią, 

ale także uczy się doceniać teraźniejszość i to, co mu przynosi los – przyjaciół, miłość, 

pieniądze, pewność siebie. Pomimo chwil zwątpienia przekonuje się, jak silne jest 

pragnienie spełnienia swoich marzeń i skonfrontowania się z otoczeniem i własną 

nieokreślonością. 

Brida z kolei jest kobietą na początku swojej drogi ku kobiecości. Jest mało 

doświadczona i niepewna w swoich ocenach co do tego, co jest w życiu ważne, a co 

nieistotne. Wybiera sobie drogę magii jako najlepszą dla siebie formę zmierzenia się 

z własnymi ograniczeniami, które intuicyjnie wyczuwa. Ciekawi ją przeszłość i przy-

szłość, a także poczucie śmiertelności, które okazuje się w pewien sposób złudne, 

jeżeli uwierzyć, że wciąż się odradzamy w nowych postaciach. W ten sposób 
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dostrzeżona ciągłość życia pozwala jej na pełne ufności spojrzenie na swoje 

oczekiwania. Nie boi się przyznać, że wierzy w głos z przeszłości i że gdzieś w jej 

otoczeniu jest ktoś, kogo może głęboko pokochać. Umiejętność rozbudzenia zmysłów 

jest tu czymś wyjątkowym, na co nie zwracają uwagi bohaterowie „Pielgrzyma” czy 

„Alchemika”. Wszyscy jednak spełniają swoje marzenie – pielgrzym odnajduje miecz 

i wyzbywa się pychy, Santiago znajduje skarb i poznaje miłość swojego życia, a Brida 

staje się czarownicą i poznaje swój dar. Z postawy bohaterów wyłania się pewien 

optymizm życiowy, ale też spostrzeżenie, że najważniejszym aspektem zdobywania 

wiedzy jest ciągła potrzeba nauki. To przez otwartość wobec świata i jego tajemnic 

możemy odnaleźć samozadowolenie, a marzenia, choć niektórym wydają się nieważne, 

abstrakcyjne czy śmieszne, stają się drogowskazami w procesie samopoznania. 

To, co różni opisanych bohaterów, to rodzaj wędrówki i kontakt z przestrzenią. 

Pielgrzym przemierza utarty szlak do Santiago de Compostela, korzystając z pomocy 

przewodnika i posługując się mapami. Santiago wytycza nowy szlak, kierując się cały 

czas w stronę Piramid. Jest to szlak, którego nikt do tej pory nie przemierzał, a za 

kompas służą mu tylko rady spotkanych ludzi i własna nieugiętość w zmierzaniu do 

celu. Brida z kolei porusza się po okręgu, robiąc tymczasowe wypady do miejscowości 

w okolicach Dublina. Wszyscy jednak doceniają niezwykłość krajobrazów i mądrość 

natury, z którą się stykają. Czy to gaje oliwne, czy oazy, czy wzgórza stanowią miejsca 

kontemplacji i zachwytu nad pięknem przyrody. One także wpływają na różne formy 

samodoskonalenia się bohaterów. 

Coelho wplótł też w zmagania bohaterów element boskości. Towarzyszy on już 

Pielgrzymowi i w tej powieści jest najbardziej rozbudowany. Liczne napomknienia 

o Bogu i naukach Jezusa pojawiają się w całym utworze. Bohater wzrasta wraz z nimi 

i rozwija swoją wiarę przez odczytanie słów z Pisma Świętego. Bohater „Alchemika” 

również powołuje się na Boskie cuda i wskazówki życiowe. Może dlatego, że miał być 

kiedyś księdzem, a może dlatego, że w konfrontacji z arabskimi bohaterami nie chce 

tracić kontaktu z chrześcijańskim wyznaniem. Bohater wciąż wzmacnia swoje 

przekonanie, że Bóg czuwa nad nim i pomaga mu w realizacji marzenia. Brida, 

pomimo okultystycznych zainteresowań, nie wątpi w istnienie Boga, a wręcz 

przeciwnie – przypisuje mu moc sprawczą co do wielu zdarzeń w jej życiu. Chce żyć 

w zgodzie z Bogiem i uważa, że Bóg posługuje się wieloma narzędziami, aby wystawić 

człowieka na próbę – chociażby wznosząc w jego życie rozczarowania, porażki, 

cierpienie. Tylko dzięki nim człowiek może się przejrzeć w swojej prawdziwej naturze – 

naturze wieloaspektowej i niezwykle złożonej.   

Jak zatem można dostrzec, motyw wędrówki w powieściach Paula Coelho to 

konstrukt wieloelementowy. Od realnej formy wędrówki autor przechodzi do wędrówki 

intelektualno-duchowej. Narratorzy prowadzą nas po różnych obszarach naszego globu 

i jednocześnie zagłębiają się w różne formy przemiany, jakie zachodzą w bohaterach. 

Wędrówka staje się powodem do doświadczania siebie we wciąż nowej postaci, 

a napotykane trudności i ludzie tylko w tym pomagają. Bohaterowie łączą się z bytem 

i prawdą, a także zgłębiają istotę istnienia. Bohater „Pielgrzyma” podąża przez wiedzę, 

a Santiago i Brida przez wiarę. Wszyscy odbywają podróż przez kulturę. 
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Motyw wędrówki w twórczości Paulo Coelho 

Streszczenie 

Wszechobecna ruchliwość społeczna wskazuje na to, jak ważna jest w życiu możliwość przemieszczania 
się w przestrzeni. O zjawisku tym piszą między innymi tacy badacze, jak Zygmunt Bauman czy John Urry. 
W rozważaniach filozofów podróż przyjmuje różny charakter. Ma ona wymiar zewnętrzny i wewnętrzny. 
Podróż zewnętrzna jest ruchem w przestrzeni, przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, a podróż 
wewnętrzna to namysł intelektualny uprawiany przez filozofów. Występują również różnice w motywach 
i celach ludzkiej wędrówki, na które składają się potrzeba i pragnienie. Z podróży wynika głównie 
potrzeba doświadczania tego, co inne, co zmienne przez ciągły akt podróżowania. Innym celem jest chęć 
podjęcia jakiegoś wyzwania lub wzięcia na siebie ryzyka. Z teologicznego punktu widzenia, opartego na 

wartościach Pisma Świętego, pojedynczy człowiek, a często i większa społeczność ludzka jest cały czas 
w drodze. We współczesnych badaniach wyłoniła się refleksja o postawie peregrynacyjnej, z której wynika 
wszelkie dążenie do przemieszczania się w przestrzeni, a wraz z nią dochodzi do pewnej intelektualno-
emotywnej aktywności zmierzającej do osiągnięcia jakiegoś celu lub zaspokojenia pragnienia. Niniejszy 
artykuł skupia się natomiast na dostrzeżeniu powyższych cech wędrówki w powieściach Paulo Coelho 
Pielgrzym, Alchemik i Brida. Powieści te w szczególny sposób opisują motyw wędrówki zarówno tej 
w przestrzeni, jak i jej wymiar wewnętrzny. Bohaterowie przemierzają otwartą przestrzeń w poszukiwaniu 
nie tyle ważnych przedmiotów czy skarbów, ale przede wszystkim zmierzają do duchowego rozwoju. 
Wędrówka staje się powodem do doświadczania siebie we wciąż nowej postaci, a napotykane trudności 
i ludzie tylko w tym pomagają. Bohaterowie łączą się z bytem i prawdą, a także zgłębiają istotę istnienia. 
Słowa kluczowe: wędrówka, podróż, postawa peregrynacyjna, rozwój. 
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Lisowczycy wędrują w poszukiwaniu nowego mitu  

Ziem Zachodnich 

1. Wprowadzenie 

Absens heres non erit. Tylko ci, którzy wciąż egzystują, mają możliwość 

korzystania z owoców kultury zamieszkiwanego przez siebie terenu, mogą być 

depozytariuszami wciąż żywego mitu. To stwierdzenie stało się dla mnie szczególnie 

jasne po zapoznaniu się z powieścią Romualda Witczaka „Lisowczycy w Kowarach. 

Opowieść z czasów wojny 30-letniej”
2
. Banalność tego spostrzeżenia jest pozorna. 

Zauważyłem, że do tej pory zdaje się ono umykać uwadze dotychczasowych badaczy 

literatury inspirowanej losami elearów
3
. O tym, że można je obronić jako zasadne 

przekonam w dalszym toku wywodu. 

Nie jest tutaj możliwe nawet wymienienie ogromnej liczby dzieł
4
 literackich, dla 

których inspiracją stał się rok 1945
5
 i wejście w skład Polski ziem nad Odrą i Łyną. 

Motyw wędrówki był ich naturalną osią, gdyż nowi osadnicy przybyli tu ze wschodu, 

zachodu, południa oraz postrema autem non minimus z Polski centralnej
6
. Powstanie 

tamtych utworów było uwarunkowane obecnością przybyszów na nowych ziemiach. 

Dzisiejsza zmiana spojrzenia na procesy społeczne zaszłe na Ziemiach Zachodnich nie 

unieważnia ich skutków, do których należą także podstawy naszej obecnej egzystencji. 

Jak napisał Grzegorz Nieć we wstępie do pamiętników zasłużonego dla nowego życia 

na Dolnym Śląsku Antoniego Górskiego: 

Polityczna poprawność, dystans i dogmatyczny krytycyzm wobec wszystkiego 

niemal co się wiąże z dziejami Polski Ludowej, a może też zwykła obojętność i zapo-

mnienie spowodowały, że przeszliśmy prawie że niezauważając, obok kolejnych 

rocznic – 50. i 60. objęcia przez Polskę Ziem Odzyskanych. Rzecz jasna, że fakt ten nie 

sprowadza się wyłącznie do kwestii terytorialnych owego „objęcia”. Wpisuje się on 

przecież w ciąg dramatycznych wydarzeń od 1939 r., a może i wcześniej (kwestie 

narodowościowe na Kresach); dramat i tułaczka kilku milionów Polaków trwała 

nieraz lat kilkanaście, bywa, że trwa do dziś. Przy całej świadomości powyższych 

faktów oraz ich daleko idących konsekwencji, z historycznej perspektywy najistotniej-

                                                                   
1 kdavid@o2.pl Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  
2 Witczak R., Lisowczycy w Kowarach. Opowieść z czasów wojny 30-letniej, Jelenia Góra 2016. 
3 Słowo „elear” przylgnęło do wojowników dowodzonych na początku przez Aleksandra Józefa Lisowskiego, 

jego genezę objaśnił R. Sztyber, „Banialuki” i „ambaje”, czyli o pseudoetymologicznej pochwale elearów 

(Lisowczyków), „Studia i Materiały”, XLVI, Filologia Polska 10, Zielona Góra 1999, s. 130. 
4 Nawrocki W., Trwanie i powrót. Szkice o literaturze Ziem Zachodnich, Poznań 1969, s. 97. 
5 Do dzisiaj nie stracił wiele na aktualności zbiór reportaży i wspomnień, Osmańczyk E., Był rok 1945…, 

Warszawa 1970. 
6 Jabłoński E., Wstęp, [w:] Nasze nowe życie. Pamiętniki z konkursu na wspomnienia mieszkańców ziem 
zachodnich i północnych, wyb. i oprac. Bigorajska Z., Jabłoński E., Warszawa 1978, s. 10-11, Wakar M., Mit 

Ziem Odzyskanych – geneza i tropy w literaturze, [w:] „Ziemie Odzyskane” w poszukiwaniu nowych narracji, 

red. Kledzik E., Michalski M., Praczyk M., Poznań 2018, s. 127. 
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szym wydaje się właśnie przeobrażenie geograficzne i społeczne naszego państwa, 

jakie się w tym czasie dokonało7
. 

Utwory powstałe w związku z powrotem Polski na Zachód, w mniej lub bardziej 

przekonywującej formie, były środkiem przekazu streszczającego się w słowach: 

byliśmy, jesteśmy, będziemy, który został skierowany do szerszego lub węższego 

czytelnika, w zależności od użytych środków artystycznych. Na tym nie koniec, 

będziemy w formie nowej, bynajmniej nie stanie się to bez naszego aktywnego 

udziału
8
. Przykładem dzieła, które powstało z doświadczeń pierwszego okresu życia na 

Ziemiach Zachodnich, zmieniania ich społecznego i narodowego oblicza, jest powieść 

osadnicza
9
 „Ziemia” Jana Brzozy, prezentująca, jak w soczewce, realistyczną panora-

mę tych procesów
10

. Była to próba stworzenia epopei. Rzeczywiście udało się opisać 

przełom w życiu wspólnoty wyobrażonej
11

. Zabrakło jednak koniecznego dla tej formy 

oddalenia akcji w czasie, wykluczającego weryfikację narracji w skarbnicy pamięci 

ludzi żyjących
12

.  

Dzisiaj czasy są jednak nowe i stosunek do Niemiec i Niemców zmienia się, 

natomiast pamięć wydarzeń roku 1945 uległa zatarciu, także wskutek naturalnej 

wymiany pokoleń. Niezmienna pozostaje potrzeba zakorzenienia teraźniejszości 

w micie. Ta wciąż chce być na nowo zaspokajana. Bez adekwatnej odpowiedzi na tę 

potrzebę, literatura pozostać musi na uboczu wartkiego nurtu życia społeczeństwa. 

Wyszedł jej naprzeciw Romuald Witczak. 

2. Lisowczycy w Kowarach 

Powstanie powieści „Lisowczycy w Kowarach” stanowi powidok dwóch rzeczy-

wistych wędrówek
13

. Pierwsza to wędrówka lisowczyków wynikająca z zaciągnięcia 

                                                                   
7 Nieć G., Antoni Górski i jego pamiętniki, [w:] Górski A., Pamiętniki lat mego życia (1922-2006). Z dziejów 

inteligencji polskiej na Kresach Wschodnich i na Ziemiach Odzyskanych, oprac. G. Nieć, przedm. A. 

Krawczuk, Kraków 2007, s. 12. 
8 Na aktywny udział milionów Polaków w trudzie mającym na celu nadanie życiu nowej formy, zwrócił także 

uwagę: B. Gołębiowski, Wstęp, [w:] Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich 

i Północnych, wyb. i oprac. B. Gołębiowski, Poznań 1981, s. 21-23. 
9 Kalin A., Mit Ziem Odzyskanych w literaturze. Postkolonialny przypadek Ziemi Lubuskiej, Gorzów 

Wielkopolski 2019, s. 473. 
10 Brzoza J., Ziemia, wyd. II popr, Katowice 1963. 
11 Hierowski Z., Cztery szkice: Jan Wiktor, Jan Brzoza, Gustaw Morcinek, Pola Gojawiczyńska, Kraków 

1957, s. 125, Tenże, Szkice krytyczne, wstęp i wyb. W. Nawrocki, Katowice 1975, s. 295; K. Gieba, Próba 
epopei. O narracjach założycielskich tzw. Ziem Odzyskanych , „Teksty Drugie” , r. 2015, nr 5, s. 331. 
12 Gieba K., Próba epopei…, s. 334. 
13 Same dzieje lisowczyków są przykładem wędrówki. Ta lekka jazda zwana też często elearami, co w języku 

węgierskim oznacza: rycerze straży przedniej – specjalizowała się w dokonywaniu szybkich i niespodziewa-

nych manewrów, takich jak zagony czy zasadzki. Geneza powstania stworzonej przez Aleksandra Józefa 

Lisowskiego formacji zbrojnej związana jest z przemieszczaniem się licznych: Kozaków, Rusinów, „ludzi 

luźnych” i rozrodzonej szlachty z całej Rzeczypospolitej, dla której nie było już miejsca w ojcowskim 

gospodarstwie – do obozu Dymitra II Samozwańca. Lisowski, który w wojnie domowej stał po stronie 
rokoszu Zebrzydowskiego, po przegranej bitwie pod Guzowem, opuścił obóz Janusza Radziwiłła, zebrał 

kilkuset wolontariuszy – zaczyn przyszłych lisowczyków i pod koniec 1607 roku zjawił się w obozie Dymitra 

II Samozwańca pod Starodubem. Ich działania (w późniejszym okresie) stanowiły nieoficjalną formę 

ingerencji króla Zygmunta III Wazy w sprawy wewnętrzne krajów sąsiednich. W trakcie walk z Moskwą 
stało się przestrzeganym już potem zwyczajem, że lisowczycy zamiast z żołdu lub oprócz żołdu utrzymywali 

się z łupów wojennych. Wspierali Rzeczpospolitą pod Cecorą i na rozległych moskiewskich przestrzeniach 

rozciągniętych szeroko pomiędzy Morzem Białym a Morzem Kaspijskim oraz w potrzebie chocimskiej. 
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ich na służbę Habsburgów, prowadzących wojnę z obozem protestanckim w trakcie 

konfliktu, jaki miał miejsce w Europie w latach 1618-1648. Elearzy, jako formacja 

powstali w trakcie rozgrywających się na wschodzie Dymitriad i zostali później 

wysłani przez króla Zygmunta III Wazę na służbę Habsburgów, która zaprowadziła ich 

aż na zachodni brzeg Renu. Gdzieś po drodze, w roku 1622 odwiedzili także Kowary 

i to wydarzenie stało się kanwą „Lisowczyków w Kowarach”. Druga zaś wędrówka, 

która ma tu dla nas znaczenie, to przybycie osadników polskich (i nie tylko) na Ziemie 

Zachodnie, które weszły w skład Polski w 1945 roku. To dla uczestników i potomków 

komilitonów tej drugiej wędrówki pisze Witczak. Dla nich tworzy nowy mit, który 

powstaje jako produkt rzeczywistego istnienia na Ziemiach Zachodnich wspólnoty 

ukształtowanej w powojennej Polsce. W niniejszym tekście postanowiłem przyjrzeć 

się temu procesowi, wędrówka zaś okaże się elementem konstytutywnym i niezbywal-

nym tworzonego mitu. Mit ten, nie został stworzony in nova radice, autor obficie 

skorzystał z prób podejmowanych w tym względzie w okresie PRL. Nie poprzestał 

jednak na tym, także w rzeczywistości dzisiejszej Polski dostrzegł elementy konieczne 

dla zapewnienia mu współczesnej nośności. Kusi czytelnika urokiem materialnego 

wymiaru drobnomieszczańskiego życia. Powabem przedstawionym przy pomocy 

ewokowania na kartach powieści tkanki społecznej XVII-wiecznych Kowar, stano-

wiącej rodzaj patyny mającej nobilitować postransformacyjny wzrost akceptacji dla 

drobnomieszczańskiego stylu życia. Obyczaj ten stał się udziałem części Polaków po 

1989 roku
14

. Na te uwarunkowania nakłada się jeszcze ukształtowane u Witczaka 

poczucie przynależności do małej ojczyzny. To samo w sobie stanowi dowód na 

skuteczność mitotwórczych wysiłków pokoleń Polaków, których los przywiódł na 

ziemie bez ironii nazywane na początku „dzikim zachodem”. „Lisowczycy w Kowa-

rach” wpisują się w rozwijający się od końca lat osiemdziesiątych XX wieku nurt 

powieści „małych ojczyzn”. Prąd ten szuka podglebia dla kształtowania poczucia 

przynależności do ojczyzny lokalnej, w niemieckiej przeszłości miejsca oraz w nie-

                                                                   

Uczestniczyli w wojnach ze Szwecją w Inflantach i Prusach. Konstanty Górski wskazywał, że lisowczycy 

byli jedyną w dawnej Rzeczpospolitej jazdą lekką stojącą poniżej husarii i kozaków. Oceniał ich pozytywnie, 

dostrzegając elearskie zasługi w pustoszeniu ziem nieprzyjacielskich. Błyskotliwe zwycięstwo sarmackich 

kondotierów pod Humiennem w 1619 roku przedłużyło wojnę domową toczoną krajach Habsburgów. 

Odegrali szczególnie znaczącą rolę w rozegranej w roku 1620 bitwie pod Białą Górą. Batalia ta nie tylko 

przyczyniła się do uratowania istnienia imperium Habsburgów w Europie Środkowej, ale także była końcem 

roli politycznej szlachty czeskiej i dała asumpt do kształtowania się nowożytnego narodu czeskiego, którego 
rdzeniem w przyszłości stali się najmniej zgermanizowani na tle innych stanów chłopi. Wyprawa posiłkowa 

Lisowczyków z roku 1622, przedsięwzięta w celu wspomożenia wojsk cesarskich, która to ekspedycja dotarła 

aż do Lotaryngii, nie budziła pozytywnych opinii naszych historyków. Władysław Magnuszewski uważał, że 

jakkolwiek ze względu na swój spektakularny przebieg cieszyła się szeroką sławą, to jednak nie przyniosła 

ona trwałych korzyści polityce zagranicznej Rzeczpospolitej. Z tym ważnym spostrzeżeniem zielono-

górskiego badacza należy się zgodzić; Górski K., Historia Jazdy Polskiej, Kraków 1894 ,Warszawa 1981 

reprint, s. 102; Kukiel M., Zarys historji wojskowości Polsce, wyd. III zm. i poszerz., Kraków 1929, Kraków 

1987 reprint, s. 68; Wisner H., Lisowczycy, Warszawa 1976, s. 33; Wimmer J., Wojsko polskie u schyłku XVI 
i w pierwszej połowie XVII w. (1586-1648), [w:] Nowak T.M., Wimmer J., Historia oręża polskiego 963-

1795, Warszawa 1981, s. 355-356; Magnuszewski W., Kondotierska wyprawa za Ren, „Odrodzenie 

i Reformacja w Polsce”, t. 17, 1972, s. 138; Podhorecki L., Wazowie w Polsce, Warszawa 1985, s. 154; 

Wisner H., Rzeczpospolita Wazów, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia, t. 2, 
Warszawa 2004, s. 136-137. 
14 Kopa D. [rec.] Witczak R., Lisowczycy w Kowarach. Opowieść z czasów wojny 30-letniej, Jelenia Góra 

2016, „Kwartalnik Opolski”, r. LXIV, nr 1, 2018, s. 126. 
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mieckiej literaturze współczesnej. Tworzy fantastyczny obraz przeszłości wolny od 

wzajemnych konfliktów
15

. Pomija antagonizm jako podstawowy mechanizm funkcjo-

nowania każdego społeczeństwa. Pamiętać należy, że wspólnota mieszkańców Ziem 

Zachodnich powstała w wyniku wymieszania elementów rozmaitych nie tylko pod 

względem społecznym i obyczajowym, ale także narodowym. Można tu wymienić 

stosunkowo niewielkie grupy funkcjonujących na Ziemiach Zachodnich: Greków, 

Ukraińców, Łemków, Bojków
16

.  

Lisowczycy, jako dawna formacja zbrojna, są niezwykle nośnym wehikułem, 

którego użycie w dzisiejszej Polsce – stanowi moim zdaniem – próbę nowej legitymi-

zacji obecności Polaków na Ziemiach Zachodnich. Po 1970 roku obszar zainteresowań 

kultury polskiej przeniósł się na Wschód, na tereny zwane teraz ponownie Kresami. 

Lisowczycy powstali na Wschodzie pod dowództwem Aleksandra Józefa Lisowskiego, 

wędrujący na zachód, aby zamoczyć konie w Renie
17

, stanowią jakby pomost rzucony 

przez wezbrany nurt rzeczywistości, aby utrzymać poczucie prawomocności kolejnego 

pokolenia Polaków żyjących w wywalczonych w trakcie II wojny światowej grani-

cach. Sięgam teraz do powieści historycznej Witczaka, aby dokonać egzemplifikacji.  

Wydarzeniem w sposób dogłębny zmieniającym egzystencję kowarskiej społeczno-

ści – stanowiącej oś świata przedstawionego powieści Witczaka – było wtargnięcie 

lisowczyków i spustoszenie miasta. Jest to rzeczywisty epizod dziejów elearów, który 

miał miejsce w listopadzie 1622 roku
18

. Wokół tego faktu autor rozbudował gęstą 

siatkę losów postaci występujących w utworze.  

W cechach bohaterów powieści „Lisowczycy” manifestują się właściwości dzisiej-

szego społeczeństwa Ziem Zachodnich. Przy czym jest zastanawiające, że dotyczy to 

zarówno szeroko zarysowanej panoramy społecznej mieszkańców Kowar, jak i najezd-

niczych kondotierów. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ich cechy sumują się 

w jeden obraz – konterfekt współczesności Ziem Zachodnich, czyli rzeczywistości, 

jaka ukształtowała się po przemianach społeczno-ekonomicznych z lat 1989-1990. 

Podkreślona jest obcość językowa elearów i kowarskich mieszczan. W scenie rabunku, 

gwałtu i powieszenia mieszkańców Kowar (wiarołomnego Rolfa i jego matki Hildy) 

autor wprowadza język niemiecki do narracji w całości prowadzonej po polsku. Przy 

czym, niemieckiego używają polskojęzyczni lisowczycy, polskiego natomiast miesz-

czanie Kowar. Oprócz łatwiejszego odczytania całości przez polskiego czytelnika, 

wtrącanie słów niemieckich przez lisowczyków potęguje efekt zaskoczenia, który jest 

podstawą wszelkich konceptów, tak charakterystycznych dla baroku, z którego galerii 

wyobrażeń pochodzą lisowczycy. Czytamy zatem: 

I wtedy Rolf popełnił błąd – nagle rzucił się biegiem do stojącej opodal chałupy. 

Pierwszy z lisowczyków jednym ruchem zarzucił mu na głowę pętlę i przyciąg-

nął z powrotem pod drzewo. Już bez kapelusza, który spadł na ziemię. Wtedy 

z chałupy wypadła jego matka Hilda. Prosiła, by go puścić, bo to jej syn. Nie 

rozumieli, co mówi, ale się domyślali. Jeden z nich zsiadł z konia i powiedział: 

 – Geld, musisz dać geld. 

                                                                   
15 Kalin A., Mit Ziem…, s. 562-563. 
16 Gieba K., Literatura dotycząca powojennych przesiedleń na tzw. Ziemie Odzyskane – przegląd koncepcji 
badawczych i próba definicji, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LIX, nr 2, 2016, s. 77. 
17 Magnuszewski W., Kondotierska wyprawa…, s. 122. 
18 Tamże, s. 137. 
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Rozwarła ręce, pokazując gestem, że nie ma. Wskazała jeszcze na biedną 

chałupę.(…) Hilda załamywała ręce i płakała głośno, ale napastnicy śmiali się 

i powtarzali teraz chórem: 

– Geld, geld…19. 

W powieści występuje odwołanie do przed-niemieckich mieszkańców Karkonoszy, 

którzy mieli zostawić tam ślady w postaci liter pochodzących z nieznanego alfabetu 

układających się w słowo „wirch”
20

. Witczak idzie tu śladem charakterystycznym dla 

poszukiwań sposobów związania obecnych mieszkańców z zajmowaną ziemią poprzez 

odwołanie do piastowskiej spuścizny
21

. Nie robi tego wprost, w końcu słabo czytelny 

„wirch” mógłby być też czeskim „vrchem”, ale w powieści piastowskiej, która mogła 

być dla autora inspiracją przymiotnik „piastowski” odnosi się nie tyle do dynastii sensu 

stricte, a do określenia w ten sposób całej rzeczywistości przed-niemieckiej. To, że 

osadnictwo słowiańskie w okresie przed kolonizacją na prawie niemieckim, nie 

docierało na tych obszarach do podnóża Karkonoszy – nie ma znaczenia. Pewne 

nieścisłości, jeżeli są w utworze konsekwentnie pomijane, to nie burzą wewnętrznej 

koherencji świata przedstawionego i siły z jaką Lisowczycy ewokują poczucie wspól-

noty nowych mieszkańców Kowar. Witczak nie poprzestaje na tych wysiłkach. Jeden 

z bohaterów powieści – uwięziony lisowczyk, zostaje odebrany przez wysłanników 

cesarza sądom miejskim kowarskim i osadzony w celi w Czechach, spotyka tam 

mieszkańca gór. Lisowczyk rozpoznaje go jako jednego z przedstawicieli tej ludności, 

która miała pozostawić w górach słowo „wirch”. Autor nie jest jednak w tym pomyśle 

na stworzenie fikcyjnych górali karkonoskich, mieszkańców wczesnopiastowskiej 

przesieki
22

 zbyt konsekwentny. Lisowczyk uznaje go za Polaka lub Czecha. Pieśń 

współwięźnia, którą lisowczyk słyszy w ciemnościach nie nosi w sobie śladów 

żadnego z dialektów słowiańskich używanych chociażby w bliskiej okolicy Karkonoszy. 

Treść jej za to wskazuje, że jeżeli miałby ułożyć ją lud górski, to raczej zamieszkały na 

wschód od Bramy Morawskiej: 

Wierchoły, Wierchoły 

Byłyć my zawdy goły? 

Na Krysta rany 

Knechty umiłowany 

Króle nos polskie miały 

Tut w bergach sadzały 

                                                                   
19 Witczak R., Lisowczycy…, s. 113-114. 
20 Tamże, s. 133. 
21 Gieba K., Mitologiczna rekonstrukcja piastowskich korzeni w lubuskiej literaturze ludowej na przykładzie 
„Złotej dzidy Bolesława”, „Pro Libris”, nr 3, 2011, s. 64, Kopa D. [rec.] Witczak R., Lisowczycy…, s. 129-

130; A. Sakson, „Wielki symbol polskiej klęski”, czyli uwagi o demitologizacji Ziem Odzyskanych i margina-

lizacji Ziem Zachodnich i Północnych, [w:] „Ziemie Odzyskane” w poszukiwaniu nowych narracji, (red.) 

Kledzik E., Michalski M., Praczyk M., Poznań 2018, s. 148. 
22 Kopa D., Zasięg geograficzny księstwa świdnicko-jaworskiego około połowy XIV wieku, „Kwartalnik 

Opolski”, r. LXI, nr 4, 2015, s. 93, jeszcze w połowie XIV wieku, a więc w czasie kiedy gros kolonizacji 

niemieckiej i na prawie niemieckim zostało już dokonane, nie ma tam śladów osadnictwa z czasów 

historycznych. Statystyki pruskie z czasów wilhelmińskich pokazują powiaty Sycowski i Namysłowski jako 
główne skupiska ludności polskiej, a zatem lokują ją przede wszystkim na prawym brzegu Odry; 

Orzechowski M., Wstęp, [w:] Ci co przetrwali. Wspomnienia Polaków z Dolnego Śląska, oprac. Fiedor K., 

Orzechowski M., Wrocław 1959, s. VII. 



 

Lisowczycy wędrują w poszukiwaniu nowego mitu Ziem Zachodnich 
 

61 

My ich dziedzicy 

Łeż to iże dzicy! Łeż to iże dzicy! 

Zabyć się nie dajemy 

Społem wszytkie stajemy 

Na rań… Na rań… Na rań…23. 

Witczak poszukuje więzi łączących mieszkańców Kowar z lisowczykami. Elearzy 

pochodzili z różnych stron rozległej Rzeczpospolitej. Tą ostatnią zamieszkiwała 

ludność mówiąca wieloma językami. Wśród tych mów znajdował się także język 

niemiecki. Ranny, mogący w każdej chwili umrzeć lisowczyk, którym opiekują się 

zbiegli w góry przed najazdem elearów protestanccy mieszczanie kowarscy, nie 

przypadkiem pochodzi z Kurlandii, z rodziny szlacheckiej, w której matka mówiła po 

polsku, a ojciec po niemiecku. Opiekująca się sarmackim kondotierem Helga dowia-

duje się o tym pobratymstwie w różnorodności, doświadczając zaskoczenia: 

Ranny kozak wyraźnie zdrowiał. Jeszcze podnoszenie głowy z pościeli 

sprawiało mu trudność, ale wciąż próbował. Helga z niepokojem zauważyła, 

że wodził za nią tym swoim jednym okiem. Najpierw ją to denerwowało, potem 

przywykła. Tak minęło kilka dni. Pewnego dnia odezwał się po niemiecku: 

– Ty jesteś Helga, a ja jestem Lipo. 

Przeraziła się. Stanęła jak wryta. 

– Skąd znasz nasz język? 

– Mój ojciec był niemieckim szlachcicem. Mieliśmy majątek niedaleko 

Parnawy w Kurlandii.  

Dalej nie mógł mówić. Zadyszał się i spocił. Dziewczyna wytarła mu czoło 

i przyłożyła palec do ust na znak, żeby już milczał. Zaraz zasnął. Nazajutrz 

sam zaczął mówić: 

– W domu mówiło się po polsku i po niemiecku. Z matką, która była Polką, po 

polsku, z ojcem po niemiecku24.  

Nie jest przypadkiem, że rannym, którym zaopiekowali się pierwsi mieszkańcy 

i zarazem założyciele górskiej osady Budniki, okazał się akurat niemieckojęzyczny 

lisowczyk z Kurlandii rodem, a nie na przykład: prawosławny elear z Zaporoża. Jest to 

próba zbliżenia dawnych mieszkańców Kowar do historii Rzeczpospolitej. W ramach 

świata przedstawionego powieści Witczak próbuje posiać mit założycielski, który 

pozwolić może współczesnym mieszkańcom Kowar usunąć poczucie obcości. Jako że 

niedostępne śląskie tereny górskie rzadko były objęte starszym osadnictwem słowiań-

skim, to na obszarach tych konieczna jest implementacja zakorzenienia w ziemi 

rodzinnej, w sposób bardziej skomplikowany niż tylko sprawdzoną metodą sięgania do 

wczesnopiastowskiej przeszłości. Witczak, opisując ucieczkę kowarskich mieszczan 

w góry i założenie przez nich osady Budniki w opisach życia z konieczności bliskiego 

przyrodzie, obficie korzysta z niektórych wzorów powieści piastowskiej. Z niej pocho-

dzi: 

…mitologizacja pejzażu, która w historycznej powieści piastowskiej 

realizowała się w obfitości wszelkich dóbr naturalnych: nieprzebytych puszcz 

                                                                   
23 Witczak R., Lisowczycy…, s. 168. 
24 Tamże, s. 148-149. 
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pełnych zwierzyny łownej i ptactwa, barci pełnych miodu, mórz wypełnionych 

jantarem, gwarantujących bezpieczne bytowanie, (proza Karola Bunscha, 

Antoniego Gołubiewa, Jana Władysława Grabskiego i innych)…25.  

Szczególną ironią losu jest to, że Antoni Gołubiew w swojej tetralogii „Bolesław 

Chrobry” czyni osią świata przedstawionego walki polsko-niemieckie z czasów Mie-

szka I
26

, które należały do wydarzeń mających pośredni, lecz zasadniczy wpływ na 

ukształtowanie się około 1000 roku granic Polski w kształcie najbardziej zbliżonym do 

tego, który stał się naszą realnością w 1945 roku. Pomimo że ewokowana przez Wit-

czaka tożsamość Ziem Zachodnich w stosunku do ewokowanej przez Gołubiewa jest 

zupełnie inna, to użyte przez Gołubiewa środki konstrukcji świata przedstawionego 

zachowały atrakcyjność także w nurcie powieści „małych ojczyzn”. 

3. Nowy mit Ziem Zachodnich 

Paremia: „nieobecny nie będzie dziedziczył”, dobrze opisuje efekty poszukiwania 

nowego mitu Ziem Zachodnich. Wędrówka w przestrzeni materialnej jest często sym-

bolem poszukiwania nowej drogi w życiu, zdobywania wiedzy o nieznanych ideach. 

Zatem nietrudno jest mi zakwalifikować wędrówkę lisowczyków na Zachód, jako 

podróż, z której Witczak chce przynieść jako swoisty łup nowy mit Ziem Zachodnich. 

Nowy mit na nowe czasy. „Lisowczycy w Kowarach” nie tyle wpisują się w zmiany, 

jakie zaszły w świadomości mieszkańców polskiego zachodu po 1989 roku, ile są na 

nie odpowiedzią. Ripostą wyrosłą na podglebiu rosnących badań literaturoznawczych 

nad literacką spuścizną po elearach. Być może nie jest bez znaczenia, że największy 

z żyjących znawców tej tematyki Radosław Sztyber związany jest z Zieloną Górą, 

należącą do tej części Ziem Odzyskanych, w której nastąpiła największa wymiana 

ludności. Przynależną do tych miejsc, gdzie budowano nową rzeczywistość społeczną 

i ekonomiczną, biorąc w niewielkim stopniu pod uwagę słabo tu obecny czynnik 

ludności autochtonicznej, podobnie jak w Kowarach. W obu miejscach sięgnięto po 

lisowczyków jako poręczny rekwizyt z rupieciarni kultury, budujący nową świado-

mość, chociaż świadomość ta jest dziełem specyficznym, ponieważ nie każdy jego 

budowniczy podejmował swój wysiłek intencjonalnie. Można o owej świadomości 

stwierdzić, że była to polska świadomość, ale trzeba też napisać więcej, była to; nowa 

polska świadomość na zachodzie. Rozszerzanie się zainteresowania lisowczykami, jest 

proporcjonalne do zdobywania sobie prawa obywatelstwa w kulturze polskiej Kresów 

jako krainy mitycznej. Tak jak ekspansję „Kresów” wzmogła wystawa „Polaków 

portret własny”
27

, tak ekspansję lisowczyków w kulturze zachodu Polski uprawomoc-

niły przemiany lat 1989-1990. Zjednoczenie Niemiec i dążenie do budowania z tym 

krajem wspólnej geopolitycznej przyszłości postawiło poczucie tożsamości na Ziemiach 

Zachodnich przed trudnym dylematem. Jeżeli Niemcy nie są już wrogiem, a nasze 

ziemie od nich właśnie odzyskaliśmy w 1945 roku, to czym uzasadnić naszą tutaj 

obecność? Lisowczycy w swojej wędrówce od Morza Białego aż do terenów położo-

nych na Zachód od Renu, stali się wygodnym pomostem między starą a nową ideo-

logią władzy i państwa. Wszak walczyli w służbie Habsburgów. Wojowali w czasach 

                                                                   
25 Tumolska H., Mitologia Kresów Zachodnich w pamiętnikarstwie i beletrystyce polskiej (1945-2000) (Szkice 
do dziejów kultury pogranicza), Toruń 2007, s. 44. 
26 Wyka K., Pogranicze powieści, wyd. II, Warszawa 1974, s. 253. 
27 Otwarta w dniu 5 X 1979 roku; www.mnk.pl, 7 I 2021 godz. 22:37. 
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współpracy polsko-niemieckiej, z Czechami, Węgrami, Moskwą oraz Turkami. Para-

doksalnie, chociaż lisowczycy w swojej wędrówce na Zachód byli gośćmi nieproszo-

nymi, niczym jeźdźcy apokalipsy siali przypisywane tym straszliwym podróżnikom 

zdarzenia, to w ostatnim trzydziestoleciu stali się oni niejako łącznikami pomiędzy 

polską nostalgią za podbijanym niegdyś Wschodem a realnym dziś funkcjonowaniem 

państwa i narodu na Zachodzie i w związku z Zachodem. Zresztą lisowczyków jeźdź-

cami apokalipsy nazwał już Kazimierz Korkozowicz
28

, nadając tytuł „Jeźdźcy apoka-

lipsy” swojemu trzytomowemu cyklowi powieściowemu o nich. Jednakże, jako że 

dzieło Korkozowicza powstało w latach osiemdziesiątych, to nie przenosi jeszcze 

symbolicznego znaczenia elearów na zachód. Koncentruje się głównie na budowaniu 

mile widzianej w latach osiemdziesiątych „jedności moralno politycznej narodu”
29

. 

4. Podsumowanie 

Napisana przez Romualda Witczaka powieść jest świadectwem współczesnych 

procesów mitotwórczych dokonujących się na Ziemiach Zachodnich. Kreowany od 

nowa mit, jak zwykle w dziejach kultury, stanowi oś, wokół której budowana jest 

świadomość wspólnotowa społeczeństwa wykorzenionego w wyniku nieubłaganych 

procesów historycznych. Wniosek ten wyciągam, posiłkując się także deterministyczną 

koncepcją dziejów i redukcyjnymi metodami dowodzenia. Dzisiejszy stan społeczeń-

stwa Ziem Odzyskanych stanowi dowód na to, że oderwanie od tradycyjnych, dziedzi-

czonych przez pokolenia wzorców zachowań i kultywowanych tradycji może 

zaowocować zmianą społeczną, w wyniku której powstanie społeczeństwo nowe, 

o cechach lepiej odpowiadających na wyzwania współczesności. Bez tej, dokonanej 

przemocą zmiany, żadna z grup tworzących współcześnie społeczeństwo Ziem 

Zachodnich nie wykształciłaby w ramach zaklętego kręgu reprodukcji swojej tkanki 

biologicznej i kulturowej zestawu nowych wartości i antywartości lepiej odpowiada-

jących zmieniającym się warunkom życia wspólnoty. „Lisowczycy w Kowarach” to 

przejaw budowania nowej świadomości lokalnej w oparciu o mit ogólnopolski. 

Wędrówka jest często poszukiwaniem, w kulturze znany jest motyw drogi. Społe-

czeństwo polskie, które podobnie jak lisowczycy w XVII wieku, w wyniku bolesnych 

wydarzeń II wojny światowej przewędrowało ze wschodu na zachód, na nowych 

ziemiach wytworzyło dzisiaj kulturę w oryginalnym kształcie. Na podstawie dotych-

czasowych przemian wolno się domyślać, że nie jest to kształt ostateczny i jeszcze nie 

jedna zmiana tu nastąpi. Czy jej wehikułem staną się znów lisowczycy; trudno dzisiaj 

wyrokować. 

  

                                                                   
28

 Korkozowicz K., Jeźdźcy apokalipsy, t. I, Warszawa 1990, Idem, Jeźdźcy apokalipsy, t. II, 

Warszawa 1990; Idem, Jeźdźcy apokalipsy, t. III, Warszawa 1990. 
29 O znaczeniu motywu lisowczyków dla tej idei napisałem już kilka uwag; Kopa D., „Lisowczycy”, czyli 

Harasymowicz i mielizny poznania poetyckiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

Historicolitteraria”, r. XX, 2020, s. 337. 
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Lisowczycy wędrują w poszukiwaniu nowego mitu Ziem Zachodnich 

Streszczenie 

Praca pokazuje sposób w jaki powieść historyczna Romualda Witczaka „Lisowczycy w Kowarach”. 

„Opowieść z czasów wojny 30-letniej” wpisuje się w poszukiwania nowego mitu Ziem Zachodnich. 

Opowieści, która próbuje wypełnić pustkę po ograniczeniu oddziaływania mitu Ziem Odzyskanych, 
dominującego w literaturze osadniczej pierwszego ćwierćwiecza po zakończeniu II wojny światowej. 

Studium przedstawia sposób, w jaki autor utworu wykorzystał do zbudowania fikcyjnego świata, 

wędrówkę lisowczyków wysłanych przez króla Zygmunta III Wazę na służbę Habsburgów. Podróż ta 

zaprowadziła ich aż na zachodni brzeg Renu. Po drodze, w roku 1622, odwiedzili między innymi Kowary. 
Kreacja wędrówki elearów występuje jako środek pomocniczy w pracy współkształtowania za pomocą 

utworu literackiego, współczesnej świadomości mieszkańców części Ziem Zachodnich.  

Słowa kluczowe: literaturoznawstwo, powieść historyczna, Romuald Witczak, lisowczycy, mit Ziem 

Zachodnich 
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Katarzyna Sikorska-Bujnowicz
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„Tato, nasi tu są, nasi!”. Język bohaterów komediowego 

tryptyku Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”,  

„Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć” 

1. Wprowadzenie 

Celem tego artykułu jest omówienie motywu podróży oraz języka bohaterów 

komediowego tryptyku
2
 Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi” (1967), „Nie ma 

mocnych” (1974) i „Kochaj albo rzuć” (1977). Powstałe w latach 60. i 70. ubiegłego 

wieku filmy to studium życia codziennego przesiedlonych ze wschodu polskich rodzin 

w nowej rzeczywistości powojennej Polski. Bazujące na scenariuszach Andrzeja 

Mularczyka kolejne części sagi rodzin Kargulów
3
 i Pawlaków, dwóch od zawsze 

skłóconych i jednocześnie niemogących bez siebie żyć sąsiadów, którzy świadomi są 

tej niezwykłej, łączącej ich od lat słodko-gorzkiej relacji, czemu dają wyraz praktycz-

nie w każdej przedstawianej w filmach sytuacji, bo, cytując jednego z bohaterów sagi, 

Kazimierza Pawlaka, po mistrzowsku granego przez Wacława Kowalskiego: Po co 

szukać nowego wroga, kiedy pod bokiem znalazł się stary? to w komediowy sposób 

nakreślony obraz tamtych czasów. Pawlak to bohater przywiązany do dawnego życia 

w prostym i funkcjonującym według od dawien dawna nakreślonych reguł świecie, zaś 

grany przez Władysława Hańczę Kargul to postać bardziej postępowa (Ja świata 

ciekawy!), starająca się odnaleźć w tej tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, 

mówiąca innym językiem niż wspomniany już Pawlak. Po mistrzowsku grane sceny, 

uzupełniane jakże aktualnymi również dziś dialogami, stają się symbolem zmian 

dokonujących się na terenach Polski okresu powojennego. Analiza języka postaci sagi 

obu rodzin pozwala wykazać, jakimi środkami wyrazu posłużyli się twórcy tryptyku, 

by w pozbawiony charakterystycznego dla wielu innych filmów tamtych lat patosu 

sposób mówić o sprawach ważnych i poważnych, jednocześnie bawiąc widza. Cieka-

wym zjawiskiem jest również to, że mimo upływu lat dialogi z tych filmów są ciągle 

żywe, często cytowane, co świadczy o ich ponadczasowym charakterze. 

2. O tryptyku słów kilka 

Ciesząca się niesłabnącą popularnością trzyczęściowa filmowa opowieść o losach 

dwóch przesiedlonych z ziem wschodnich rodzin Pawlaków i Kargulów to tryptyk 

komediowy, który w rzeczywistości polskiej lat sześćdziesiątych został przyjęty przez 

publiczność jako niezwykle barwny obraz tamtych czasów ukazany w krzywym 

zwierciadle przemian, jakie dokonywały się po wojnie na ziemiach państwa polskiego. 

                                                                   
1
 k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl, Zakład Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii 

Germańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl.  
2
 Używam tego określenia obok istniejącego określenia „trylogia’ w odniesieniu do tych trzech części 

opowieści o losach Kargulów i Pawlaków. 
3
 W licznych opisach tego tryptyku pojawiają się równolegle dwie formy dopełniacza liczby mnogiej od 

nazwiska Kargul, tj. Kargulów i Karguli. 



„Tato, nasi tu są, nasi!”. Język bohaterów komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego  

„Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć” 
 

67 

Nie jest to, jak zaznaczyłam na wstępie, pełne patosu opowiadanie o heroizmie 

bohaterów, lecz komediowe ujęcie ich życia, dnia codziennego, radości i smutków. 

Widz wie, jak daleką i trudną drogę przebyli bohaterowie, będący przedstawicielami 

repatriantów zza Buga, by odnaleźć się w nowych warunkach, ale jednocześnie cieszy 

go właśnie taki sposób mówienia o tym – bez typowej dla większości filmów tamtych 

lat wspomnieniowej „martyrologii”, kiedy to bohaterowie nie mogą w żaden sposób 

zasymilować się z miejscową ludnością, dokonują ciągłych porównań z dawnymi 

czasami i dochodzą do wniosku, że to jednak nie ich świat. Bohaterowie Chęcińskiego 

znajdują swe miejsce na ziemi niejako przypadkiem, kiedy to, jadąc pociągiem 

w nieznane, Witia rozpoznaje w pasącej się na łące krowie Mućkę Kargulową 

i rozemocjonowany mówi o tym ojcu: Widzicie to łaciate? Toż to swojska krowa, 

tatko! Na całym świecie takiej nie ma, tylko w Krużewnikach! Przecie to Mućka 

Kargulowa, Kargule tu są!4
. Okazuje się, że znienawidzony sąsiad, Władysław Kargul, 

przez którego Jaśko (John) Pawlak musiał uciekać do Ameryki, już tu jest, zatem 

i Kazimierz Pawlak widzi tylko tu swoją przyszłość na nowych terenach Polski. Życie 

nie może toczyć się inaczej niż tylko w takim właśnie sąsiedztwie. Widz nie wie, 

w jakich relacjach pozostawali wcześniejsi sąsiedzi, ma więc prawo oczekiwać innego 

komentarza niż ten, który pada z ust Kazimierza Pawlaka: Bandyty! Ot, znaleźli my 

swoje miejsce!. Słysząc to, już może się domyślać, jaką historię spisaną życiem za 

chwilę pozna z kinowego ekranu. 

Pierwsza część to „Sami swoi” z roku 1967, kolejne powstały już w latach 

siedemdziesiątych XX wieku – „Nie ma mocnych” (1974) i „Kochaj albo rzuć” 

(1977). Analiza języka postaci ma odpowiedzieć na pytanie, czy i jeśli tak, to w jaki 

sposób ewoluował język bohaterów i w czym tkwi sekret ciągłej popularności 

dialogów tej trylogii, co sprawia, że i współcześnie w użyciu są pochodzące z każdej 

z wymienionych części cytaty. 

3. „Sami swoi” (1967)
5
 

Pierwsza część opowieści o losach Kargulów i Pawlaków to retrospekcja wydarzeń, 

sięgająca do czasów sanacji, kiedy z opowiadań wyłania się obraz zwaśnionych rodzin, 

kłócących się o słynne „trzy palce ziemi”, kiedy to naruszenie własności Pawlaków 

przez Kargula stało się przyczyną poważnego ataku fizycznego na Władka i przez co 

Jan Pawlak musiał uciekać do Ameryki. W „Samych swoich” wraca on do Polski po tę 

ziemię z wareczka [woreczka – KSB
6
], by nią jego grób w Detroit posypali. 

Widzimy zatem przedstawiciela Polonii, który tak naprawdę nie może pojąć, 

dlaczego jego brat, od pokoleń skłócony z sąsiadem, potrafił jednak się z nim 

pogodzić, a nawet zaakceptować fakt, że jego syn Witia i Jadźka Kargulówna 

stworzyli rodzinę. Słuchający opowieści Kazimierza (Posłuchaj, Żonu [Johnu – KSB], 

co ja tobie mam do powiedzenia…) zaczyna powoli rozumieć, jaka naprawdę więź 

łączy te dwa zwaśnione rody – słodko-gorzkie uczucie przywiązania, kiedy żadna ze 

                                                                   
4
 Prezentowane cytaty zaczerpnięte i spisane zostały z filmów wyświetlanych w telewizji oraz z wydawnictw 

DVD, tj. „Sami swoi”, Best Film, 2003; „Nie ma mocnych” Best Film, 2005 i „Kochaj albo rzuć”, Best Film 

2006. 
5
 Prezentowane cytaty zaczerpnięte i spisane zostały z filmu wyświetlanego w telewizji oraz z wydawnictwa 

DVD, tj. „Sami swoi”, Best Film, 2003. 
6
 Tak zaznaczam wyjaśnienia własne: KSB (Katarzyna Sikorska-Bujnowicz). 
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stron nie potrafi bez siebie żyć, jednocześnie nie umiejąc tak naprawdę żyć razem. 

Końcowa scena filmu jest wielce wymowna, kiedy Jan (John) Pawlak, trzymając na 

rękach maleńką Anię, wnuczkę Kargulów i Pawlaków, porównuje ją do postaci 

z wiszących na ścianie zdjęć, by móc stwierdzić, do kogo jest podobna, rzuca A i tak 

nas jest więcej, boś ty Pawlaczka!. Z zainteresowaniem obserwuje, jak Kargul 

z Pawlakiem wsypują ziemię już z ziem zachodnich do woreczka, co jest symbolem 

ich zgody. Pytany przez Kazimierza, czy ta ziemia dobra, odpowiada: Dobra, 

Kaźmierz, lepszej nie trzeba!. Widzimy zatem, że wędrówka z ziem wschodnich na 

Ziemie Odzyskane sprawiła dzięki młodemu pokoleniu, że zwaśnione dotąd rody 

pogodziły się, choć nie raz musiały rozbierać lub też stawiać na nowo płot dzielący ich 

gospodarstwa, zaś słynne Kargul, podejdź no do płota! weszło do języka potocznego 

na wiele lat, nawet teraz, ponad pół wieku od daty premiery filmu, używane jest 

w takim samym znaczeniu, gdy w humorystyczny sposób chcemy dać znać komuś, że 

chcemy się z nim pogodzić. Jest to możliwe oczywiście tylko wtedy, gdy naszemu 

rozmówcy znane są wymienione wcześniej cytaty i sceny z filmów. 

3.1. Rodziny Pawlaków i Kargulów  

Ciekawą postacią tej części jest Eleonora Pawlak, nestorka rodu Pawlaków, 

niemogąca wybaczyć synowi, że wybrał dom w sąsiedztwie Kargulów, bo Kargul to 

wróg najgorszy ze wszystkich!, na co Kazimierz odpowiada: Wróg? A wróg! Ale mój, 

swój, nasz, na własnej krwi wyhodowany!. Nie jest też zachwycona nowym domem: 

Co to za dom? Nawet pieca nie ma, upiec upieczesz a gdzie spać?, ciągle wraca 

wspomnieniami do dawnych lat i, trzymając kurczowo woreczek z ziemią z Krużewnik, 

zastanawia się nad tym, jak jej dusza odnajdzie się z duszą zmarłego męża: Jak my się 

teraz z moim Kacprem najdziem?. Nawet wtedy, gdy Kazimierz wybuduje jej piec, na 

którym będzie mogła spać, widzi niedogodności mieszkania w nowych warunkach: 

Jeszcze, żeby mi tej elektryki nie było, to byłabym całkiem spokojna!.  

Eleonora Pawlak to barwna postać „Samych swoich”, która na wieść o tym, że 

wojsko idzie, od razu myśli o tym, jak zabezpieczyć inwentarz: Powiedzieli, że wojsko 

idzie, trzeba kury połapać. Oczywiście można by tu polemizować, czy chodziło 

właśnie o to, czy też o chęć przygotowania poczęstunku dla żołnierzy.  

Kiedy oczyszczanie pól z min przez Kazimierza i Witię powoduje szereg detonacji 

i reakcję wojsk, obydwie rodziny chowają się w piwnicy domu Pawlaków, która jest 

jednocześnie schronem przeciwlotnicznym, o czym świadczyć może napis na murze 

LSR [Luftschutzraum ‘schron przeciwlotniczy’ – KSB]. W scenie tej również Władek 

Kargul wypowiada znamienne słowa: Do piwnicy Pawlaków! Jak nas mają mordować, 

to razem!. Eleonora Pawlak z dumą stwierdza: To już trzecia wojna w moim życiu, 

w tym dwie światowe!.  

Babcia Pawlakowa wspiera syna i synową w walce z Kargulami, dając im do ręki 

granat, gdy ci jadą na rozprawę sądową: Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po 

naszej stronie!. Ten cytat często pojawia się we współczesnym języku potocznym. 

Nawet na łożu śmierci mówi o Kargulach jak o wrogach:  

Klaczkę masz oźrebić, Witię bogato ożenić a Pawła od maleńkości z karabinem 

oswajać, dopóki Kargul żyje. Pamiętaj, Kaźmirz. Ale to właśnie Władek Kargul 

tłumaczy jej ostatnią spowiedź, choć na prośbę Pawlaka reaguje tak, jak widz by się 

mógł tego spodziewać: Ona się prędzej diabła spodziewa niż mnie z gromnicą! i gdy 
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Pawlak każe mu zostawić karabin w domu, ten stwierdza: A kto cię wie, jak ty mnie za 

te przysługę zapłacisz!, przy czym Pawlak uspokaja go: Na ten tydzień jeden pogrzeb 

wystarczy!. Widzimy również w tej scenie, jak bardzo skomplikowana jest relacja 

między głównymi bohaterami i ich rodzinami, co znajduje odzwierciedlenie w niezwy-

kle barwnych, kultowych już dialogach. 

Grany przez Wacława Kowalskiego Kazimierz Pawlak to przykład bohatera, który 

z jednej strony za wszelką cenę chce pokazać swą wyższość nad sąsiadem, z drugiej 

zaś – jako pierwszy dąży do zgody, wyraża to jednak w bardzo charakterystyczny 

sposób: Kargul, podejdź no do płota! Podejdź, jak i ja podchodzę!, co sprawia, że ten, 

choć zdziwiony (No podszedł, no i co?), robi to, co każe Pawlak: A tera zdejm czapkie, 

jak i ja zdjął, nie omieszka jednak spytać o powód takiego zachowania (A na co mnie 

to?), czym wywołuje prawdziwe wzruszenie Pawlaka: Na okoliczność, że nasza 

wędrówka ludów już się zakończyła i trzeba było wojny, żeby zdobyć pokój. A teraz 

płacz. Władek, nie wstydź się, płacz. I tak nikt nie widzi! Wszystkie płaczą!, po czym 

obydwaj padają sobie w ramiona, za nimi zaś – pozostali członkowie rodziny, choć 

świadomi, że to nie pierwszy i nie ostatni raz, gdy zwaśnione rody się godzą: – A ty 

czego nie płaczesz? [Jadźka] – A bo to ostatni raz się godzą? Patrzeć wolę [Witia].  

Podczas pogrzebu nestorki rodu Pawlaków padają z ust Witii znamienne słowa: My 

do was nie wrócim, póki was w kupie trzyma wasza złość!. 

Widzimy zatem, że w poszukiwaniu swego miejsca na ziemi nie zawsze chodzi 

o całkiem nowy początek, tak jak to zostało przedstawione przez Chęcińskiego, bo 

bohaterowie mają świadomość łączącej ich więzi z tym, co już za nimi, a co stanowi 

integralną część ich życia – historia rodu, nie raz wystawianego na próby, to również 

ich historia, która dzięki wędrówce mogła zatoczyć koło, gdyż nawet skazany na 

wygnanie John Pawlak dochodzi do wniosku, że zgoda buduje, nawet jeśli dzieje mogą 

na to nie wskazywać. 

4. „Nie ma mocnych” (1974)
7
 

Kolejna część losów Kargulów i Pawlaków to już historia nowego pokolenia lat 

siedemdziesiątych XX wieku. Widz zostaje wprowadzony w aktualne wydarzenia 

sceną, kiedy to z Wrocławia na pogrzeb ojca przyjeżdża Paweł Pawlak z żoną i synem, 

co okazuje się być zwykłą pomyłką, bo w telegramie Mania, jego matka, napisała, że 

ten jest umierający (Bożęciu, Przecież ja napisałam „umierający”! [Mania Pawlak]), 

co wywołuje reakcję Kargula: A ludziska powiadają, że poczta u nas powolna!. 

Szukając następcy, który przejmie jego gospodarkę, Kazimierz Pawlak obmyśla fortel 

i, udając umierającego, dokonuje niejako rozliczenia z całym swoim życiem: A na co 

mnie żyć, jak ja tej ziemi nic pomóc nie mogę. Ot, widzisz sanację przeżył, dwie wojny 

światowe, z sąsiadami nie liczę. Wędrówkę ludów ja przeszedł, ale gospodarzył tak, że 

od Sławoja srebrny, a od Bieruta złoty krzyż dostał. Pionierem najpierw ogłoszony był, 

kułakiem potem, ale Polakiem zawsze i pyta, kto weźmie od niego jego „sierp tatowy”, 

nie spodziewając się, że jego młodszy syn, Paweł, zasugeruje mu, by przekazał ziemię 

Kargulowi (Zaraz, a może by Kargul tak wziął ziemię ojca?). W ten sposób na nowo 

podsycony zostaje konflikt międzysąsiedzki, choć wspólna wnuczka Ania już dawno 

                                                                   
7
 Prezentowane cytaty zaczerpnięte i spisane zostały z filmu wyświetlanego w telewizji oraz z wydawnictwa 

DVD, tj. „Nie ma mocnych”, Best Film, 2005. 



 

Katarzyna Sikorska-Bujnowicz 
 

70 

pogodziła obydwie strony: To wy tu przyjechali, żeby mi takie rady dawać? Jeszcze we 

mnie krew nie zastygła, a wy już moją ziemię byle komu oddajecie? Żeby wasza noga 

więcej na moim nie postała! Paszli won [Poszli won– KSB], judaszowe plemię!. 

Misterny plan przekazania ziemi w odpowiednie ręce to również zaangażowanie 

Kargula w przygotowanie stypy: Toż ty sam mówił, żeby było jak naprawdę, który to 

dał się ponieść emocjom i uwierzył, że to wszystko to jednak prawda: Jakżem księdza 

ujrzał, tom od razu zrozumiał, że już pora na ciebie, co ze zrozumiałych względów 

denerwuje Pawlaka: Ano zostaw tę robotę, poszedł won na swoje podwórko, bo jak się 

znerwuję [zdenerwuję – KSB] to ci takie stypę wyprawię, że cały naród będzie ci 

zazdraszczał! [zazdrościł – KSB] i konflikt się odradza, gdy Kargul nazywa Pawlaka 

„konusem” i pyta go, jaki sens ma to jego „zmartwychwstanie”: To po toś zmartwych-

wstał, żeby znowu wojnę zaczynać?. 

4.1. Rodziny Pawlaków i Kargulów w Polsce lat 70. 

Grana przez Annę Dymną wnuczka Kargulów i Pawlaków jest jedyną nadzieją na 

to, że gospodarstwo Pawlaka przejdzie w dobre ręce. Dziadkowie widzą jednak 

problem w tym, że chce ona studiować, zatem Pawlak modli się, by jej się to nie udało 

i osiąga swój cel: Oj, bym zapomniał, jeszcze raz dobry Panie Boże serdeczny Bóg 

zapłać, za to, że naszej Ani noga na egzaminach się poślizgnęła , że ona szczęśliwie na 

wieś powróciła!.  

W „Nie ma mocnych” bohaterowie nie raz z rozrzewnieniem wracają wspomnie-

niami do dawnych czasów, kiedy ich daleka wędrówka z kresów zakończyła się 

osiedleniem na Ziemiach Odzyskanych. Nie można jednak zapominać o tym, że 

historia rodu Kargulów i Pawlaków to nie pełne patosu dzieło historyczne, lecz 

stworzona na podstawie historii rodzinnej scenarzysty, Andrzeja Mularczyka, z zało-

żenia komediowa opowieść, w której w krzywym zwierciadle żartu pokazywane są 

sytuacje z lat powojennej Polski, które z natury rzeczy śmieszne nie były
8
: Oj, dobre to 

były czasy, w potrzebie granat pod ręką był i karabin… [Aniela Kargul], jednocześnie 

mając świadomość, że w ciągu tych lat zmieniło się w ich życiu bardzo wiele: U… 

Jakaż teraz może być potrzeba, grunt nasz od lat wspólny, wnuczka wspólna, wesele 

wspólne i mąż także samo do spółki będzie [Władek Kargul], choć jedynie dziadek 

Władek próbuje nadążać za nowoczesnością i odnaleźć się w tym coraz bardziej 

zmechanizowanym świecie, Pawlak zaś ma świadomość, że jego poglądom daleko do 

tych jego sąsiada: No wszystko można mnie zarzucić, tylko nie to, że ja nowoczesny. 

Kandydat na zięcia, Zenek Adamiec, to postępowy mechanizator rolnictwa, jednak 

umiejący zawalczyć o swoje i kiedy na pole Pawlaków wjeżdża zapatrzony w prze-

chodzącą Anię kombajnista Podoba, bez wahania wdaje się w bójkę, by przegonić 

intruza i pokazać mu, gdzie jego miejsce, czym wzbudza zachwyt Pawlaka Moja krew! 

Musiała jego matka na jakiegoś Pawlaka się zapatrzyć!. 
Kazimierz Pawlak ustami Wacława Kowalskiego wypowiada ważne w tamtych 

czasach słowa: Oj, Mania, Mania, kiedy w tobie zaświta historyczne myślenie, że 
Polska nie dzieli się na kresowych i resztę, tylko na mądrych i głupich., które mogą 
świadczyć o tym, że uważa się już za „tutejszego”, zaś uprawiana przez niego ziemia 

                                                                   
8 Por. Zaremba M., Wielka trwoga: Polska 1944-1947: ludowa reakcja na kryzys, Wydawnictwo Znak, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków-Warszawa 2012. 
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w niczym nie różni się od tej, która była w Krużewnikach, gdyż po tylu latach czuje się 
tu prawdziwym gospodarzem. 

Wspomniane wcześniej słodko-gorzkie relacje między głównymi bohaterami nie 
omijają innych postaci filmu, które uświadamiają im fenomen tych emocji: Oj, ludzie, 
ludzie, ludzie, czy warto wam się kłócić, kiedy wy zaraz i tak się pogodzicie [Sołtys]. 

Kiedy jednak okazuje się, że przyszły mąż Ani i kandydat na następcę w gospo-
darstwie Pawlaka, Zenobiusz Adamiec, nie chce wziąć ślubu w kościele, dziadek 
stanowczo protestuje: E..., nie ma takich mocnych, żeby mnie grzeszyć kazali, podkre-
ślając tym samym swoją światopoglądową niezależność, której jednocześnie towarzy-
szy chęć narzucenia wszystkim własnego zdania. Jego przeciwieństwem jest dziadek 
Władek, który rozumie, że ślub cywilny, uważany przez Pawlaka za zwykłą rejestrację 
w urzędzie, jest tak samo ważny jak sakrament kościelny (Po ślubie są!). 

Śledzący utarczki słowne Pawlaka i Kargula współczesny widz może stwierdzić, że 
powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku film jest nadal aktualny, zaś 
pojawiające się w nim dialogi w niczym nie ustępują tym z powstających obecnie 
komedii, mogą nawet stać się inspiracją dla twórców, przyczyniając się do ich cytowa-
nia i stając się elementami intertekstualnymi. 

5. „Kochaj albo rzuć” (1977)
9
 

Ostatnia część komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego to perypetie 
rodzinne związane z wyjazdem do Ameryki, na zaproszenie Johna Pawlaka. Choć 
konflikt sąsiedzki już dawno został zażegnany, gospodarstw Pawlaka i Kargula nie 
dzieli żaden płot, to jednak we wspomnieniach wracają dawne czasy. Niełatwo jest 
zwłaszcza Pawlakowi przyznać się, że postęp jest nie dla niego, jednak sięga on po 
zdobycze techniki, gdy w scenie robienia zdjęcia przed domem znajduje się traktor 
(choć wypożyczony), fiat 126p (będący własnością sołtysa), a nawet telewizor. 
Pozujący do fotografii, która ma być wysłana do Johna, Pawlakowie dziwią się, gdy 
Aniela i Władek pojawiają się w siermięgach (My im to chcemy pokazać, czego oni nie 
mają!) i kiedy Kargul zarzuca Pawlakowi: Po co ludzi bogactwem w oczy dźgać?, ten 
ripostuje Dziady odgrywać?. Również i te cytaty są ciągle żywe, choć oczywiście 
jedynie wtedy, gdy użytkownik języka zna historię Pawlaków i Kargulów, a dzięki 
dość częstej emisji wszystkich trzech części dzieła Chęcińskiego w telewizji poznaje 
również dialogi, każdorazowo zapamiętując coraz więcej z zasłyszanych tekstów, 
wypowiadanych z tak charakterystycznym wschodnim zaśpiewem. 

5.1. Kargul i Pawlak w Ameryce lat 70. XX wieku 

Trzecia część to marzenia o wielkim świecie, o życiu w Ameryce, do której los 
zagnał Jaśka (Johna) Pawlaka, który jeszcze przed śmiercią chce zobaczyć się ze 
wszystkimi, co zaskakuje Kazimierza: Wszystkie z domu a piec komu? Po żniwach 
rozsądzim, kto pojedzie. Czytany przez Manię Pawlakową list od Johna Pawlaka jest 
pełen wspomnień i związanych z tym próśb, m.in. o chleb pieczony na liściach 
chrzanowych, taki, który znał z dzieciństwa i lat młodości spędzonych w kraju ojczy-
stym. Pragnie, choć na chwilę, wrócić tam, skąd musiał emigrować, gdy konflikt o trzy 
palce ziemi zakończył się jego atakiem na Kargula i użyciem przeciwko niemu kosy. 

                                                                   
9
 Prezentowane cytaty zaczerpnięte i spisane zostały z filmu wyświetlanego  w telewizji oraz z wydawnictwa 

DVD, tj. „Kochaj albo rzuć”, Best Film, 2006. 
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Zaproszony do Ameryki Władek Kargul nie odrzuca tej propozycji: U mnie insza 
kultura, jak mnie kto zaprasza, to jadę!, podkreślając jednocześnie Ja świata ciekawy!, 
co oczywiście wywołuje sprzeciw Pawlaka: Kolumb się znalazł! (…) Za Jaśkowe 
dolary!. Dziadek Władek komentuje zachowanie Pawlaka w charakterystyczny dla 
siebie sposób: Pawlak zaproszenie ma, a do Ameryki nie jedzie. Może to i dla Polski 
dobrze. Bo on na eksport posturę ma za marną. 

Kiedy wreszcie zapada decyzja o wyjeździe, w podróż do Ameryki wybierają się 
Kazimierz, Władek i Ania, co nie wzbudza zadowolenia Zenka, tym bardziej że jego 
żona zapowiedziała, że na „malucha” zarobi właśnie w Ameryce.  

Rejs „Batorym” to również motyw wędrówki w poszukiwaniu lepszego jutra. 
Nieprzyzwyczajony do długiego „nicnierobienia” Pawlak oferuje jednemu z maryna-
rzy malującemu elementy statku swą pomoc, jednak propozycja ta nie zostaje przyjęta, 
na co dziadek Władek znajduje tylko jedno wytłumaczenie; Łapówki chce!. 

Znów okazuje się, że nawet będąc tak daleko od domu Pawlak ciągle o nim myśli, 
zastanawiając się nad tym, co się dzieje w gospodarstwie: Mania pewnie podoiła. 
Życie w luksusie jest nie dla niego, serwowane potrawy o obco brzmiących nazwach 
tylko utwierdzają go w tym przekonaniu; To dla mnie i dla wnuczki to samo. Nawet 
mimo tego, że Ania jest już dorosłą kobietą, Pawlak próbuje kierować jej wyborami. 
Widząc ją rozmawiającą z ciemnoskórym współpodróżnym na statku (Angielski 
szlifuję! [Ania]), komentuje to we właściwy sobie sposób: Szlifierka się znalazła i robi 
wszystko, by przerwać tę rozmowę. Kiedy w kościele okazuje się po jakimś czasie, że 
ów rozmówca jest księdzem, Pawlak głośno protestuje: Do piekła my trafili! Ja 
wysiadam!.  

Kazimierz jest przedstawicielem starego pokolenia, wychowanego w duchu miłości 
do ojcowizny i pracy na roli, odpowiedzialności za ziemię, z której się wywodzi oraz 
za tę, gdzie przyszło mu teraz żyć.  

 Podróż samolotem do Detroit to również sceny, w których padają znane i powta-
rzane słowa, które wypowiada Władek Kargul: Nareszcie człowiek czuje się jak sołtys 
na urzędzie: wysoko, najedzony i za nic nie odpowiada, co zdaje się być komentarzem 
do polskiej rzeczywistości ówczesnych lat. Znająca trochę język angielski Ania 
tłumaczy informacje przekazywane pasażerom przez obsługę samolotu: Na lotnisku 
strajk, samoloty nie mogą lądować, co Pawlak nie bez cienia złośliwości komentuje: 
O, masz tę swoją Amerykę!. Sytuacja ta jest dla dziadka Władka właśnie symbolem 
demokracji: Żyć nie umierać, chcą pracują, nie chcą nie pracują, demokracja człowie-
ku!, nie przekonuje to jednak Pawlaka: Demokracja, ja przez ichniejszą demokrację nie 
będę tu fruwać i fruwać, ja do Jaśka przyjechał, a nie na karuzelę. Z ust Kargula pada 
pod adresem Pawlaka zarzut: A ty, Kaźmirz, masz zawsze pretensje do całego świata, 
przed którym ten się broni: Bo ja prawdziwy Polak, a co ma do tego polityka, że mnie 
się podobuje gniady, a nie kary!?. 

Kiedy okazuje się, że wielokrotnie odkładana w czasie podróż do Ameryki zmieniła 
się w podróż na pogrzeb brata, bohaterowie konfrontowani są również z prawdą 
o życiu Johna Pawlaka, który w swej ostatniej woli prosi brata, by ten odnalazł jego 
nieślubną córkę. Rozmowy z adwokatem o nazwisku September, który przekazuje im 
ostatnią wolę zmarłego, to z kolei jego wspomnienia i tłumaczenie, dlaczego zmienił 
swe nazwisko Wrzesień, bo nawet sierżant w wojsku łamał sobie na tym język. 
Z czasem okazuje się, że syn adwokata chce wrócić do poprzedniego nazwiska, można 
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zatem wywnioskować, iż kolejne pokolenie rodaków za granicą chce wracać do korzeni 
i kontynuować tradycje przodków. 

Przebywanie w domu zmarłego Johna to również wspomnienia – przez przypadek 
uruchomiony magnetofon sprawia, że obydwaj wracają do chwil, gdy brat Kazimierza 
był w Polsce: To Jaśko na twoich chrzcinach to cały mój elewentarz i twój głosik 
nagrał, jakby my już w domu byli. Dyskusja na temat panującej w Ameryce demokracji 
nie wzbudza już takiego entuzjazmu u Kargula, dla którego demokracja nagle staje się 
dziwnym ustrojem: A co to za demokracja, gdzie każdy może mieć swoje zdanie. 

Nawet będąc tak daleko od domu, mimo że, podążając śladami brata Kazimierza, 
poznają zupełnie inny świat (Tu mamy wszystko najlepsze, największe! [Steve]), kon-
frontując swe wyobrażenia o wielkim świecie z zastaną rzeczywistością, nie potrafią 
zapomnieć o tym, co tak najbardziej ich łączy i jednocześnie dzieli – mający swój 
początek w dalekiej przeszłości konflikt sąsiedzki o trzy palce ziemi staje się elemen-
tem przewodnim ich całego życia – kłócą się i godzą, choć już nie przy płocie, bo tego 
już nie ma, wykorzystują niejako te wspomnienia do ukazania siebie w jak najlepszym 
świetle i nawet mając możliwość uczestniczenia w radiowej audycji polonijnej, prowa-
dzonej przez Jana Pietrzaka, wypominają sobie nawzajem popełnione dawno temu 
grzeszki. Kiedy Kargul wraca do tego, co było, słowami: Ty nie zaczynaj, jak kiedyś 
Jaśko!. Pawlak nie pozostaje mu dłużny: To ty jego do Ameryki przegonił, a potem 
pierwszy z Unry ogiera wziął i tak oto na nowo słuchamy opowieści o tym, co już było, 
ale co tkwi we wspomnieniach i sercach ich obu: Bom pionier był! [Kargul] – Pionier, 
co kota na sznurku trzymał, hi, hi, hi! [Pawlak].  

Odnaleziona córka Johna Pawlaka, Shirley, zostaje przechrzczona na Kaśkę, 
zarówno Pawlak, jak i Kargul, starają się zaakceptować fakt nieślubnego ciemnoskó-
rego dziecka w rodzinie. W czasie powrotnej podróży samolotem Kargul zastanawia 
się nad tym, co powiedzą w domu i właśnie wtedy okazuje się, że Pawlak jednak jest 
optymistą: Władek, sanację, wyzwolenie przetrzymali, to i Bóg da Amerykę przeżyjemy. 
Wzięci przez stewardessę za wracających do kraju polonusów nie tłumaczą, jak jest 
naprawdę i na jej słowa: Panowie dawno nie byli w starym kraju. Ostatnio wiele się 
zmieniło. Pawlak reaguje stwierdzeniem: Przyjdzie przywyknąć!.  

6. Podsumowanie 

Tak właśnie historia zatoczyła koło – przesiedleni ze wschodnich kresów odnaleźli 
swe miejsce na ziemiach zachodnich, z czasem wrastając w nowe zupełnie otoczenie, 
stając się jego nierozerwalną częścią. Nawet podróż do innego, lepszego świata, za jaki 
uważana była Ameryka, w którym wszystko jest większe i lepsze, nie sprawiła, że 
zaczęli się czuć obywatelami świata – wręcz przeciwnie, podróż ta pokazała im, jak 
bardzo związani są z tą ziemią, na którą kiedyś zostali przesiedleni.  

Analiza języka postaci sagi obu rodzin pozwala zauważyć, że wypowiedzi 
bohaterów to nie zawoalowane, schowane między wierszami przesłania, wręcz 
przeciwnie – bohaterowie mówią wprost o tym, jak im się żyje na nowych ziemiach, 
czego nie akceptują i co im się podoba. Pytanie nasuwa się oczywiście w kwestii 
cenzury tamtych lat – jak i dlaczego filmy te mogły powstać? Zmęczeni trudnościami 
dnia codziennego repatrianci, którzy nagle musieli odnaleźć się w nowej i zupełnie im 
nieznanej rzeczywistości, stali się bohaterami barwnie opowiedzianej w krzywym 
zwierciadle humoru tamtych lat historii, w której bez stosowania wymyślnych środków 
językowych, bez sięgania po zapożyczenia, metafory i inne środki stylistyczne, język 
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bohaterów staje się mieszanką dialogów pełnych leksyki kresowej (m.in. trofiejny 
‘zdobyczny’, kałabania ‘problem’, breszczaty ‘ślepy, niedowidzący’), czy też elementów 
gwarowych o zasięgu ogólnopolskim (m.in. bamabaryła ‘ktoś gruby’, konus ‘ktoś 
niskiego wzrostu’, haman ‘wielki i niezgrabny człowiek’, pomorek ‘ktoś jak zaraza’, 
machlaczyć i chachmęcić jako ‘oszukiwać’, kaban ‘świnia’, prymucha jako ‘pędzony 
nielegalnie w domu alkohol’).  

Ciekawym zjawiskiem jest użycie przez twórców dość dużej liczby pejoratywnych 
określeń w stosunku do ludzi, co miało z pewnością dać wyraz negatywnym emocjom, 
jakie łączyły zwaśnione rodziny Karguli i Pawlaków, spośród których można wyróżnić 
określenia kobiet, jak rozdziaba kaczerbicha ‘zła, złośliwa kobieta’, durna bździągwa 
‘głupia dziewczyna, kobieta’, jaszczurka ‘zła, przebiegła kobieta’ oraz określenia 
mężczyzn, często pojawiające się w słownych utarczkach pomiędzy Kargulem 
a Pawlakiem, tj. wspomniane już wcześniej konus, haman, bambaryła, czy też 
koniokrad ‘złodziej koni’. W połączeniu z dodanym do wypowiedzi bohaterów chara-
kterystycznym zaśpiewem powstała „mieszanka wybuchowa”, która spełnia swe 
zadanie paliwa rozniecającego sąsiedzkie konflikty.  

W ten oto sposób opowiedziana historia dwóch zwaśnionych od pokoleń rodzin 
Pawlaków i Kargulów mogła stać się zatem odskocznią od problemów dnia codzien-
nego polskiej rzeczywistości lat sześćdziesiątych, ucieczką od szarzyzny i niedostatku, 
bo przecież nic tak nie wzrusza i pociesza jednocześnie człowieka niż wiedza, że 
innemu żyje się jeszcze gorzej. Jednocześnie jest to swego rodzaju wytłumaczenie dla 
realiów tamtych lat – zasiedlone przez przybywających z Kresów rodaków ziemie stają 
się ich nowym domem, w którym tradycja konfrontowana jest z ciągle zmieniającą się 
rzeczywistością. Coś, co pierwotnie było im nieznane staje się swojskie, gdy okazuje 
się, że każdy z bohaterów miał kiedyś swe Krużewniki, z których został przesiedlony 
na nowe tereny Polski powojennej, gdzie odnalazł swój nowy dom. Należy przy tym 
zauważyć, że przedstawione w omawianych częściach sagi poważne i ważne sprawy 
tamtych lat są ciągle aktualne, zaś pojawiające się na scenie odbiorców coraz to 
młodsze pokolenia miały i mają nadal możliwość zadumania się nad dawnymi 
czasami, ale, jak już wcześniej pisałam, bez smutku i patosu, lecz z lekkim przymru-
żeniem oka i możliwością konfrontacji tego, co było kiedyś z tym, co stanowi ich 
współczesność.  
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„Tato, nasi tu są, nasi!”. Język bohaterów komediowego tryptyku Sylwestra 
Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”  

Streszczenie 
Artykuł omawia motyw podróży oraz język bohaterów komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego 
„Sami swoi” (1967), „Nie ma mocnych” (1974) i „Kochaj albo rzuć” (1977). Powstałe zaś ponad pół 
wieku temu filmy to barwna opowieść o życiu codziennym dwóch zwaśnionych rodzin – Kargulów 
i Pawlaków, repatriantów ze wschodu, w powojennej Polsce. Dwóch od zawsze skłóconych i jednocześnie 
niemogących bez siebie żyć sąsiadów, Kargul i Pawlak, to świadomi łączącej ich od lat słodko-gorzkiej 
relacji bohaterowie, którzy nie mogą żyć obok siebie, jednocześnie nie wyobrażają sobie bez siebie życia: 
Po co szukać nowego wroga, kiedy pod bokiem znalazł się stary? [Pawlak Kazimierz]. Przedstawienie 
dwóch tak różnych postaci, nie tylko zewnętrznie, ale też charakterologicznie, sprawia, że dzięki temu 
widz może odnaleźć w bohaterach filmów samego siebie. Pawlak to człowiek przywiązany do dawnego 
życia i jego prostych, jasnych reguł, zaś Kargul stara się odnaleźć w tej tak szybko zmieniającej się wokół 
niego rzeczywistości. Po mistrzowsku grane sceny z aktualnymi również dziś dialogami, stają się 
symbolem zmian dokonujących się na terenach Polski okresu powojennego. Analiza języka postaci 
wszystkich części tryptyku pokazuje, w jaki sposób, bez patosu, ale i bez ogródek, można mówić 
o sprawach ważnych i poważnych, jednocześnie bawiąc widza. Mimo upływu lat dialogi z tych filmów są 
nadal aktualne i zachowują swój ponadczasowy charakter. 
Słowa kluczowe: komedia polska lat 60. i 70., język postaci tryptyku komediowego Sylwestra 
Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć” 
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Wędrówki poetyckie Gerarda Manleya Hopkinsa 

przez krajobrazy przestrzeni duchowej  

oraz Caspara Davida Friedricha przez świat Natury 

1. Wprowadzenie 

Gdy myślimy o podróży w XIX wieku pojawia się zwykle obraz wędrowca, który 

kojarzy się z pielgrzymem w czasach średniowiecza, epoce, która powraca 

w ikonografii romantyzmu, który często określamy w języku angielskim jako „The 

Romantic Revival” („odrodzenie romantyczne”). Średniowieczny pielgrzym z kijem 

lub laską zmierza do miejsca kultu, by tam oddać hołd świętemu, albo uczcić 

szczególne wydarzenie religijne. Wędrowcami w XIX wieku byli romantyczni poeci 

i malarze, a często obaj w jednej osobie; przemierzali szlaki własnej ojczyzny, Europy 

i świata w poszukiwaniu inspiracji twórczych, niecodziennych wrażeń estetycznych, 

czy doświadczeń duchowych. Wiktoriański poeta Gerard Manley Hopkins (1844-

1889) oraz niemiecki malarz romantyzmu Caspar David Friedrich (1774-1840) to 

z pewnością dwie inspirujące postaci świata poezji i sztuki wizualnej, które łączy 

zamiłowanie do wędrówek, fascynacja architekturą gór i elementami gotyckości, 

pięknem natury, wzniosłymi krajobrazami urwisk i grani, dolin i jezior, wyrażonymi 

poprzez słowo (Hopkins) i obraz (Friedrich). Hopkins jest bardziej drobiazgowy 

w wypowiadaniu szczegółów, podobnie jak prerafaelici Anglii wiktoriańskiej (1848-

1853), grupa malarzy i poetów, którzy postrzegają naturę oczami artysty. Friedrich 

natomiast woli krajobrazy mniej wyraziste, spowite mgłą, a na ich tle umieszcza tajem-

nicze postaci ludzkie, których twarzy nie ujawnia, gdyż skupia się bardziej na 

oglądanych widokach. Obaj twórcy, poeta i malarz, stają nieustannie w „obliczu 

ziemi”, ale także w obliczu „Boga i osoby”
2
, by zmierzyć się z „Twarzą”, z tajemnicą, 

która „nie domaga się religijnej odpowiedzi”, choć Hopkins jako poeta-Jezuita żyjący 

w okresie rewolucji przemysłowej i technicznej XIX wieku takiej właśnie poszukuje, 

ale też jest świadomy, iż tajemnica owa może być rozwiązana przez jakąś inną dalszą 

wiedzę, którą nazywamy nauką3
. 

Wydaną ostatnio książkę pod znamiennym tytułem „Czuły narrator” Noblistka 

Olga Tokarczuk rozpoczyna od eseju „Ognozja”
4
, którego pierwszym bohaterem jest 

„Wędrowiec”. Pisarka przywołuje rycinę znalezioną przez Camille’a Flammariona 

(1842-1925), francuskiego astronautę przedstawiającą wędrowca, który wychyla się 

poza krawędź ziemskiego globu, gdzie dostrzega uporządkowany kosmos. Dotarł 

                                                                   
1 Uniwersytet Śląski. 
2 Książkę Rogera Scrutona „Oblicze Boga” przywołuję w dalszej części rozdziału. 
3 Scruton R., Oblicze Boga, przeł. Grzegorczyk J., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 11-12. 
4 Tokarczuk O., Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 28. Wedle Tokarczuk ognosia to 
proces poznawczy, który odzwierciedlając przedmioty próbuje je uporządkować w wyższy sens zależności; 

poskładać detale, czy drobne części w całość. W dalszej części tekstu cytowany jako CzN z podaniem numeru 

strony. 
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bowiem do granic ziemi i wystawia głowę, jakby przez okno, by zobaczyć poza-

ziemską rzeczywistość. Posługując się metaforą tego obrazu i zestawiając go 

z wizerunkiem Leonarda da Vinci, autorka zwraca uwagę na postać w ruchu w oma-

wianej rycinie, którą konfrontuje ze statyczną postacią renesansu, umiejscowioną 

w jednej pozycji i w jednym miejscu. Do jakiegoś stopnia owa postać z ryciny przypo-

mina obraz „Wędrowca nad morzem mgły” („Der Wanderer űber dem Nebelmeer”, 

1818) Caspara Davida Friedricha, na którym mężczyzna wsparty na kiju stoi na skale, 

odwrócony tyłem do widza i patrzy przed siebie; widok rozpościerający się przed nim 

jest jednak inny niż wędrowca z ryciny znalezionej przez Flammariona. Wędrowiec 

Friedricha widzi jedynie ostre krawędzie górskich grani przesłonięte mgłą. Nie dotarł 

jeszcze do krańców ziemi, pozostaje w drodze i zatrzymał się oczarowany niezwykłym 

widokiem. Jest bowiem romantycznym marzycielem, który pragnie nasycić wzrok 

wzniosłym krajobrazem, rozkoszować się widokiem, a potem być może uwiecznić go 

na płótnie. Podobnie czyni Hopkins, który w „Dzienniku” zapisuje obserwacje 

z wędrówek po Szwajcarii i Francji; podróżuje i wędruje, ale także zatrzymuje się 

w najciekawszych miejscach, by „wchłonąć” („take in”) inscape, jak to określa, a potem 

wyrazić swoje doznania poprzez słowo. Wędrówka to nie tylko wydarzenie, ale przede 

wszystkim doświadczenie, jak to celnie ujmuje Olga Tokarczuk, a doświadczenie jest 

materią […] życia, […] faktem poddanym interpretacji i umieszczonym w pamięci 

(CzN, s. 5). Wprawdzie dziś nie ma już potrzeby pisania „dziennika podróży”, 

konstatuje z ubolewaniem Noblistka, bo zastępują go fotografie, które docierają natych-

miast do każdego, to jednak, mimo tego innego wymiaru „doświadczenia świata”, 

zawsze „czegoś brakuje”, a „natłok informacji” powoduje, iż przekazy tracą kontury, 

rozwiewają się w naszej pamięci i stają się nierealne, znikają (CzN, s. 273). Dlatego 

doświadczenie wędrówki innego jest tak ważne dla czytelnika, prowokuje bowiem do 

interpretacji i pozwala zrozumieć przeżycia innych (CzN, s. 277). Przedstawione 

poniżej dwa odmienne doświadczenia wędrowania w świecie natury, poety-Jezuity 

i angielskiego wiktorianina (Hopkins) oraz niemieckiego malarza romantyzmu 

(Friedrich), w pewnym momentach okazują się zbieżne, gdy poeta postrzega naturę 

okiem malarza, a malarz czyni to poprzez obraz wymownej ciszy, wyrażając tajem-

nicze „oblicze Boga, osoby oraz ziemi” (wyrażenie Scrutona, do którego odnoszę się 

w dalszej części). 

2. Malarskie wizje i doświadczenie wędrowania 

Przykłady obu „wędrowców”, poety (Hopkinsa) i malarza (Friedricha), to dwa 

artystyczne (twórcze) postrzegania świata, połączone pragnieniem i ciekawością 

widzenia. W jednej i drugiej wizji wspólny jest moment ruchu, ale także zatrzymania 

czasu. Pielgrzymka do celu wymaga bowiem wysiłku, jak w przypadku wiktoriań-

skiego poety przemierzającego rejony Walii, Anglii i Irlandii, a potem obszary górskie 

szwajcarskich Alp, Francji i innych regionów Europy. Hopkins pozostawia czytel-

nikowi osobiste wrażenia zapisane w „Dzienniku”
5
 (pisanym w latach 1868-1875), 

gdyż żyje w epoce, która nie zaznała jeszcze dobrodziejstwa fotografii. Metaforyka 

wędrowca daje do myślenia, wskazując nie tylko na walory samej marszruty, ruchu 

w kierunku destynacji, ale także na możliwość dotarcia do odległych i nieznanych 
                                                                   
5 House H., (red.) Note-Books and Papers of G.M. Hopkins, Oxford University Press, London and New York 

1937. 
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miejsc, wyjścia poza „ten” świat zamieszkania, by z ciekawością spojrzeć w kierunku 

„innego”, jak to ujmuje Tokarczuk w języku współczesnej kultury, poza własne 

miejsce pobytu „znane, ciasne i zagracone” (CzN, s. 11). Na rycinie pokazującej 

wędrowca (znalezionej przez Flammariona) i na obrazie „Wędrowiec” Friedricha 

wspólna jest scena odpoczynku, bezruchu, muzycznej fermaty. Pierwszy z wędrowców 

dociera do celu i wygląda na zewnątrz niczym przez okno ziemi, a drugi przystaje, by 

nasycić się widokiem gór. Z kolei u Hopkinsa wędrowcem jest poeta, którego osobiste 

zapiski w „Dzienniku” są rejestracją efektów wnikliwej obserwacji przyrody, architek-

tury krajobrazów, by wchłonąć każdy szczegół, „to coś” (z łac. haecceitas), co stanowi 

o istocie obrazu, rzeczy, czy oglądanego przedmiotu. Wędrowiec z ryciny pragnie 

zaspokoić ciekawość wizualną, w kulturze „skopicznego reżimu rzeczywistości”
6
. 

Z kolei dwaj wędrowcy XIX-wiecznego romantyzmu, malarz i poeta, zaspakajają 

pragnienie duchowe, intelektualne i estetyczne („widzenie oczyma duszy”). 

Malarstwo i poezja epoki romantyzmu wyrażają stan niepokoju wewnętrznego, 

w którym znajduje się zatroskany poeta, czy malarz, przemierzający europejskie 

krainy, by czerpać twórcze natchnienie. Ów niepokój, jak w „Prometeuszu wyzwolo-

nym” (dramatyczne dzieło P.B. Shelleya) inspiruje myśl poetycką, wędruje za poetą 

jak cień, wyzwala emocje, karmi wyobraźnię i przybliża twórcę do granicy 

z transcendencją. Tchnące duchem niepokoju obrazy romantycznego malarza Caspara 

Davida Friedricha (1774-1840), najpierw zagubione, a potem odnalezione jako 

anonimowe na dworze carskim, okazały się wielkim odkryciem. Kolejne wystawy 

prezentowały tego wielkiego malarza jako twórcę niemieckiej sztuki romantycznej, 

o czym w interesujący sposób pisze Henryk Waniek w swoich szkicach z lat 1990-2004 

pod znamiennym i nieco tajemniczym tytułem „Martwa natura z niczym”
7
. Angielskie 

malarstwo romantyczne przypada na okres końca XVIII wieku i erę wiktoriańską 

(1837-1901), gdyż rozpoczęło się od dzieł Williama Turnera (1775-1851) i Johna 

Constable’a (1776-1837), w czasie, gdy tworzył także ich niemiecki rówieśnik – 

Caspar David Friedrich. Chociaż era wiktoriańska wydaje tak inspirujących artystów, 

jak bractwo prerafaelitów, to jednak oprócz malarskich inspiracji jest to także czas 

poetyckich wędrówek, które odbywa wielu innych pisarzy i artystów, jak choćby John 

Ruskin (podróże po Alpach szwajcarskich, Francji, czy Włoszech), czy William 

Morris (jego wędrówki i fascynacje islandzkie). W kręgu wiktoriańskich wędrowców 

poczesne miejsce zajmuje jeden z największych poetów tego okresu Gerard Manley 

Hopkins (1844-1889).  

Wędrówki malarza i poety po często podobnych przestrzeniach europejskiego 

krajobrazu pokazują dwa odmienne sposoby widzenia, wynikające z postrzegania 

świata tylko przy pomocy zmysłu wzroku, ale także, jak u Hopkinsa, wzroku i słuchu 

jednocześnie. Friedrich jest kontemplującym w głębi romantykiem, dla którego 

krajobraz jest obrazem uduchowionej pobożności postrzegania sacrum w architekturze 

gotyckiej. Wędrówki Hopkinsa odbywają się w przestrzeni poetyckiej, ale także 

rzeczywistej, w której poeta wchłania tajemnicze dźwięki („instress” – „boska siła 

i moc”) boskiego pejzażu przy pomocy „inscapes” („wglądy” pokazujące jedyność 

danej rzeczy, jej indywidualność). Opisy, które znajdujemy w „Dzienniku” Hopkinsa, 
                                                                   
6 Jay M., Scopic regime of modernity, s. 178, [w:] Lash S. Friedman J. (red.), Modernity and Identity, 

Blackwell, Oxford Cambridge 1992. 
7 Zob. Waniek H., Martwa natura z niczym, Znak, Kraków 2004. 
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są ożywionymi elementami przyrody, obrazy pozostają w ruchu, jakby wędrówka 

poety odbywała się równolegle z ruchem natury. Opis chmur, które są utkane niczym 

koronka albo jak rozeta w budowli gotyckiej oznacza, iż przyroda pozostaje stale 

dynamiczna, porusza się w rytmie obserwacji samego widza, którego oko wędruje za 

oglądanym obrazem. Wrażliwość na strukturalny wymiar krajobrazu, ten emfatyczny 

dynamizm architektury, jak to określa Ellen E. Frank, która bada narracje architekto-

niczne w prozie poety, pozostaje w analogii do natury8
, natomiast konstrukcje 

wizualne odzwierciedlają zmieniające się procesy w naturze („wędrówkę chmur”). 

Maurice Merleau-Ponty, analizując proces twórczy w sztuce malarskiej, sugeruje, iż 

jest on podobny do urodzin dziecka, które wynurza się z łona matki. Wizja malarza, 

zauważa filozof, jest ciągłym procesem rodzenia się9
, pozostaje cały czas żywa, 

dynamiczna, jak oko widza, które „wędruje” za zmieniającym się (kraj)obrazem. 

Wielokrotnie w swoim „Dzienniku” Hopkins używa innego słowa niż „wander” 

(wędrować), czy „walk” (spacerować), jak na przykład podczas wędrówki na lodowiec, 

gdy wyznaje ze smutkiem: I had a trudge over the glacier (mozolnie brnąłem przez 

lodowiec), gdzie „trudge” oznacza brnąć, doleźć, z trudem posuwać się do przodu 

w mozolnym marszu10
. Po takim wysiłku przyznaje się do upadku z moreny, który nie 

przeszkodził mu jednak dostrzec kwiatów. Pisze bowiem o ich zapachu i kolorze. 

Wśród roślin pojawia się nazwa „Solomon’s seal”, co oznacza „kokoryczkę”, kwiat 

przypominający swym wyglądem i kolorem konwalię. Wiedza poety z zakresu 

botaniki jest w opisach „Dziennika” imponująca. Zainteresowania i poszukiwania 

wiktoriańskie obejmowały bowiem szeroki zakres wiedzy z dziedziny historii natural-

nej, co z pewnością pozostawiło trwały ślad na wykształceniu poety. Dostrzeganie 

każdej nawet najmniejszej rośliny czyni wędrówkę po południowych krańcach Francji, 

a potem Szwajcarii, wielobarwną i bogatą we wrażenia wizualne. Przykładem może 

być także fraza „coffee-foam waterfalls”, by wskazać na pieniącą się niczym mleczna 

pianka w kawie wodę wodospadu. Opisy poetyckie są wiec nie tylko wielobarwne, ale 

często zawierają w sobie intrygujące metafory, które znacznie ożywiają język narracji. 

3. Etymologia, historia i sacrum w wędrówkach malarsko-poetyckich 

Słowo „wander” (wędrować) w języku angielskim wywodzi się ze staroangielskiego 

wandrian, które oznacza „błąkać się bez celu, wędrować”, w zachodniogermańskim 

brzmi „wundrōjanan”, a w starofryzyjskim „wondria”, czyli „wałęsać się”. Etymologia 

słowa wywodzi się z praindoeuropejskiego (PIE) „wendh-, co oznacza „zawracać, 

tworzyć meandry, wić się (ang. to wind), jak wije się ścieżka, ale także oznaczać może 

czasownik „tkać” i różni się tylko jedną literą od słowa „wonder”, które oznacza 

„zastanawiać się, ale też podziwiać”. Te dwa czasowniki są do jakiegoś stopnia 

spokrewnione, a w języku angielskim brzmią podobnie. „Wonder” bowiem pochodzi 

od „wundor”, co w staroangielskim znaczy „cudowna rzecz, cud, przedmiot podziwu, 

                                                                   
8 Frank E.E., Literary Architecture. Essays toward a Tradition Walter Pater G.M. Hopkins Marcel Proust 

Henry James, University of California, Berkeley, Los Angeles-London 1979, s. 68. Przekład mojego 

autorstwa. 
9 Merleau-Ponty M., Phenomenology, Language and Sociology. Selected Essays of Maurice Merleau-Ponty, 
Heineman, London 1974, s. 289. 
10 House H. (red.), Note-Books and Papers of G.M.Hopkins, Oxford University Press, London-New York 

1937, s. 107. 
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zadziwienia”, a w języku protogermańskim odpowiada słowu „wundran” (staro-

saksońskie „wundar” i germańskie „wunder”). Wędrowanie to przemieszczanie się, 

nieustanna zmiana miejsca, by po drodze podziwiać widoki, krajobrazy, doznać 

emocjonalnego oczarowania na widok zapierających dech krajobrazów, czy pięknych 

i malowniczych obrazów. Pielgrzymowanie, wędrowanie, jak sugeruje Roger Scruton 

(1944-2020), prowadzi zwykle do celu, a więc to cel, a nie środek jest tutaj istotny. 

Przypomnieniem może być tutaj wędrówka opisana w „Księgach Mojżeszowych”, 

wędrówka Izraelitów z Egiptu do Kanaanu, czyli do Ziemi Obiecanej. Symbolicznie 

rzecz ujmując, była to wędrówka Izraelitów z ciemności (ze świata) do Ziemi 

Obiecanej (do światła), ze starego świata, który został zatopiony w wodach morza do 

nowego życia, do Królestwa Światłości. Dlatego też jej znaczenie historyczne 

pozostaje nadal aktualne jako kontynuacja wędrówki w historii zbawienia. Początek 

wędrówki opisany został w Księdze Rodzaju, gdy po upadku Adam i Ewa zostają 

wypędzenie z raju i skazani na wędrówkę po świecie. W poemacie epickim „Raj 

utracony” John Milton, odnosząc się do konsekwencji upadku, wskazał, iż jest on 

momentem rozpoczęcia wędrówki po tym, jak Ewa zerwała owoc z drzewa dobra i zła 

(Księga IX)
11

. Wędrówka w tej scenie jest symbolem nieposłuszeństwa, niedotrzy-

mania obietnicy danej Bogu, jest początkiem cierpienia i wygnania, ale także chciwej 

ciekawości, której konsekwencją jest kara wygnania. Takie pojmowanie wędrówki 

można dostrzec w tematyce obrazów Friedricha, natomiast u Hopkinsa celem wędrówki 

jest dotarcie do Boga, poprzez świat duchowej Natury, w której płonie „heraklitejski 

ogień”, a jej celem jest Zmartwychwstanie i zbawienie człowieka. Wędrówka 

w poetyckiej wizji Hopkinsa jest odrzuceniem stabilnego i szczęśliwego zamieszkania 

w doczesności, porzuceniem tego, co materialne w drodze ku wiecznej radości, którą 

Bóg obiecał człowiekowi. 

Oznacza zatem wędrówka podjęcie ruchu (rzeczywistego, jak i wirtualnego), 

przemieszczanie w czasie, wiąże się z poszukiwaniem wiedzy o przestrzeni krajobrazu 

i krajobrazie przestrzeni, a współcześnie odbywa się już nie tylko na łonie natury, ale 

coraz częściej w internetowej przeglądarce. Bardzo ciekawie ujmuje problematykę 

wędrówki Scruton, gdy odnosi się do Księgi Mojżeszowej i wędrowania ludu izrael-

skiego do ziemi Kanaan. Odbywała się ona w obliczu Osoby, Boga i ziemi. Filozof 

podkreśla, iż poza symbolicznym wymiarem tego wydarzenia, istotne jest także 

„oblicze ziemi”, jako miejsce (topos), dom, w którym Bóg znajdzie swoje miejsce 

(„sanktuarium” jako miejsce „oblicza Boga”)
12

. Celem wędrówki, jak w przypadku 

Izraelitów, jest miejsce święte, albo legenda bohatera, a w Biblii hebrajskiej Bóg 

wskazuje drogę, ścieżkę do miejsca, która jest „drogą Pana”
13

. Wędrówka ma 

doprowadzić do Ziemi Obiecanej, a przewodnikiem rzeczywistym tego marszu jest 

Mojżesz. Bóg natomiast wspiera lud w czasie drogi, ale pozostaje w ukryciu. Nikt nie 

może zobaczyć Jego twarzy, oblicze Boga pozostaje zasłonięte. Wędrówki roman-

tyków, czy to w literaturze, czy malarstwie, odsłaniały „oblicze ziemi”, jak ma to 

miejsce choćby w „Wedrówcu” Friedricha, wskazywały jako „miejsca święte” na 

przykład miejsce narodzin, jak u Williama Wordswortha, który powraca po latach do 

ruin Tintern Abbey (Opactwo Tintern), nad brzegi rzeki Wye, by ponownie 
                                                                   
11 Milton J., Raj utracony, przeł. Bartkiewicz W., Druk Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa 1902. 
12 Scruton R., Oblicze Boga, przeł. Grzegorczyk J., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 147. 
13 Tamże, s. 148. 
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powspominać krajobrazy dzieciństwa. Jak zauważa Scruton ruiny są enigmatycznymi 

fragmentami życia, które już nigdy nie będą scalone. A ponieważ zlewają się z krajo-

brazem, obdarzają świat przyrody obliczem zmarłych14
. Fascynacja ruinami, tematyką 

umierania, krajobrazem cmentarnym spowitym w mgłę niepokoju, napięcia i tajemni-

czości stanowi istotę pejzażowego malarstwa Friedricha. Celem wędrówki jest więc 

nie tylko przypomnienie, ale także upamiętnienie „miejsc świętych”, nie tylko 

duchowych, ale także związanych z pamięcią dzieciństwa (Wordsworth) i zachowania 

dziedzictwa (Friedrich). 

4. „Oblicze osoby”, „oblicze ziemi” i sacrum 

Najbardziej rozpoznawalny obraz Friedricha „Wędrowiec nad morzem mgły” z roku 

1818 znajduje się w Kunsthalle w Hamburgu i pokazuje wędrowca stojącego tyłem do 

widza, bowiem jego uwagę przykuwa widok gór spowitych mgłą, spod której wystają 

jedynie wyższe części grani. Mężczyzna na obrazie stoi na skale i patrzy na 

przesłonięte mgłą urwiska. Jeśli jest to tytułowy wędrowiec, to widok jego z pewno-

ścią nasuwa pytanie: kim jest ów człowiek, skoro nie pokazuje twarzy? Niepokój, 

tajemniczość i cisza, które przenikają dzieło, aspirują do symptomów sztuki romanty-

cznej i jej duchowego wymiaru. Inny obraz, „Krzyż w górach”, czy ruiny opactwa, 

pozostałość budowli z kamienia jako śladu dawnej świetności, wprowadza atmosferę 

tajemnicy, ale też niepokoju, jaką wnosi kolorystyka czerni i szarości, która przywodzi 

na myśl zmierzch życia i śmierć, a więc koniec ziemskiej wędrówki. Masywy górskie 

tchną atmosferą wzniosłości i duchem nieskończoności. Krytycy, jak na przykład A. 

Dobosz
15

 snują domysły, czy aby wzniesienia w „Wędrowcu” nie należą do Szwajcarii 

Saksońkiej. W oddali płaski szczyt przypomina bowiem Zierkelstein. Zatarcie 

konturów w tym obrazie, melancholia i człowiek stojący w obliczu niewiadomego, 

niemal noumenalnego i niewyrażalnego stwarza atmosferę niepokoju wzniosłości 

i lęku. Oczy bohatera skierowane są w inną stronę, wzrok nie jest zainteresowany 

obrazami tego świata, lecz przestrzenią, gdzie rzeczywistość graniczy z nieskończo-

nością. Inaczej niż wędrowiec z odnalezionej ryciny Flammariona w cytowanym 

wcześniej przykładzie Tokarczuk, bohater Friedricha tęskni nie tyle za czymś 

pozaziemskim, ile ponadczasowym. Miejscem, które podziwiał malarz była także wyspa 

Rugia, uwieczniona na obrazie „Kredowe skały Rugii” z 1818 roku. Wyspa stanowiła 

dla malarza miejsce wspomnień, bowiem tam właśnie udał się przed laty w podróż 

poślubną. 

Friedrich wyznaje: aby móc patrzeć na naturę i zrozumieć ją, muszę się zatracić 

w tym, co mnie otacza, zespolić z chmurami i skałami, dzięki czemu mogę być tym, czym 

jestem. Do mych rozmów z naturą potrzeba samotności16
. Samotność i alienacja, życie 

eremity podobne do tego, o jakim pisze Wordsworth we wspomnianym już poemacie 

biograficznym „Tintern Abbey” łączą się ściśle z tematyką wędrówki, której motyw 

wpisany jest w romantyczną ikonografię
17

. Okres XIX wieku nazywany w Anglii 

                                                                   
14 Scruton R., Oblicze Boga, s. 151. 
15 https://niezlasztuka.net/o-sztuce/caspar-david-friedrich-wedrowiec-nad-morzem-mgly/ 5.06.2021, 21:32 
16 https://www.laminerva.pl/2018/08/w-objeciach-samotnosci-czyli-o-najslynniejszym-obrazie-caspara-
davida-friedricha.html,  10.01.2021, 22:31. 
17 Zob. Abrams M.H., Natural Supernaturalism Tradition and Revolution in Romantic Literature, W.W. 

Norton and Company, New York-London 1971, a także inspirująca monografia na temat twórczości W. 
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„ruchem romantycznym” (The Romantic Movement) staje się czasem wyzwolenia 

człowieka z ciasnego reżimu racjonalizmu i przejścia do stanu emocji i przeżyć, które 

towarzyszą wędrówkom, podróżom, przemieszczaniu się w liczne miejsca, by w ten 

sposób kreować i wzbogacać osobowość przez nowe doświadczenia. Niezależnie od 

tego, czy jest to romantyczny, czy współczesny wędrowiec jak ten, którego przywołuje 

Tokarczuk, musi widzieć o wiele więcej…może wzbudzać nasz entuzjazm i zachować 

cudowny status tajemnicy18
. Na obrazach Friedricha postać ludzka jest zwykle małą, 

niewielką figurą, jak na przykład „Mnicha nad brzegiem morza”, która także wpisuje 

się w filozoficzny kontekst romantycznej wzniosłości i przypomina o niej w obliczu 

olbrzymiego świata i otaczającej go nieskończonej natury.  
Malarstwo Friedricha cechuje symbolika religijna, czy to w scenach ze znakiem 

krzyża, czy w ruinach świątyni, które zawsze stanowią „pars pro toto” duchowej 
całości. Tematyka wędrówki na miejsca wiecznego spoczynku, cmentarz, którego 
obraz skłania do kontemplacji nad tym, co ostateczne i nieuniknione często pojawia się 
w obrazach niemieckiego malarza. Z kolei myśl estetyczna Hopkinsa, chociaż tkwi 
mocno w rzeczywistości ziemskiej, fascynacji przyrodą, jej pięknem i formą, to 
wszelkie obrazy mają sens o tyle, o ile odzwierciedlają to, co boskie i wieczne. 
W ikonografii Friedricha brak tematyki biblijnej, czy hagiograficznej, a występują 
jedynie wizje romantyczne i panteistyczne. Friedrich jako malarz i Hopkins jako poeta-
Jezuita różnią się od siebie w myśleniu o sztuce. Hopkins większość tematyki biblijnej 
wyraża w poematach, szczególnie w sonetach, a pobożność myślenia (wspartego 
rozważaniem „Ćwiczeń duchowych” Ignacego Loyoli oraz czytaniem chrześcijańskich 
filozofów) przekazuje przy pomocy ciszy i obrazów. Jako poeta woli jednakże 
wsłuchiwać się w muzykę języka (przykazuje wręcz, by czytać jego poematy uchem) 
i sławić Boga poprzez dźwięki, nawiązując tym samym do ustnej tradycji poezji 
anglosaskiej, do średniowiecznych bardów (nazywanych „wanderers” albo „itinerant 
scops” – wędrownymi rybałtami), którzy byli pierwszymi poetami, jak Caedmon, 
w czasach anglosaskich. Friedrich jako malarz woli własne postrzeganie świata i jest bez 

wątpienia autorem wizyjnych scen – snów, rojeń, fantazji
19

. Henryk Waniek podkreśla, 
iż Friedrich jest malarzem uduchowionym, dostrzega sacrum w pejzażu i krajobrazie 
gór, cechuje go pobożność mistyczna i rzadko poddaje się formie, która mogłaby 
ograniczyć treści duchowe jego własnego doświadczenia sztuki. Widzenie niemieckiego 
artysty jest bardziej protestanckie niż katolickiego konwertyty Hopkinsa. Tak jak 
rodzina niemieckiego malarza wywodziła się z tradycji katolickiej, a on sam został 
protestantem, tak Hopkins porzucił rodzinne tradycje i wiarę anglikańską, by przyjąć 
katolicyzm. Uzasadniał to, wielokrotnie pisząc, iż pragnął doznać „rzeczywistej obec-
ności” Boga, przeżyć rzeczywistość sacrum, którą odnalazł w krajobrazie, w naturze, 
w czasie religijnych kontemplacji i ćwiczeń duchowych, czy podczas licznych wędró-
wek po ojczystej Anglii i poza jej granicami. Duch protestanckiej wizji świata ujawnia 
się u niemieckiego malarza w „przeduchowieniu” (Vergeistigung), jak zauważa Waniek. 
Patrzył bowiem artysta na rzeczy tego świata przez wizje epifaniczne, ale też 
dostrzegał obecność Boga na sposób panteistyczny. Hopkins natomiast uważał, iż cały 
świat jest nasycony pięknym blaskiem Boga (sonet „Blask Boga”), a różnorodność 
                                                                   

Wordswortha: Borkowska E., The Presence of the Absence: Wordsworth’s Discourse on God, Sub Lupa 
Academic Publishing, Warsaw 2019. 
18 Tokarczuk O., s. 6, 11. 
19 Waniek H., Martwa natura z niczym, Znak, Kraków 2004, s.124. 
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rzeczy objawiać miała ich źródło, „instress”, które dla wszystkich jest wspólne. Jest 
bowiem fundamentem, genezą wszechrzeczy, boską siłą stworzenia. Ta siła jest stała, 
jak skaliste góry u Friedricha i pasma grani u Hopkinsa, natomiast różnorodność 
(„inscapes”) pozostaje w ruchu, w czasie, jest wędrująca w swojej zmienności.  

Henryk Waniek charakteryzuje malarskie widzenie sztuki Friedricha jako rodzaj 
uduchowionego mistycyzmu, wywodzącego się z baroku, z tradycji postrzegania 
rzeczy, które w jakiś sposób kierują uwagę ku temu, co transcendentalne, tajemnicze, 

boskie i niepojęte
20

. Hopkinsowi bliżej z kolei do średniowiecznych wizji Boga, do 
Jego „rzeczywistej obecności” według teologii chrześcijańskiej, do trójjedynej natury 
Boga. Barokowy obraz świata i częsta symbolika ognia w obrazach Friedricha mogą 
być porównane jedynie z „Heraklitejskim ogniem”, który Hopkins utożsamia z naturą 
i zestawia z tajemnicą Zmartwychwstania (w tytule wiersza „Natura jest heraklitejskim 
ogniem i o pociesze Zmartwychwstania” wizja chrześcijańskiej rezurekcji uzupełnia 
klasyczne, greckie widzenie świata), by wskazać, iż płomień ognia nie niszczy niezwykle 
urokliwej przyrody utkanej z wielobarwnych „inscapes”, lecz ją podtrzymuje i oświetla. 
Z chaosu i wielkiej różnorodności ocalony zostanie, jak w finale poematu, „nieśmier-
telny diament”, którym jest człowiek („oblicze osoby” u Scrutona) w oczach zmar-
twychwstałego Boga.  

Sztuka Friedricha jest bardziej pastoralna, czy rustykalna, a więc romantyczna, tak 
jak „Poetów jezior” (Wordsworth, Coleridge). Malarz pozostaje w kontemplacyjnej 
komunii z naturą, w której ukrywa się wszechobecne sacrum. Hopkins z kolei stara się 
wyrazić duchowość sztuki (słownej i obrazowej) dostrzegając „blask Boga” („świat 
jest nasycony pięknym blaskiem Boga”

21
) wszędzie tam, gdzie prowadzą go drogi ciągle 

zmienianego miejsca pobytu. We wszystkich tych miejscach odnajduje poetyckie 
piękno, jak to, które widoczne jest w spotkaniu wersów lub ostrożnie ułożonym 
postępie czasu

22
. Wizje Friedricha są raczej nieustanną pamięcią o śmierci, to obrazy 

cmentarne, także szkieletów ludzkich, grobów przykrytych bujną roślinnością, jakby 
w zapomnieniu całego świata. Hopkins poświęca śmierci ostatnie poematy, tzw. 
„ciemne sonety”, gdy dobiega końca finał poetyckiej wędrówki i skłania do ostatnich 
suplikacji, do prośby, by Bóg zesłał wody deszczu na jego [poety] korzenie23

. Zmęczenie 
wędrówką przez krajobrazy życia zmusza poetę do wytchnienia w ostatnich chwilach 
ziemskiego bytowania i skłania do kontemplacji bardziej eschatologicznych. Kresem 
poetyckiej wędrówki stają się „ostatnie sonety” o kresie twórczości i zbliżającej się 
porze śmierci. 

5. „Dziennik” malowany słowami poezji, czyli „splot widzenia i ruchu” 

Inaczej niż Friedrich, Hopkins maluje słowem jak kompozytor operuje dźwiękiem 
i czyni to w taki sposób, iż każde wyrażenie werbalne jest jak udźwięcznione pocią-
gnięcie pędzla. „Dziennik” to zapiski wiktoriańskiego wędrowca po przestrzeniach 
krajobrazów, które poeta postrzega w ruchu. Rejestruje obrazy ożywionej natury, które 
nie tylko wychwytuje okiem, ale także słyszy uchem, wczytując się niejako w muzykę 
krajobrazu. „Dziennik” Hopkinsa, który nie został jeszcze przełożony na język polski, 

                                                                   
20 Waniek H., Martwa natura, s. 128. 
21 Barańczak S. (red.), Gerard Manley Hopkins 33 wiersze, Wydawnictwo Arka, Kraków 1992. 
22 Phillips C. (red.), Gerard Manley Hopkins The Major Works, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 36. 
23 Phillips C. (red.), Gerard Manley Hopkins The Major Works, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 183. 

Przekład mojego autorstwa. 
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może stanowić skarbnicę opisów niezwykłych wędrówek po górach wyrzeźbionych 
przez naturę i szkiców poczynionych ręką tego wiktoriańskiego „jubilera Słowa”. Poeta 
opisał swoje wrażenia przy pomocy językowych neologizmów, złożeń, czy zrostów 
słownych (jak niemieckie composita, w języku staroangielskim złożenia pokazywały 
rodowód z języków starogermańskich). Język poetyckich narracji „Dziennika” jest 
przykładem bogactwa historii języka angielskiego, który wchłonął łacinę i języki 
romańskie (normański po 1066 roku) od czasów epoki anglosaskiej do ery wiktoriańskiej 
(w której wzrosło zainteresowanie filologią i etymologią słów). Znajomość historii 
słów pomaga poecie wyszukać najbardziej intrygujące neologizmy, czy złożenia 
słowne na miarę staroangielskich „kennings” (przenośnie w poezji starogermańskiej), 
które nadają narracjom „Dziennika” spójną i zwięzłą strukturę, a jednocześnie odsyłają 
do kultury i tradycji ustnej. W „Dzienniku” Hopkinsa znajdujemy ciekawe opisy 
wędrówek, spotkań z naturą, czy z architekturą przyrody często utkane z niespotykanych 
fraz i złożeń słownych, by przekazać doznania i emocje wizualne w sposób poetycki, 
lecz bez, jak to określa poeta, zbędnego „malowania słowem” („word-painting”). 
Pomocną staje się znajomość języków kultury antycznej, a także literatury klasycznej 
i filozofii, których dzieła czytał poeta w języku oryginału. Poeta-wędrowiec patrzy na 
świat natury oczami malarza, popełnia nawet zgrabne samodzielne szkice miejsc 
pobytu, które przykuwają uwagę wrażliwego na szczegóły widza i słuchacza. Hopkins 
pozostaje jednak bardziej malarzem słowa niż obrazu i przypomina, iż jest uczniem 
Dunsa Szkota, czyli dostrzega w rzeczach naturę wspólną (natura communis) oraz 
„haecceitas”, istotę indywidualną, czy bytowość konkretną, która stanowi o ich entitas 
individualis. Postrzeganie konkretów rzeczy i obrazów sytuuje poetę blisko szkoły 
prerafaelitów, ale także innych malarzy romantyzmu (szczególnie Lawrence’a Alma-
Tademy (1836-1912) – fryzyjskiego malarza zamieszkałego w Anglii), których 
podziwiał za precyzję szczegółu i fotograficzną dokładność obrazu, dwie najważniejsze 
cechy tej grupy malarzy i artystów. 

Wędrówka jest czynnością w ruchu i umożliwia uchwycenie świata i jego natury 
w taki sposób, iż artysta przemienia świat w malarstwo, jak to ujmuje Maurice Merleau-
Ponty. Aby zrozumieć te transsubstancjacje, pisze dalej fenomenolog, który zajmuje 
się sensoryczną filozofią widzenia, trzeba odnaleźć aktualne i operatywne ciało, nie to, 
które jest wycinkiem przestrzeni, pękiem funkcji, ale które jest splotem widzenia 

i ruchu
24

. Merleau-Ponty zauważa, iż poruszanie się ciała (malarza), ruch, stanowi 
ważny element widzenia, obserwowania, jak ma to miejsce podczas wędrówki. Artysta 
widzi znacznie więcej niż zwyczajny człowiek, którego widzenie nie jest w stanie, ze 
względu na brak talentu, pasji, czy „łaski”, jak w przypadku Hopkinsa, dostrzec to, co 
widzi malarz. Poeta-malarz dostrzega coś więcej, widzi to, co nowe, niewidzialne 
i zarazem niewyrażalne. Widzenie malarza to nieustanne tworzenie, pisze Merleau-
Ponty, sugerując, iż malarz ciągle tworzy na nowo, nieustannie formuje w bycie. Ta 
filozoficzna konstatacja wyjaśnia aktywność widzenia poetyckich „inscapes” („wglą-
dów”), poprzez które poeta obcuje z „instress”, z inspiracją tworzenia, bez której 
widoczność cielesna, zmysłowa byłaby niemożliwa. 

Hopkins rozpoczął „Dziennik” latem 1868 roku od pobytu w niewielkiej miejsco-
wości Meyringen (pisownia poety, a dziś „Meiringen”), która znajduje się na Wyżynie 
Berneńskiej w Szwajcarii. Poeta wędruje wzdłuż doliny rzeki Aare aż do Grimsel, 
                                                                   
24 Merleau-Ponty M., Oko i umysł, [w:] Oko i umysł Szkice o malarstwie, przeł. Cichowicz S. słowo/obraz 

terytoria, Gdańsk 1996, s. 20. 
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podziwiając okoliczne wzgórza, które zachwycają mieszaniną bzu i dość rzadkiej 
roślinności, najpierw kolorem skał, potem grani pokrytych zielenią. W górach dostrzega 
piękno architektury krajobrazu, w którym skały porównane zostały do podpór ścian 
katedr, by mogły wyrastać ostro ponad poziom dolnej płaszczyzny. Niezwykłe i celne 
porównania, których Hopkins używa w opisie drogi do Guttenen na Przełęczy Berneń-
skiej, mogły wyjść tylko spod pióra poety, którego architektoniczne widzenie świata 
nadaje krajobrazowi cechy i walory werbalnego malarstwa (woda spływała ze stołu 
skały jak źdźbło, szeleszcząc niczym siatka z owocami, która spadła i uległa rozer-
waniu)

25
. W języku oryginału stosowanie aliteracji wzmacnia muzyczność opisu, 

w którym poeta posługuje się frazami odpowiednio dobranych dźwięków. Opis krajo-
brazu jest pełen szczegółów, przez co staje się niemal ożywiony, jakby przemawiał do 
zmysłów poety i zapraszał do dialogu. Hopkins dociera do wodospadu Handeck, 
którego rycinę w technice stalorytu wykonał w 1854 roku Carl Mayer w Norymberdze. 
W wodospadzie spotykają się wody rzeki Aare oraz piana spadającej z gór wody. 
Poeta precyzyjnie określa kolor obu wód jako biało-liliowy. Wielkie nagromadzenie 
piany wodospadów porównuje do architektonicznej „pachy” (ang. spandrel), przestrzeni 
pomiędzy łukiem a prostokątną osłoną. Architektura szwajcarskich Alp, dolin, wodo-
spadów i spiętrzenia wód oraz jezioro Gelmer w Guttanen i pobliska rzeka Aare (naj-
dłuższy dopływ Renu w Szwajcarii) oraz „pochylenie jeziora Gelmer spowodowały, iż 
woda pieniła się jak mleko pędzące wokół brył węgla26

. Język opisu fragmentów 
krajobrazu jest tak poetycki, iż napotyka na opór przekładu owych narracji na inny 
język i tłumacz odczuwa tylko jedno pragnienie w czasie „wędrówki” z języka 
angielskiego do języka rodzimego – możliwość pozostawienia opisu w oryginale. 

W poetyckich narracjach „Dziennika” znajduje się wiele elementów rzeźbiarskich, 
których znaczenie podkreśla poeta, używając słowa „moulding” – kształtować, rzeźbić, 
tworzyć wzory, ale także gzyms i sztukateria. Przekonuje nas ponadto, iż posiada 
niekwestionowaną wiedzę o wszelkich szczegółach architektury, dzięki której potrafi 
dostrzec każdy element konstrukcji i ornamentyki. Znajomość terminologii z zakresu 
budownictwa i architektury pomaga mu spojrzeć na świat natury okiem znawcy, co 
znacznie wzbogaca opisy krajobrazu i czyni je jeszcze bardziej różnorodnymi. Należy 
w tym miejscu przypomnieć, iż w etymologii słowa „wander” („wędrować”) znajduje 
się także odniesienie do „tkania”, co w przypadku poetyckiej sztuki Hopkinsa jest 
niezwykle trafne. Dogłębna znajomość języka rodzimego, wzbogacona znajomością 
wszelkich niuansów etymologicznych i filologicznych, pozwala poecie utkać materię 
niezwykłej narracji w czasie wędrówek, które zostały zapisane w „Dzienniku”. Podobnie 
świadomość etymologii słowa „poezja” wywodzącego się z greckiego „poesis”, co 
oznacza „tworzyć materię, tkać, czynić”, jeszcze bardziej wzmacnia przekaz kontekstu 
poetyckiej „wędrówki”.  

Gdy poeta znajduje w krajobrazie natury elementy gotyckie, pasjonuje go rozeta 
i jej szczegółowa konstrukcja, w której każdy element jest ważny, by zapewnić 
integralną całość syntetycznie zestawionych części. Rozeta jest niczym gobelin 
(„tapestry”) a jej obraz jak „korowód i scena” („pageant and scene”)

27
. Teatralność 

                                                                   
25 House H. (red.), Note-Books and Papers of G.M.Hopkins, Oxford University Press, London-New York 

1937, s. 105. 
26 Tamże, s. 107. 
27 Frank E.E., Literary Architecture. Essays toward a Tradition Walter Pater, G.M. Hopkins, Marcel Proust, 

Henry James, University of California Press, Berkeley Los Angeles-London 1979, s. 55-56. 
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opisów przyrody i architektury, widzenie świata w nieustannym ruchu wskazuje, iż tak 
widziany krajobraz jest możliwy z perspektywy ruchu, wędrówki i przemieszczania, 
w których postrzeganie zmysłami staje się czynnością uczestnictwa i zaangażowania 
w literackim dramacie. Poeta, uczestnicząc w dziele tworzenia, formuje liczne frazy 
inspirowane etymologią słów, których wspólne pochodzenie najczęściej z języka 
łacińskiego pokazuje nie tylko zakres werbalny języka angielskiego, ale także zakorze-
nienie w procesie jego latynizacji i romanizacji, które miały miejsce w XI wieku. To 
w czasie najazdu normańskiego, który historyk angielski G.M. Trevelyan określił jako 
„błogosławieństwo”

28
, kultura Anglii została poddana wpływowi kultury normańskiej, 

a wędrówka Normanów na Wyspy Brytyjskie przyczyniła się do wzbogacenia kultury 
anglosaskiej o liczne elementy romańskie i kontynentalne, które zmieniły oblicze 
Anglii na kolejne stulecia.  

6. Konkluzja 

Angielskie „Odrodzenie romantyczne” (czy ruch romantyczny) przyniosło rozkwit 
wielu możliwości badawczych w XIX wieku, co wskrzesiło dynamikę ruchu i zmian, 
szczególnie w literaturze i malarstwie. Wybrane ilustracje poetyckie i malarskie, G.M. 
Hopkinsa i C.D. Friedricha, przedstawicieli dwóch odmiennych kultur, anglosaskiej 
i niemieckiej, wskazują na dwa modele widzenia natury, angielskiego poety-Jezuity, 
a przy tym konwertyty oraz niemieckiego protestanta. Obaj prezentują dwie różne 
wizje postrzegania świata natury opartych na szukaniu „rzeczywistej obecności” Boga 
oraz sacrum (Hopkins) i wzniosłej tajemniczości Nieobecnego XIX-wiecznego roman-
tyzmu. Motyw wędrówki, tak istotny w dziele angielskiego poety, ukryty jest w pasji, 
jaką było zainteresowanie historią rodzimego języka, pomocne w tworzeniu materii 
poetyckiego przekazu. Wędrówka stała się głównym tematem literackim nie tylko 
rzeczywistym, ale także poetyckim, gdyż odegrała ważną rolę w kształtowaniu 
ikonografii wiktoriańskiej i romantycznej. Wędrowiec Friedricha natomiast przystaje 
w drodze, by nasycić się widokiem górskich grani, ale pozostaje wciąż jeszcze 
w obrębie granic świata, „wychylając się” jedynie ku wzniosłości natury. Hopkins, 
u którego świat nasycony jest piękny blaskiem Boga, odkrywa podczas poetyckiego 
pielgrzymowania przez krajobrazy natury boską siłę tworzenia (instress) ukrytą poza 
obrazami natury (inscapes). Wizje niewyrażalnego trudno uchwycić nawet w języku 
poezji, dlatego poeta ucieka się do neologizmów i złożeń słownych, które tworzą 
słowno-muzyczne composita, typowe dla tradycji ustnej. Wędrówka wskazuje na 
miejsce przeznaczenia, na ruch staje się „powracaniem do domu” (niczym w greckiej 
odysei). Istota romantycznego odrodzenia tkwi w „ruchu niespokojnych dusz szuka-
jących spokoju”

29
. W romantyzmie niemieckiego malarza „człowiek i natura stoją 

twarzą w twarz”, jak na obrazie „Wędrowiec” Friedricha, na którym artysta pokazał 
relację „ja-Ty” z naturą. Wędrówka staje się nie tylko symbolicznym szlakiem ku 
przeznaczeniu, ale także początkiem wygnania, konsekwencją nieposłuszeństwa 
i wygnaniem z raju, skazaniem na wędrówkę po świecie. Jedynie Hopkins wyko-
rzystuje motyw wędrówki jako dar pielgrzymowania, dzięki któremu doświadcza 
różnorodności krajobrazów („inscapes”), z których może „utkać” teksturę poematów 
i obfitujące w niepowtarzalne neologizmy poematy oraz narracje „Dziennika”.  

                                                                   
28 Trevelyan G.M., A Shortened History of England, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 

England, 1975, s. 105-117. 
29 Scruton R., Oblicze Boga, s. 175. 



Wędrówki poetyckie Gerarda Manleya Hopkinsa przez krajobrazy przestrzeni duchowej  

oraz Caspara Davida Friedricha przez świat Natury 
 

87 

Literatura  

Barańczak S. (red.), Gerard Manley Hopkins 33 wiersze, Wydawnictwo Arka, Kraków 1992. 

Frank E.E., Literary Architecture. Essays toward a Tradition Walter Pater G.M. Hopkins Marcel 
Proust Henry James, University of California, Berkeley, Los Angeles-London 1979. 

House H. (red.), Note-Books and Papers of G.M. Hopkins, Oxford University Press, London-New 
York 1937. 

Lash S., Friedman J. (red.), Modernity and Identity, Blackwell, Oxford Cambridge 1992. 

Merleau-Ponty M., Phenomenology, Language and Sociology. Selected Essays of Maurice 
Merleau-Ponty, Heineman, London 1974. 

Merleau-Ponty M., Oko i umysł Szkice o malarstwie, przeł. Cichowicz S. słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 1996. 

Milton J., Raj utracony, przeł. Bartkiewicz W., Druk Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa 1902. 

Phillips C. (red.), Gerard Manley Hopkins The Major Works, Oxford University Press, Oxford 
2002. 

Scruton R., Oblicze Boga, przeł. Grzegorczyk J., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012. 

Tokarczuk O., Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020. 

Trevelyan G.M., A Shortened History of England, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 
Middlesex, England 1975. 

Waniek H., Martwa natura z niczym, Znak, Kraków 2004. 

https://www.laminerva.pl/2018/08/w-objeciach-samotnosci-czyli-o-najslynniejszym-obrazie-
caspara-davida-friedricha.html, 10.01.2021, 22:31. 

https://pl.wikisource.org/wiki/Raj_utracony_(1902)/Pie%C5%9B%C5%84_IX. 

Wędrówki poetyckie Gerarda Manleya Hopkinsa przez krajobrazy przestrzeni 

duchowej oraz Caspara Davida Friedricha przez świat Natury 

Streszczenie 
Motyw wędrówki w literaturze angielskiej epoki wiktoriańskiej i w malarstwie niemieckiego romantyzmu 
ilustrują dwa przykłady: poezji G.M. Hopkinsa oraz wybranych obrazów C.D. Friedricha. Krótka historia 
etymologii słowa „wędrówka” (od słowa ang. wander) dowodzi, iż historia języka pozwala na poszerzenie 
kontekstów semantycznych motywu wędrówki. Literatura romantyczna jest odpowiedzią „dynamicznej 
estetyki” na stabilny racjonalizm oświecenia; „romantyczne odrodzenie” (ruch romantyczny) wskrzesza 
średniowieczny motyw pielgrzymowania, czy wędrówki staroangielskiego barda, który w pieśniach 
przekazywał historię swojego narodu. Wędrówka jest z jednej strony przywilejem ruchu, przemieszczania 
się i możliwości podziwiania krajobrazu, ale z drugiej strony jest konsekwencją porzucenia stabilnego 
życia w raju, zbezczeszczenia daru Boga, zerwania owocu i upadku pierwszych rodziców, którzy zostali 
bezdomni, zesłani na błąkanie się po świecie. Jedynie u Hopkinsa pielgrzymowanie, czy wędrówka po 
własnym kraju i podróżowanie po Europie, jest błogosławieństwem, gdyż nie tylko dostarcza estetycznych 
wrażeń zapisanych w „Dzienniku”, ale staje się także możliwością doświadczenia świata „nasyconego 
pięknym blaskiem Boga”.  
Słowa kluczowe: Hopkins, Friedrich, wędrówka, inscape, romantyzm 
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1
 

„Podróż w czasie” na orkiestrę smyczkową [„Le voyage 
dans le temps” pour orchestre à cordes] Stefana 

Kisielewskiego jako wędrówka przez przeszłość kultury2 

I oto w ten cały nasz czas, we wszystkie jego przekroje 
i wymiary wchodzi muzyka. Wchodzi, by go przemienić3. 

Stefan Kisielewski, w odpowiedzi na jedną z recenzji swojego utworu, napisał: […] 
obce mi są z gruntu poczynania tego odłamu awangardy, który dla celów ekspresyj-
nych czy ekspresyjno-naturalistycznych chce porzucić to, co w technice dźwiękowej jest 
sztuczne i w dobrym tego słowa znaczeniu konwencjonalne, jak wysokość dźwięku lub 

precyzyjnie zorganizowany ruch rytmiczny (motoryka)
4
. W dalszej części wypowiedzi 

zawarł – jak sam to określił – swego rodzaju „wyznanie wiary twórczej”: […] terenem, 
który mi jak na razie całkiem wystarczy, jest balansowanie na styku tonalności i ato-
nalnej <kubistycznej> deformacji […]. Tonalność i proces jej zakłócania, tonalność 
konfrontowana z perspektywami świata nowego – to dla mnie ciekawsze niż zupełnie 
nowe koncepcje całościowe, to odpowiedni teren treningowy, gdzie – niezauważony – 

mogę dokonywać swoich ulubionych samotnych, ale autentycznych doświadczeń […]
5
. 

Twórczość muzyczną Kisielewskiego trudno podporządkować jakiejś ogólnej idei
6
, 

chociaż niektóre kompozycje wpisują się w nurt określany mianem „neoklasycznego 

parodyzmu”
7
. Wydaje się, że jednym z takich dzieł jest „Podróż w czasie” na orkiestrę 

smyczkową, który stanowi przedmiot badań niniejszego artykułu. 
                                                                   
1 erzanna@amuz.edu.pl, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, 
Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki. 
2 W tytule artykułu posłużono się fragmentem wypowiedzi Stefana Kisielewskiego opublikowanej w eseju pt. 
O moim komponowaniu i myśleniu, [w:] Stefan Kisielewski. Pisma i felietony muzyczne, tom 2, Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2012, s. 79. 
3 Stróżewski W., Wokół piękna, TAiWPN Universitas, Kraków 2002, s. 271. 
4 Kisielewski S., O moim komponowaniu…, s. 77-78. 
Kompozytor odnosił się do następującego fragmentu recenzji: Rzecz zastanawiająca: Kisielewski, który tyle 
stron napisał o swoich poglądach i o sobie, nigdy nie nakreślił choćby w kilku słowach swego własnego 
kierunku, nie wyjaśnił, dlaczego uprawia ten swój lodowato neoklasyczny i schematyczny do granic 
doktrynerstwa proceder kompozytorski, ani słowem nie dał znać o swojej racji. Z jego wypowiedzi wiemy 
niemal o wszystkich jego nałogach i inklinacjach, nie wiemy jednak, skąd bierze się ów może najbardziej 
znamienny nałóg powtarzania od trzydziestu lat tych samych błędów estetycznych, dlaczego według 
kompozytora najistotniejszą wartością muzyki jest… wartość ósemkowa, na której opiera się motoryka, której 
(iluzorycznej) atrakcyjności nie opiera się – od iluż lat – autor „Koncertu na orkiestrę kameralną”. Cyt. za: 
Tamże, s. 73. 
5 Tamże, s. 75. 
6 W odniesieniu do dzieł kompozytora często padało określenie „typowy Kisielewski”. Sam twórca 
podchodził do tego z dystansem, pisząc m.in.: A więc widocznie siebie przeskoczyć się nie da i mimo 
wszelkich zamysłów pozostanę tylko – autentyczny. Domek ciasny, ale własny. Tamże, s. 74. 
7 Pojęcie użyte przez Marię Piotrowską, określające metodę muzycznej interpretacji przez deformację, 
charakterystyczną dla pewnych postaci neoklasycyzmu odwołujących się do konkretnych wzorów 
z przeszłości – maniery, stylu czy jednostkowego utworu. Pojęcie „parodii” należy tu rozumieć w sensie 
czysto muzycznym (w nawiązaniu do tradycji sięgającej czasów renesansu). Zob.: Piotrowska M., 
Neoklasycyzm w muzyce XX wieku, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982. 
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Ludwik Erhardt w programie filharmonicznym napisał o utworze: […] powstaje 
w okresie, gdy wokoło trwa erupcja awangardowych eksperymentów muzycznych, gdy 
międzynarodowe uznanie i prestiż zdobywa się dzięki śmiałym pomysłom sonory-
stycznym, oryginalnym rozwiązaniom formalnym, ukazywaniu nowych horyzontów 
dźwiękowych. Stefan Kisielewski był au courant wszystkich nowych prądów muzycz-
nych, przez długi czas był ich gorącym orędownikiem, musiał też być w pełni świadom 
tego, że utwory, jakie sam komponuje – jeśli w ogóle zostaną wykonane – nie przyspo-
rzą mu ani sławy, ani majątku. A jednak <nie zastanawia się, nie kombinuje>, tylko 
pozostaje wierny stylowi muzyki z czasów swej młodości. Lecz wie, że jest to podróż 
w czasie8

. 
Głównym celem podjętych badań jest analiza i opisanie sposobów organizacji 

materiału dźwiękowego oraz właściwości języka muzycznego, użytego do muzycz-
nego ujęcia tytułowej podróży w czasie. Realizacja tego celu wymagała odpowiedzi na 
szczegółowe pytania badawcze o światopogląd artystyczny Stefana Kisielewskiego 
(zrekonstruowany na podstawie analizy tekstów publikowanych przed wybuchem oraz 
po zakończeniu II wojny światowej), źródła inspiracji twórczej, sposoby regulacji 
czasu i ruchu oraz właściwości melodyczne i harmoniczne utworu. 

1. Światopogląd artystyczny 

Do czego służy nam muzyka?
9
 

Najważniejszym tematem, jednym z najczęściej podejmowanych przez Stefana 
Kisielewskiego jest kwestia autonomii kultury i sztuki

10
, którą kompozytor rozumiał 

jako niezależność od narzuconej z zewnątrz doktryny, zarówno politycznej, jak i spo-
łecznej. Tak pojmowana sztuka – będąca wartością samoistną i homogeniczną – 
pozostaje bytem autonomicznym względem świata zewnętrznego, wolnym od jakich-
kolwiek pozaartystycznych kryteriów oceniania

11
. Z drugiej strony autor akceptował 

tezę o funkcjonalnym związku sztuki ze światem zewnętrznym – w związku z powyż-
szym, wprowadził podział na potrzeby „utylitarne” oraz „społeczne”: muzyka, zaspo-
kajając różnorodne gusty i wymagania

12
 stanowi swoistą odpowiedź na ważną 

potrzebę społeczną.  
Wyjaśnieniu „pozornego” paradoksu zawartego w twierdzeniu, iż autonomiczna, 

suwerenna sztuka zaspokaja istotną i niezależną potrzebę społeczną, służyło rozróż-
nienie na sztukę „ideową” oraz „ideologiczną” lub – z drugiej strony – „niezależną” 
oraz „bezideową”. Kisielewski opowiadał się za sztuką, której istotę stanowią wartości 

                                                                   
8 Erhardt L., Program koncertu Filharmonii Narodowej, Warszawa 14.02.2006. 
9 Kisielewski S., Do czego służy nam muzyka?, [w:] tenże, Muzyka i mózg, PWM, Kraków 1974, s. 120-141. 
10 Twórca omawiał to zagadnienie w licznych artykułach – przede wszystkim w dwóch programowych 

tekstach poświęconych bezpośrednio teorii sztuki: O autonomię problemów kultury, Bunt Młodych, 12-13 
(1936), s. 7-8; O wartościach społecznych w muzyce, Muzyka Polska, 3, 1936, s. 199-204. 
Artykuły publikowane w latach trzydziestych należy traktować jako punkt wyjścia do wypracowania 
stanowiska autora w sprawach kultury i sztuki (w tym muzyki). Do tez ogłoszonych w tym okresie 
Kisielewski powracał wielokrotnie w całej swojej działalności. 
11 Michał Szyszka słusznie upatruje źródło postulatu „sztuki autonomicznej” w niechęci Kisielewskiego do 
ideologizacji oraz schematów myślowych. Kontekst historyczny tezy o autonomiczności kultury stanowią 
natomiast zauważalne w latach trzydziestych (i powojennych) próby zaangażowania sztuki, głównie 
literatury, w politykę. Zob.: Szyszka M., Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego, TAiWPN 
Universitas, Kraków 2010, s. 30. 
12 Jedni odbiorcy żądają sztuki ideowej, umoralniającej, inni oczekują doznań czysto estetycznych. 
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artystyczne, krytykował natomiast sztukę tendencyjną, będącą medium konkretnej 
ideologii

13
.  

Muzyka jako ideał czystej sztuki, stanowiła doskonałe odbicie postulowanych przez 
autora haseł o autonomii względem czynników pozaartystycznych oraz neutralności 
wobec przekazu treściowego

14
. Twórca wymieniał trzy płaszczyzny stykania się 

muzyki z ideami pozaartystycznymi, w każdym przypadku ze stratą dla wartości 
estetycznych

15
: 

 pierwszą grupę stanowiły utwory programowe, w których idea zewnętrzna wywiera 
zasadniczy wpływ na kształt dzieła, 

 drugą grupę – utwory, w których idea pozamuzyczna wyraża się środkami 
muzycznymi odwołującymi się wyraźnie do zasobu skojarzeń odbiorcy (jako 

przykład podawał IV Symfonię D-dur op. 21 Witolda Maliszewskiego
16

, z wple-
cionym motywem hymnu narodowego); w tym przypadku wartość pozamuzyczna 
nie psuje konstrukcji utworu, pozostaje jednak „zewnętrzna”, burząc w ten sposób 
zasadę „czystości muzyki”, jej puryzmu estetycznego, 

 trzecią grupę – utwory o doskonałej konstrukcji muzycznej, która odpowiada 
jednak ukrytej treści pozamuzycznej, np. poemat symfoniczny Richarda Straussa 
„Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała” – w tym przypadku formalna doskonałość 
utworu (jako jakość) pozostaje całkowicie autonomiczna, więc program artystyczny 
staje się zbędny. 

Kompozytor uważał, iż niefachowa i dowolna interpretacja pojęcia treści stanowi 
przyczynę wielu muzycznych nieporozumień. Treść muzyczna w potocznym rozu-
mieniu opiera się z jednej strony na terminach zaczerpniętych z literatury i malarstwa, 
z drugiej – na znakach umownych i emocjonalnych. Stosowane pojęcia skupiają uwagę 
słuchacza głównie na emocjonalnej warstwie utworów muzycznych, tymczasem istotą 
muzyki są pojęcia estetyczne (muzyczno-słuchowe), elementy formalno-dźwiękowe, 
konstrukcja, użyte techniki i środki artystyczne. To one tworzą specyficzny, odrębny 
język, który dla szerokiego odbiorcy pozostaje niedostępny – treść muzyki może być 
właściwie odczytana jedynie przez wąską grupę odbiorców, przede wszystkim 
muzyków

17
. Twórczość muzyczna oderwana od utylitaryzmu, powszechnie niezrozu-

miała staje się utylitarna w dalszej perspektywie – współtworząc wyższy poziom 
kultury narodu oraz jej specyfikę: W pozornym odosobnieniu artyści tworzą coś, czego 
nigdy zbiorowość stworzyć by nie potrafiła, a co jednak […] o jej wartości stanowi18

. 
Wobec powyższego jedyną społeczną rolą kompozytora (jak i każdego artysty) jest 
tworzenie dobrych, wartościowych dzieł. 

                                                                   
13 Wartościowa pozostaje dla kompozytora sztuka, która jest nośnikiem istotnych przeżyć artystycznych, 
sugerując jedynie odbiorcy pewne idee, ukazując ich wielość i złożoność. Jeżeli natomiast dzieło tworzone 

jest w celu propagowania jednolitej wizji świata czy człowieka, przemycania uproszczonego przesłania lub 
prostych rozwiązań, jest sztuką utylitarną względem ideologii, nie człowieka, w związku z tym – aspołeczną. 
W takim przypadku staje się wyłącznie propagandą idei pozaartystycznych. Por.: Tamże, s. 31. 
14 Zob.: Kisielewski S., Coś o muzyce, Bunt Młodych, 2, 1936, s. 6; tenże, O wartościach społecznych…, 
s. 199-204, tenże, Oblicze duchowe muzyki współczesnej, Muzyka Polska 7-8, 1937, s. 357-365; tenże, 
Problematyka awangardowa w muzyce, Pion 21, 1938, s. 4. 
15 Zob.: Tenże, O wartościach społecznych…, s. 201-202. 
16 Utwór opatrzony podtytułem: „Odrodzonej i odnalezionej Ojczyźnie”. 
17 Ten argument świadczy o elitarnym charakterze muzyki oraz jej alienacji jako dziedziny rozumianej 
fachowo, a zarazem o nadrzędności jej pojęć względem kategorii sztuk pojęciowych (literatury i malarstwa). 
18 Tamże, s. 204. 



„Podróż w czasie” na orkiestrę smyczkową [„Le voyage dans le temps” pour orchestre à cordes] 

Stefana Kisielewskiego jako wędrówka przez przeszłość kultury 
 

91 

Rozumienie muzyki jako czystej organizacji dźwięków, układu formalnego, 
klasyfikowane w estetyce muzycznej jako formalizm, stanie się podstawą dla opisów 
i interpretacji zjawisk artystycznych prezentowanych w całej działalności krytyczno-
muzycznej Kisielewskiego, a także wytyczną określającą kierunek dalszych poszu-
kiwań kompozytorskich

19
.  

W tekstach publikowanych po II wojnie światowej
20

 twórca powraca do tematów 
podejmowanych w latach trzydziestych. 

Kompozytor pozostaje na stanowisku, iż muzyka jest sztucznym „tworem”: 
powstaje w akcie komponowania jako czyta organizacja dźwięków, a raczej kombinacja 
szeregu systemów organizacji, dokonanych na różnych płaszczyznach, z rozmaitych 
punktów widzenia21

. Nie można przypisać jej żadnych pozamuzycznych znaczeń: 
Czysta forma rozumiana być może jako idealnie piękny i doskonale logiczny układ 
elementów. Jeżeli zaś jest odbiciem jakiegoś ważnego, obiektywnego prawa, jeżeli nie 
ma piękności moralnej ani estetycznej, która nie wywodziłaby się z wartości zasadni-
czych, w takim razie piękno i prawda są dwiema ścieżkami tej samej drogi22

. Według 
Kisielewskiego, muzyka jest ze swej natury sztuką autoteliczną, wprowadzanie do 
kompozycji treści pozamuzycznch odbija się (zawsze) negatywnie na jakości 
artystycznej tworzonych dzieł. Takie stanowisko pociąga za sobą znaczące konse-
kwencje interpretacyjne – łączenie muzyki z terminologią wywiedzioną z innych 
dziedzin sztuki (utożsamianie jednostkowych skojarzeń z treścią muzyczną) jest 
poważnym błędem świadczącym o niekompetencji: Rzeczą bezsporną jest, że 
w muzyce o wartości utworu, o jakości wrażenia estetycznego decyduje pewien układ 
elementów formalno-dźwiękowych. […] Częste dopomaganie sobie przez mało z muzyką 
obeznanych słuchaczy asocjacjami z dziedziny malarstwa czy literatury jest tylko 
wyrazem braku kwalifikacji czysto muzycznych. „Niewykwalifikowany” słuchacz, nie 
będąc w stanie uchwycić zrębów muzycznej konstrukcji utworu, tworzy sobie własne 
konstrukcje pomocnicze23

. 
Muzyka jako sztuka o skrystalizowanych założeniach formalnych jest jednocześnie, 

mimo całej swojej sztuczności, dziedziną najbliższą naukom ścisłym, a tym samym 
naturze – jej porządek, układ kompozycyjny (jako treść i istota dzieła) bliski jest 
matematycznym regułom, odzwierciedla porządek naturalny, doskonały

24
: Chaos 

dźwięków tkwi w świecie, uosobiony w krzyżujących się, niezliczonych falach 
głosowych; lecz skoro istnieją wszystkie dźwięki, istnieją też potencjalne, niewyzwo-

                                                                   
19 Bliski stanowisku Kisielewskiego jest pogląd Igora Strawińskiego, według którego aktywność 
kompozytora powinna koncentrować się na dążeniu do urzeczywistnienia „wyobrażonej”, „pięknej” struktury 
w harmonijnej różnorodności brzmień, natomiast uwaga aktywnego słuchacza i krytyka muzyki winna 
skupiać się na kształcie (formie) „muzycznego przedmiotu”, poznawaniu i uwydatnianiu zauważonej relacji 
podobieństwa i różnicy w brzmieniu układów dźwiękowych, stałości i zmiany w podziale muzycznego czasu, 

dzięki którym idea piękna, jako „jedność w wielości”, zostaje zaprezentowana w danym dziele muzycznym. 
20 Tenże, Czy muzyka jest niehumanistyczna?, Znak 3, 1948, s. 222-223; tenże, Czy w muzyce istnieje 
formalizm?, Ruch Muzyczny, 22 1948, s. 2-6; tenże, O autonomiczności o powszechności sztuk. 
(W odpowiedzi Adamowi Ważykowi), Tygodnik Powszechny, 29, 1949, s. 7-8. Teksty te, jak mówił, traktował 
jako swoje estetyczne credo. Zob.: Tenże, O moim komponowaniu…, s. 77. 
21 Tenże, Czy muzyka jest…, s. 222. 
22 Tamże. 
23 Tenże, Oblicze duchowe muzyki…, s. 359. 
24 Kisielewski w późniejszych tekstach konfrontował ten pogląd z nowymi zjawiskami muzycznymi: 
aleatoryzmem, muzyką elektroniczną, dokonaniami Johna Cage’a, Pierre’a Bouleza czy Pierre’a Schaeffera, 
dookreślając, iż muzyka może wyrażać również brak organizacji, dzieło przypadku. 
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lone ich systemy. Organizacja dźwięku, jaką jest muzyka, to realizacja możliwości już 
w tym świecie istniejących, to nie tyle tworzenie co odkrywanie25

. 
W związku z powyższym jedynymi kategoriami, jakimi wolno się posługiwać przy 

omawianiu zagadnienia treści dzieła muzycznego, są pojęcia czysto muzykologiczne. 
Takie techniczne pojmowanie sensu muzyki koresponduje z innym poglądem 
Kisielewskiego, zgodnie z którym każda sztuka musi być autonomiczna i pozautylitarna: 

 „autonomiczna” – rządząca się własnymi prawami oraz zasadami konstrukcji, 
rozumianymi jako układ elementów formalnych, niezależnymi od jakichkolwiek 
czynników pozaartystycznych, 

 „pozautylitarna” – będąca celem dla siebie, motywy jej powstawania muszą być 
bezinteresowne, pozaużytkowe26

.  
Tylko taka muzyka, realizując w najbardziej bezkompromisowy sposób cechy, jakie 

przypisywaliśmy sztuce (autonomiczność i pozautylitaryzm), jest najbardziej typową 
i najprawdziwszą sztuką!27

.  

Muzyka to właśnie sztuka formalna, której prawdziwą emocją jest  
[…] dreszcz metafizyczny Czystej Formy28. 

Stefan Kisielewski w całej swojej twórczości pozostał wierny nurtowi neoklasy-
cyzmu lat trzydziestych, rozwijanemu w paryskiej szkole Nadii Boulanger. 

Autorzy zajmujący się analizą zjawisk zachodzących w muzyce polskiej w XX 
wieku

29
 wskazują na główną cechę neoklasycyzmu, którą było nawiązywanie do 

przeszłości w zakresie gatunków i form w połączeniu z wykorzystaniem zdobyczy 
nowoczesnego języka muzycznego

30
. Jadwiga Paja-Stach określiła zespół właściwości 

wspólnych dla wszystkich utworów zaliczanych do nurtu neoklasycznego
31

: 

 obecność wzorów, praw i reguł uniwersalnych, uznanych za klasyczne, 

 doskonałość formy, która dzięki swym walorom konstrukcyjnym wpływa na 
emocje i przeżycia intelektualne odbiorcy, 

 porządek, umiar i równowaga, 

 emancypacja dysonansu jako autonomicznej jakości brzmieniowej, nieprowa-
dzącej do rozwiązania konsonansu, 

 serenitas jako dominująca formuła wyrazowa
32

. 
Realizacja w praktyce muzycznej zespołu wymienionych cech oznaczała m.in.: 

sięganie po dawne gatunki i formy (głównie baroku i klasycyzmu), ograniczanie 

                                                                   
25 Tenże, Czy muzyka jest…, s. 222. 
26 Por.: Tenże, O wartościach społecznych…, s. 199. 
27 Tamże, s. 203. 
28 Kisielewski S., O moim komponowaniu…, s. 77. 
29 Helman Z., Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, PWM, Kraków 1985; Paja-Stach J., Muzyka polska 
od Paderewskiego do Pendereckiego, Musica Iagellonica, Kraków 2009; Baculewski K., Polska twórczość 
kompozytorska 1945-1984, PWM, Kraków 1987. 
30 Zofia Helman mówi o podejmowaniu wzorów przeszłości uznanych za klasyczne i włączenie ich 
w nowoczesny system środków techniki kompozytorskiej (Z. Helman, dz. cyt., s. 16). Z kolei Jadwiga Paja-
Stach pisze o ukazywaniu klasycznych gatunków i form w połączeniu z nowoczesną organizacją wysokości 
dźwięków i/lub nowoczesną instrumentacją (J. Paja-Stach, dz. cyt., s. 103). 
31 Tamże. 
32 Pojęcie serenitas rozumiane jako połączenie pogody ducha z mądrością i refleksyjnością, liryzmu 
z humorem i radością. Por.: Tamże. 
Autorka podkreśliła również wielkie znaczenie wiedzy i rzemiosła artystycznego w procesie twórczym oraz 
preferowanie gatunków muzyki instrumentalnej, „absolutnej”. 
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aparatu wykonawczego lub dążenie do oszczędnego operowania zespołem, odkry-
wanie nowych jakości brzmieniowych, z jednej strony na skutek oryginalnego 
podejścia do schematów formalnych, z drugiej – poprzez zastąpienie systemu tonal-
nego dur-moll innymi zasadami organizacji materiału dźwiękowego. Twórcze prze-
kształcanie tradycyjnych modeli formalnych oraz nowatorskie podejście do tonalności 
polegało na rezygnacji z systemu dur-moll na rzecz: operowania wybranymi ele-
mentami tego systemu

33
, wykorzystania skal kościelnych lub skal o proweniencji 

ludowej, łączenia różnych porządków tonalnych i modalnych. Nowe ukształtowania 
dźwiękowe implikowały zmianę w podejściu do problemu formy dzieła muzycznego: 
opozycję tematów postulowaną w formie sonatowej osiągali twórcy dzięki 
zastosowaniu centrum tonalnego

34
, wykorzystaniu dodatkowych środków kontrastu 

(dynamiki, rytmiki, melodyki, instrumentacji) albo za pomocą wszystkich wymienio-
nych środków łącznie. Odcinki wykorzystujące system modulacji do przetwarzania 
materiału tematycznego zostały zastąpione segmentami opartymi na całkowicie 
nowym materiale dźwiękowym bądź operującymi przekształceniami melo-rytmicz-
nymi, instrumentacyjnymi lub fakturalnymi – wspólną cechą odcinków „przetworze-
niowych” jest częste występowanie faktury polifonicznej: imitacji, fugata, kanonu oraz 
fugi

35
. W formach neoklasycznych istotną rolę odgrywało także zestawianie poszcze-

gólnych współczynników formy różniących się pod względem organizacji metroryt-
micznej: z jednej strony pojawiły się odcinki, a nawet całe części o rytmice typu 
perpetuum mobile, z drugiej – części, w których znalazły zastosowanie polimetria 
i polirytmia – sukcesywna lub symultatywna. Różnicowanie sposobów organizacji 
czasu wywarło zasadniczy wpływ na dynamikę przebiegu formy

36
.  

Trzeba wyraźnie podkreślić, że u podłoża wszystkich przekształceń, którym 
poddawane były klasyczne modele formalne leżała zawsze idea porządku, dyscypliny 
formalnej, przejrzystej konstrukcji oraz swoistej logiki muzycznej. Ukazywanie 
elementów wydobywanych z tradycji w nowych „porządkach dźwiękowych” miało 
mniej lub bardziej innowacyjny charakter. Najbardziej nowatorskim typem muzyki 
neoklasycznej, o którym należy wspomnieć, jest typ dodekafoniczny. W muzyce 
neoklasycznej technika dodekafoniczna używana jest w powiązaniu z pewnymi 
procedurami wprowadzającymi aluzje do tonalności, np. z centralizacją brzmienia 
(ostinato, powtórzenia lub wybrzmienia dźwięków) i kształtowaniem serii. Podrzęd-
ność tej techniki względem dominujących idei neoklasycznych przejawia się także 

                                                                   
33 Jadwiga Paja-Stach wymienia: morfologię akordów, zwroty kadencyjne, centra tonalne, politonalność. 
Zob.: Tamże. 
34 W postaci ostinato, nuty pedałowej bądź długo trwających współbrzmień. 
35 Linearnie lub płaszczyznowo kształtowana faktura (w postaci niezależnych ciągów brzmieniowych) jest 
zjawiskiem powszechnym w utworach neoklasycznych – budowanie akcji muzycznej polega tutaj na łączeniu 
odcinków polifonicznych lub wielopłaszczyznowych z odcinkami o jednorodnej fakturze i rytmice. Pod. za: 
Tamże. 
36

 W tym miejscu należy powtórzyć za Krzysztofem Baculewskim, że nowa postawa kompozytorska znalazła 
swój najbardziej charakterystyczny wyraz właśnie w kształtowaniu i sposobie oddziaływania czasu 
muzycznego: System dur-moll oddziaływał na formę bardzo silnie; stanowiła ona – zwłaszcza forma 
sonatowa, po którą chętnie sięgał neoklasycyzm – jego odzwierciedlenie. W momencie rozchwiania systemu 
harmonicznego nastąpiła sprzeczność między nim a melodyką, a w konsekwencji między formą a harmoniką. 
Na formę sprzeczność ta działała tak, że osłabiała zwartość i sens konstrukcji. I tu istotnym czynnikiem okazał 
się nowy sposób organizacji czasu, mający na celu uzyskanie spoistości utworu. Zwiększa ją właśnie 
uwypuklenie szczegółu i eksponowanie rytmu (przyspieszenie czasu muzycznego) oraz kolorystyka. 
Baculewski K., dz. cyt., s. 55-56. 
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w tym, że reguły dodekafonii często nie są rygorystycznie przestrzegane, a seria nie 
zawsze wypełnia całość struktur brzmieniowych, lecz stanowi jeden z jej elementów 
i pojawia się w tradycyjnej roli tematu

37
. 

2. Podróż w czasie na orkiestrę smyczkową 

Muzyka jest organizacją dźwięku38. 

Dzieło powstało w roku 1965
39

, po raz pierwszy zostało wykonane w listopadzie 
1974 roku przez zespół smyczkowy Państwowej Filharmonii w Rzeszowie pod 
dyrekcją Stanisława Michałka.  

Utwór posiada budowę trzyczęściową typu repryzowego ABA1.  
część: A B A1 
takty: 1-110 111-143 144-307 
tempo: Allegro veloce (Presto) Andante cantabile Tempo I 

(Allegro veloce, presto) 
 

Części skrajne (A-A1) stanowią wyraźny kontrast w stosunku do części środkowej 
(B), zarówno pod względem wyrazu, jak i sposobu organizacji materiału dźwięko-
wego

40
. 

3. Regulacja czasu i ruchu 

Główną strukturą, z której Kisielewski wyprowadza materiał melodyczny skrajnych 
części jest motyw ósemkowy (t. 1), czterodźwiękowy, o symetrycznej budowie 
wynikającej z zestawienia interwału sekundy małej (f1-ges1

) w kierunku wznoszącym, 
następnie opadającym. Motyw poddawany jest nieustannym przekształceniom

41
 

(przykład 1) – obok postaci czterodźwiękowej kompozytor wprowadza wariant 
sześciodźwiękowy, poszerza również ambitus motywu. 

 
Przykład 1. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”

42
, t. 1-12, partia II skrzypiec: motyw ósemkowy (t. 1) – każdy 

takt prezentuje kolejny wariant motywu 

                                                                   
37 Paja-Stach J., dz. cyt., s. 109. 
38 Kisielewski S., O jesieni najrozmaiciej, [w:] Z muzycznej międzyepoki, zbiór felietonów, PWM, Kraków 
1966, s. 126. 
39 W tym samym roku kompozytor napisał również muzykę do krótkometrażowego filmu oświatowego o Ta-
deuszu Kościuszce pt. „Wizerunek Naczelnika” (produkcja: Wytwórnia Filmowa „Czołówka” w Warszawie). 
40

 Małgorzata Gąsiorowska zwraca uwagę (nie rozwijając szczegółowo tej kwestii), iż zastosowanie tak 

wyrazistego kontrastu może sugerować jakieś głębsze, być może nieuświadomione w pełni znaczenia: 
w końcu podróż do źródeł czasu odkrywa czasem bolesne strony egzystencji i historii, Gąsiorowska M., 
Kisielewski, PWM, Kraków 2011, s. 187. 
41 Zgodnie z poglądem Igora Strawińskiego, iż rolą kompozytora jest konsekwentne dążenie do 
urzeczywistnienia w dziele muzycznym idei piękna – w praktyce muzycznej postulat ten oznaczał 
odpowiedni wybór niewielkiej liczby „pomysłów brzmieniowych”, następnie poszukiwanie („spekulacja”) 
innych podobnych „postaci brzmieniowych”, ustalenie ich czasu trwania („ilości”) oraz wzajemnego układu.   
42 Przykłady muzyczne zamieszczone w artykule pochodzą z partytury opublikowanej w roku 1983. S. 
Kisielewski, „Podróż w czasie” na orkiestrę smyczkową [„Le Voyage dans le temps” pour orchestre à 
cordes], Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej, Warszawa cop. 1983. 
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Przebieg części A oparty jest na stałym ruchu ósemkowym, przezwyciężenie 
podziału taktowego, którego istotą jest periodyczne następstwo akcentów i impulsów, 
następuje w wyniku wprowadzenia zmiennych jednostek metrycznych (przykład 2) – 
poprzez zestawianie metrum dwudzielnego z trójdzielnym – podstawową jednostką 
metryczną pozostaje ćwierćnuta, zmienia się liczba jednostek metrycznych

43
. 

Ósemkowy tok narracji muzycznej „zakłócany” jest w dwojaki sposób: 

 za pomocą artykulacji tremolo i tremolando, 

 t. 50-53, 84-85, 88-89 – tremolo (w partii wiolonczel, altówek, II skrzypiec), 
tremolando w dynamice forte fortissimo (w partii I skrzypiec), 

 t. 66-83 – na przebieg ósemkowy o charakterze ostinato (w wiolonczelach) 
nałożona zostaje partia altówki (z artykulacją tremolando), obie warstwy stanowią 
swego rodzaju akompaniament dla tematu, który pojawia się w partii II skrzypiec, 
następnie I skrzypiec

44
, 

 przez oparcie przebiegu na współbrzmieniach – ćwierćnutowe słupy akordowe 
przedzielane są pauzami ćwierćnutowymi na słabych lub mocnych częściach taktu 
(t. 92-109), co sprawia wrażenie zastosowania przez kompozytora rytmu 
punktowanego. 

 

Przykład 2. Zmiany metrum w części A
45

 

Opisana regulacja czasu i ruchu zostaje powtórzona w części A1. Zmiany 

wprowadzone przez twórcę polegają na:  

 wydłużeniu lub skróceniu odcinków, 

                                                                   
43 Widać tutaj dążenie kompozytora do przełamywania ustalonej symetrii muzycznej – Kisielewski rozbija 
ciągłą, linearną formę, zniekształcając porządek wyznaczony pierwotnie przez metrum. Jest to wyraźnie 
nawiązanie do poglądów i języka muzycznego Igora Strawińskiego, który z jednej strony przyznawał metrum 
funkcję organizatora i stabilizatora ruchu dźwięków, wspierającego zasadę podobieństwa, z drugiej – tę 
regulującą funkcję metrum ostatecznie zakwestionował. 
44 Elementem kształtującym przebieg utworu jest tutaj temat, wprowadzany stopniowo: od partii altówki (t. 
64-65) przez II skrzypce (t. 67-69), do partii I skrzypiec divisi (t. 72-76 oraz 78-83); całość poprzedza ostinato 
ósemkowe w partii wiolonczeli (od t. 60). 
45 Opracowanie własne. 
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 zmianie charakteru odcinka akordowego – w części A1 następstwo pionów 

akordowych jest bardziej zagęszczone, o wyraźnie synkopowanym przebiegu,  

 zastosowaniu pewnego rodzaju polirytmii, polegającej na „mijaniu się” akcentów 

w poszczególnych głosach. 

W części B (Andante cantabile), obejmującej 33 takty, następuje uspokojenie 

ruchu, przy utrzymaniu zmiennego metrum. Kompozytor redukuje zespół wykonaw-

ców do jednego instrumentu (I skrzypce unisono, następnie skrzypce solo). Część tę 

kończy odcinek oznaczony jako Quasi cadenza (t. 132-144), grany przez skrzypce solo 

na strunie G. 

4. Melodyka 

Na tle ruchu ósemkowego (w partii II skrzypiec oraz altówki) kompozytor 

wprowadza temat A (przykład 3), który staje się zaczynem dalszego rozwoju 

melodycznego skrajnych części.  

 

Przykład 3. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”, t. 3-7: temat A w I skrzypcach 

W temacie wyróżnić można dwie charakterystyczne cząstki – motyw tercjowy (t. 3) 

oraz motyw inicjalny (t. 7), nazwany tak ze względu na ważną funkcję formotwórczą, 

jaką pełni w części środkowej – na motywie inicjalnym opiera się linia melodyczna 

tematu B (t. 111-115). Motyw tercjowy stanowi dalsze przekształcenie motywu 

ósemkowego, wykorzystanie interwału tercji daje wrażenie osadzenia materiału melo-

dycznego w tonalności dur-moll, która jednak jest nieustannie zakłócana – chociaż ów 

proces „zakłócania tonalności” odbywa się tutaj stosunkowo łagodnie, dając w niektó-

rych momentach złudzenie modulacji (partia kontrabasów, t. 23-27). Interwał oktawy, 

w motywie inicjalnym, w kolejnych przekształceniach tematu A zastępowany jest 

interwałami septymy lub nony.  

Obydwie cząstki (podobnie jak motyw ósemkowy) podlegają ciągłym przekształ-

ceniom (przykłady 4-6): przede wszystkim zmienia się ich struktura interwałowa, 

ponadto kierunek pochodu interwałów, co wpływa na kształt linii melodycznej tematu 

oraz rozwój kolejnych faz utworu.  

Pojawiająca się po pauzie generalnej część B (Andante cantabile) wprowadza temat 

B grany przez I skrzypce unisono (przykład 7). 

Linia melodyczna pozbawiona jest jakichkolwiek odniesień do diatoniki: temat 

prowadzony nonami, septymami, sekundami, potem także kształtowany z wykorzysta-

niem innych interwałów (kwarty czystej i seksty małej), tworzy w początkowej fazie 

rozwoju (po sprowadzeniu kolejnych dźwięków do jednej oktawy) wycinek skali 

chromatycznej: b–a–as–g–fis–f. Dalszy przebieg, mimo powtórzeń dźwięków, jest 

także skonstruowany chromatycznie, zbliżony do serii dodekafonicznej. 

Po pauzie generalnej następuje przetwarzanie cząstek tematu B (przykład 8), ale 

ukierunkowane nie rozwojowo, lecz prowadzące raczej do zaniku energii, czemu 
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sprzyja spowolnienie tempa i stopniowy spadek dynamiki. Całość kończy odcinek 

oznaczony jako Quazi cadenza (przykład 9), grany przez skrzypce solo na strunie G. 

5. Harmonika 

Podstawą regulacji wertykalnej jest kwartowa budowa akordów oraz współ-

brzmienia półtonowe i trytonowe. Kompozytor nie rezygnuje całkowicie ze struktur 

eufonicznych, konsonansowych, ale do ich budowy wykorzystuje interwały zwiększone 

lub zmniejszone – sposób intonacji tak skonstruowanych współbrzmień wpływa również 

na specyficzną barwę kompozycji. 

Przebieg harmoniczny w utworze kształtowany jest przez Kisielewskiego w taki 

sposób, że gęsto nasycone akordy
46

 pojawiające się w miarę rozwoju akcji muzycznej, 

podlegają „neutralizacji” przez ciągły ruch, zmiany fakturalne, zakłócenia rytmu 

i metrum. Ostre współbrzmienia powstają najczęściej w wyniku nakładania się kilku 

akordów spokrewnionych sekundowo (przykład 10).  

Rozbudowane współbrzmienia powstają w miejscach, w których kompozytor 

stosuje artykulację tremolando (t. 47-54, 68-90), we fragmentach o stopniowo narasta-

jącej dynamice (do forte fortissimo) oraz po drugiej pauzie generalnej (t. 92), w odcinku 

zbudowanym z nieregularnie rozłożonych akordów prowadzących bezpośrednio do 

środkowej części utworu
47

. Utwór kończą dwa akordy (w dynamice forte fortissimo), 

które można interpretować jako alterowana dominanta i tonika w D-dur. 

 

Przykład 4. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”, t. 13-16: temat A w wiolonczelach 

 

Przykład 5. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”, t. 28-31: temat A w I skrzypcach 

                                                                   
46 Zbliżone konstrukcyjnie do klasteru. Por.: Papla P., Elementy komizmu w twórczości orkiestrowej Stefana 

Kisielewskiego, [w:] Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, red. L. Bielawski i in., Instytut Sztuki 
PAN, Warszawa 2001, s. 77. 
47 Budowa pierwszego akordu tej sekwencji (t. 92), po sprowadzeniu dźwięków do jednej oktawy i eliminacji 

zdwojeń, przedstawia się następująco: c–d–es–e–fis–g–as–a. 
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Przykład 6. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”, t. 64-88: temat A wchodzi kolejno w altówkach (t. 64-65), II 

skrzypcach (t. 67-69), drugich pulpitach I skrzypiec (t. 72-76), pierwszych pulpitach I skrzypiec (t. 78-83) 
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Przykład 7. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”, t. 111-115: temat B w I skrzypcach 

 

Przykład 8. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”, t. 116-131: przetwarzanie cząstek tematu B 

 

Przykład 9. S. Kisielewski, „Podróż w czasie”, t. 132-143: Quasi cadenza 

6. Podsumowanie 

[…] autentyczny twórca nie powinien  

z góry martwić się osądem historii
48

. 

Stefan Kisielewski, zarówno w pracy kompozytorskiej, jak i publicystycznej 

uważnie przyglądał się twórczości muzycznej w Polsce i za granicą. Nowe zjawiska 

konfrontował z ugruntowaną jeszcze w młodości wizją muzyki jako organizacji 

dźwięków poddanych uniwersalnym prawom natury, których wyrazem jest forma 

utworu.  
                                                                   
48 Kisielewski S., O moim komponowaniu…, s. 76. 
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Przykład 10. S. Kisielewski. „Podróż w czasie”, t. 17-27: po akordzie akord D9
1 (t. 19-20) następuje 

współbrzmienie złożone z dwóch akordów spokrewnionych sekundowo d1–a1–fis2 i e1–h1–e2, przy wsparciu  

a-fis1 w altówkach oraz wahadłowym ruchu a–H w wiolonczelach (t. 20-22) 

W działalności publicystycznej pozostał wierny hasłom o wolności kultury i sztuki 

od czynników pozaartystycznych oraz neutralności dzieł artystycznych wobec 

przekazu treściowego. Sprzeciwiał się wprowadzaniu do kompozycji treści pozamu-

zycznych, twierdząc, że wywierają negatywny wpływ na jakość artystyczną tworzo-

nych dzieł. Muzykę rozumiał jako sztukę autoteliczną, czystą organizację dźwięków, 

układ formalny.  

Kisielewski w pracy kompozytorskiej nawiązywał do nurtu neoklasycznego, który 

charakteryzuje się: nawiązywaniem do dawnych gatunków i form, głównie baroku 

i klasycyzmu, z równoczesnym eksperymentowaniem w zakresie wybranych schema-

tów formalnych – przy zachowaniu dyscypliny formalnej, przejrzystej konstrukcji oraz 

logiki przebiegu, ograniczaniem aparatu wykonawczego, poszukiwaniem nowych 

jakości brzmieniowych, odkrywaniem innych – niezwiązanych z systemem tonalnym 

dur-moll – zasad organizacji materiału dźwiękowego, zestawianiem współczynników 

formy różniących się pod względem organizacji metrorytmicznej, wykorzystaniem 

techniki dodekafonicznej, m.in. do budowania tematów. 

Kompozytorem, który wywarł istotny wpływ na kształtowanie postawy twórczej 

Kisielewskiego był Igor Strawiński, wskazujący dwie zasady rządzące procesem 
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twórczym: różnorodność oraz jednorodność, przeciwstawiający pojęcie monotonii, 

rozumianej jako brak rozmaitości, kategorii jedności określanej mianem „harmonii 

różnorodności”.  

„Podróż w czasie” na orkiestrę smyczkową należy do grupy utworów, w których – 

posługując się klasyfikacją samego autora – muzyka styka się z ideami poza-

artystycznymi – zaproponowana przez Kisielewskiego konstrukcja muzyczna stanowi 

swego rodzaju odpowiedź na ukryte treści pozamuzyczne. Twórca proponuje 

słuchaczowi powrót (podróż) do estetyki neoklasycznej, o czym świadczą zastosowane 

sposoby organizacji materiału dźwiękowego: ograniczenie aparatu wykonawczego 

(redukcja zespołu wykonawców, w części B – do jednego instrumentu), oparcie 

konstrukcji utworu na formie repryzowej ABA1, czytelny – logiczny przebieg formy, 

częściowa rezygnacja z odniesień tonalnych dur-moll: większe nasycenie chromatyką 

oraz swobodne traktowanie interwałów, wykorzystanie techniki dodekafonicznej do 

budowy tematu B, kwartowo-kwintowa budowa akordów oraz współbrzmienia półto-

nowe i trytonowe, gęsto nasycone akordy zbliżone konstrukcyjnie do klasteru. 

W utworze widać również nawiązanie do stylu Igora Strawińskiego, przede wszystkim 

w zastosowanych przez kompozytora sposobach regulacji czasu i ruchu: oparciu 

przebiegu części skrajnych na stałym ruchu ósemkowym, wykorzystaniu czterodźwię-

kowego motywu ósemkowego oraz jego licznych przekształceń do kształtowania 

przebiegu utworu, zniekształcaniu porządku metrycznego przez wprowadzenie poli-

metrii oraz polirytmii. 

Kisielewski operuje ograniczonym, ale precyzyjnie wybranym i konsekwentnie 

stosowanym zespołem środków. Balansuje na styku tonalności i atonalnej deformacji, 

tonalności konfrontowanej – jak to sam ujmował – z „perspektywami nowego świata”. 

Wymienione elementy łączą się w analizowanym dziele z charakterystyczną dla 

indywidualnego stylu kompozytora motoryką, przejrzystą fakturą, klarowną formą 

oraz humorem. 
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„Podróż w czasie” na orkiestrę smyczkową [„Le voyage dans le temps” pour 

orchestre à cordes] Stefana Kisielewskiego jako wędrówka przez przeszłość 

kultury 

Streszczenie 

Kisielewski traktował muzykę jako sztukę autonomiczną, a proces twórczy widział jako wielopłasz-
czyznową organizację dźwięków. Odrzucał wszelkie treści pozamuzyczne i estetykę romantyczną. 

Komponował utwory o wyrazistej formie, stosując często klasyczne schematy formalne. Tradycyjną tonal-

ność łączył z nowoczesną atonalnością. Muzyka, którą tworzył, zawiera duży ładunek humoru i autoironii, 

co odpowiada osobowości kompozytora – człowieka o błyskotliwej inteligencji i przekornym dowcipie.  
Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest utwór „Podróż w czasie” na orkiestrę smyczkową [„Le 

voyage dans le temps” pour orchestre à cordes] Stefana Kisielewskiego, skomponowany w 1965 roku. 

Głównym celem jest analiza i opisanie sposobów organizacji materiału dźwiękowego oraz właściwości 

języka muzycznego, użytego do muzycznego ujęcia tytułowej podróży w czasie. Zebrany materiał badaw-
czy stał się podstawą do sformułowania szczegółowych pytań badawczych o źródła inspiracji twórczej, 

sposoby regulacji czasu i ruchu oraz właściwości melodyczne i harmoniczne utworu. W artykule zostały 

wykorzystane następujące metody: analiza krytyczna (analiza i krytyka piśmiennictwa z zakresu objętego 

tematem badań, światopogląd artystyczny zrekonstruowano na podstawie analizy tekstów publikowanych 
przed wybuchem oraz po zakończeniu II wojny światowej) oraz analiza elementarna. 

W utworze widać nawiązanie do estetyki neoklasycznej, o czym świadczą zastosowane sposoby organizacji 

materiału dźwiękowego, oraz języka muzycznego Igora Strawińskiego – widoczne w określonych sposo-

bach regulacji czasu i ruchu. Twórca operuje ograniczonym, ale precyzyjnie wybranym i konsekwentnie 
stosowanym zespołem środków. 

Słowa kluczowe: muzyka współczesna, nurt neoklasyczny, Igor Strawiński, Stefan Kisielewski 
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Adrian Porwich
1
 

Ite in orbem universum…  

Motyw wędrówki w późnośredniowiecznych 

przedstawieniach tematu Divisio Apostolorum 

1. Wprowadzenie 

Wędrówka stanowi ważny punkt odniesienia dla wielu dzieł sztuk plastycznych. 

Dotyczy to również średniowiecznych dzieł sztuki sakralnej, które ilustrowały epizody 

z życia Chrystusa i świętych. Temat i treści ideowe poszczególnych dzieł malarskich 

i rzeźbiarskich mogły często bezpośrednio wpływać na konieczność odniesienia się do 

wędrówki – ważnego epizodu opowieści, której źródłami były Pismo Święte, apokryfy 

i literatura hagiograficzna.  

Jednym z takich epizodów było niewątpliwie rozejście się apostołów na ich obszary 

misyjne, które miało miejsce po Wniebowstąpieniu Chrystusa i było bezpośrednią 

konsekwencją powszechnego nakazu misyjnego. Poniższe rozważania będą 

poświęcone analizie ikonograficznej czterech przykładów przedstawień tematu Divisio 

Apostolorum w sztuce późnośredniowiecznej.  

2. Geneza i treść tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum 

Temat ikonograficzny Divisio Apostolorum obejmuje swoim zakresem przedsta-

wienia ilustrujące ewangeliczną scenę Rozesłania Apostołów lub apokryficzną scenę 

Rozejścia się Apostołów, która w literaturze bywa nazywana Pożegnaniem Apostołów
2
. 

Wymowa ideowa tych przedstawień odnosi się do Missio Apostolorum – misji 

apostolskiej, która została powierzona apostołom w powszechnym nakazie misyjnym.  

Genezę tematu ikonograficznego należy wiązać przede wszystkim ze świętem 

Divisio Apostolorum, które zostało wzmiankowane po raz pierwszy w 817 roku – 

w aktach synodu opatów benedyktyńskich w Akwizgranie. Informacje na temat święta 

znalazły się również w księgach liturgicznych opactwa benedyktynów w Sankt Gallen 

z lat 926-950 oraz kalendarzach liturgicznych Trewiru z przełomu IX i X wieku
3
. 

Święto Divisio Apostolorum stopniowo zdobywało popularność w różnych regionach 

i było obchodzone przeważnie w dniu 15 lipca. Kwerenda ksiąg liturgicznych poszcze-

                                                                   
1 adrian.porwich@uwr.edu.pl, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 

Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl. 
2 W poniższych rozważaniach przyjęto szerokie rozumienie Divisio Apostolorum, które obejmuje Rozesłanie 

Apostołów i Pożegnanie Apostołów. Podstawowym uzasadnieniem tego stanowiska jest niezwykle ścisłe 

powiązanie tych wydarzeń – również w źródłach literackich oraz liturgii. Należy wspomnieć, że w literaturze 

obie te sceny mogą być traktowane jako odrębne tematy ikonograficzne. Wówczas zakres tematu Divisio 
Apostolorum będzie odpowiadał literalnemu tłumaczeniu tego łacińskiego terminu oznaczającego 

rozdzielenie apostołów. Wąskie rozumienie terminu Divisio Apostolorum przyjmuje Louis Réau, który 

wyróżnia tematy Mission des Apôtres i Dispersion des Apôtres – zob. Réau L., Iconographie de l’art chrétien, 

t. 3, Presses Universitaires de France, Paris 1958, s. 135-137. 
3 Knapiński R., Credo Apostolorum w średniowiecznej i nowożytnej ikonografii kościelnej, s. 341, [w:] 

Knapiński R. (red.), Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, 

Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997. 
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gólnych diecezji, którą przeprowadził Willibrord Hug, wskazuje, że święto było znane 

w niemal wszystkich państwach Europy Zachodniej i Środkowej. Nie było natomiast 

obchodzone w Cesarstwie Bizantyńskim i Hiszpanii, a także na większości obszarów 

Włoch i południowej Francji
4
. Najstarsza wzmianka o obchodach święta Divisio 

Apostolorum na terenie Polski znajduje się w kalendarzu liturgicznym z Gniezna, 

których pochodzi z przełomu XI i XII wieku
5
. W XV wieku obchody liturgiczne tego 

święta na obszarze Polski zostały związane z rocznicą zwycięstwa w bitwie pod 

Grunwaldem i nabrały państwowego charakteru
6
. Wydaje się, że obchody liturgiczne 

święta Divisio Apostolorum odegrały dużą rolę w ukształtowaniu się przedstawień, 

które ukazywały Rozesłanie Apostołów i Pożegnanie Apostołów. 

Treść tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum jest wyznaczona przez zróżni-

cowane źródła literackie – między innymi księgi kanoniczne Nowego Testamentu, 

apokryfy chrześcijańskie, literaturę hagiograficzną, dzieła historiograficzne i inne. 

Opisy momentu powierzenia misji apostolskiej Dwunastu przez Chrystusa zostały 

zawarte w ostatnich rozdziałach Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 28, 16-20) i Ewangelii 

wg św. Marka (Mk 16, 15-20). 

W księgach kanonicznych brakuje informacji dotyczących momentu opuszczenia 

Jerozolimy przez apostołów i ich rozejścia się na obszary misyjne. Tę lukę wypełniły 

częściowo pisma apokryficzne. „Acta Apostolorum” i inne apokryfy chrześcijańskie 

skupiają się przeważnie na opowieści o cudach i męczeństwie konkretnego apostoła, 

dlatego zaledwie wzmiankują fakt rozdzielenia się apostołów i wyruszenia w drogę. 

Szerszy opis został zawarty jedynie w „Dziejach Jana”, które były przypisywane 

Prochorowi – diakonowi i towarzyszowi apostoła Jana. Tekst nie wskazuje momentu, 

w którym nastąpiło rozejście się apostołów – zaznacza jedynie, że uczniowie zgroma-

dzili się w Getsemani po upływie pewnego okresu od Wniebowstąpienia Chrystusa. 

Większą część opisu zajmuje mowa Piotra, który parafrazuje nakaz misyjny Chrystusa – 

przy czym częściowo odwołuje się do słów tzw. pierwszego rozesłania (Mt 10, 16-25). 

Tekst Pseudo-Prochora zawiera również informację na temat rozlosowania terenów 

misyjnych (sortes Apostolorum)
7
. Inne apokryficzne dzieje apostołów nie dostarczają 

istotnych wiadomości na temat wydarzenia. 

Moment rozejścia się apostołów odnotowuje również Euzebiusz z Cezarei w swoim 

dziele „Historia ecclesiastica”. W tym kontekście autor wymienia obszary misyjne, 

które przypadły Tomaszowi, Andrzejowi, Janowi, Piotrowi i Pawłowi
8
. Ponadto, przy-

wołuje twierdzenie, że Chrystus nakazał apostołom pozostać w Jerozolimie przez okres 

dwunastu lat
9
. Przekaz Euzebiusza z Cezarei, odnoszący się do momentu rozejścia się 

apostołów na ich tereny misyjne, przetrwał w tradycji średniowiecznego Kościoła. 

Przykładowo – wzmiankę na temat rozproszenia apostołów po dwunastu latach od 

                                                                   
4 Zob. Hug W., Geschichte des Festes Divisio apostolorum, Theologische Quartalschrift, 113, 1932, s. 53-72. 
5 Wąsowicz H., Kult Apostołów do XII wieku w świetle heortologii, s. 267, [w:] Knapiński R. (red.), Symbol 
Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997. 
6 Tamże, s. 267-268. 
7 Dzieje Jana pióra Prochora, s. 348-349, [w:] Starowieyski M. (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, t. 2: 
Apostołowie, cz. 1, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017. 
8 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, przeł. Caba A., Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 141. 
9 Tamże, s. 355. 
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Zmartwychwstania Chrystusa zawarł Jean Beleth w „Rationale divinorum officiorum” – 

dziele datowanym na około 1162 rok
10

.  

Temat ikonograficzny Divisio Apostolorum kształtował się pod wpływem wspo-

mnianych obchodów liturgicznych oraz licznych dzieł literackich, ale istotne były 

również przeobrażenia w sposobach obrazowania wydarzeń, które bezpośrednio lub 

pośrednio odnosiły się do powierzenia i początku realizowania Missio Apostolorum. 

W literaturze bywa prezentowane stanowisko, że przedstawienia misji apostołów poja-

wiły się w sztuce wczesnochrześcijańskiej
11

. W tym kontekście wymienia się malowi-

dło w katakumbach Domitylli, ukazujące Chrystusa pośród uczniów, a także przedsta-

wienie na sarkofagu Stylichona w bazylice św. Ambrożego w Mediolanie
12

. 

Nie ulega wątpliwości, że przedstawienia Rozesłania Apostołów stosunkowo często 

pojawiały się w sztuce średniowiecznej. Przykładem może miniatura z manuskryptu ze 

skryptorium w Reichenau – datowanego na lata 1007-1012 i znanego jako „Perykopy 

Henryka II” (Bayerische Staatsbibliothek w Monachium – Clm 4452)
13

. Wskazać 

można również przedstawienie Rozesłania Apostołów na fragmencie antependium 

z kości słoniowej – datowanym na około 980 rok. Dzieło znajduje się obecnie w zbio-

rach National Museums w Liverpoolu. Do przedstawień związanych z Missio Aposto-

lorum zalicza się niekiedy również scenę ukazaną na słynnym tympanonie środkowego 

portalu bazyliki św. Marii Magdaleny w Vézelay z I połowy XII wieku. Takie stano-

wisko prezentował Abel Fabre
14

, a częściowo również Adolf Katzenellenbogen
15

. 

Zagadnienie jest złożone, bowiem przedstawienie z tympanonu w Vézelay bywa rów-

nież identyfikowane jako ilustracja Pięćdziesiątnicy, czyli Zesłania Ducha Świętego
16

.  

Rozesłanie Apostołów jest również przedstawiane na dziełach sztuki z okresu 

późnego średniowiecza, choć popularność tego typu ikonograficznego zmalała wraz 

z pojawieniem się nowego sposobu obrazowania tematu ikonograficznego Divisio 

Apostolorum. Wzrost popularności przedstawień Pożegnania Apostołów wiązał się 

z rzadszym wykorzystywaniem typu ikonograficznego Rozesłania Apostołów. Przy-

kładem późnośredniowiecznego przedstawienia w tym typie ikonograficznym może 

być kwatera środkowa tryptyku z Mikuszowic, który powstał około 1470 roku i jest 

wiązany z warsztatem Mistrza Chórów. Obecnie obraz znajduje się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Krakowie. Ważnymi elementami tego przedstawienia są banderole, 

które identyfikują poszczególnych apostołów, a także wskazują obszar, gdzie zostaną 

oni posłani z misją apostolską.  

  

                                                                   
10 Wąsowicz H., dz. cyt., s. 266.  
11 Ciceri G., Apostołowie, przeł. Chodyniecki D., s. 74, [w:] Castelfranchi L., Crippa M.A. (red.), Nowy 

leksykon sztuki chrześcijańskiej, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2013. 
12 Zob. Katzenellenbogen A., The Sarcophagus in S. Ambrogio and St. Ambrose, The Art Bulettin, vol. 29, no. 

4, 1947, s. 249-259. 
13 Knapiński R., L’iconografia della Divisio Apostolorum nell’arte europea, s. 86-87, [w:] Castri S. (red.), 

Apocrifi: memorie e legende oltre i Vangeli, Skira, Milano 2009. 
14 Zob. Fabre A., L’iconographie de la Pentecôte: le portail de Vézelay, les fresques de Saint-Gilles de 

Montoire et la miniature du „Lectionnaire de Cluny”, Gazette des Beaux-Arts, Ser. 5, vol. 11, 1923, s. 33-42. 
15 Zob. Katzenellenbogen A., The central tympanum at Vézelay: its encyclopedic meaning and its relation to 

the first crusade, The Art Bulletin, vol. 26, no. 3, 1944, s. 141-151. 
16 Por. Taylor M.D., The Pentecost at Vézelay, Gesta, vol. 19, no. 1, 1980, s. 9-15. 
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3. Analiza ikonograficzna wybranych późnośredniowiecznych 

przedstawień Divisio Apostolorum 

Motyw wędrówki pojawia się głównie w tych późnośredniowiecznych przedstawie-

niach Divisio Apostolorum, które należą do typu ikonograficznego określanego terminem 

Rozejścia się Apostołów lub Pożegnania Apostołów
17

. Jest to typ ikonograficzny, 

który pojawił się II połowie XV wieku i był niezwykle popularny na obszarze połu-

dniowych Niemiec. Tego typu przedstawienia skupiają się na momencie rozejścia się 

apostołów na ich obszary misyjne oraz poprzedzającym go pożegnaniu apostołów i ich 

przygotowaniu do wędrówki. Sposób przedstawienia uczestników sceny Pożegnania 

Apostołów nasuwa nieodparte skojarzenia z wizerunkami średniowiecznych wędrow-

ców i pielgrzymów.  

Wśród późnośredniowiecznych przedstawień tematu ikonograficznego Divisio 

Apostolorum należy wyróżnić nastawę ołtarzową z warsztatu Alberta van Ouwatera – 

niderlandzkiego malarza działającego w Haarlem. Wprawdzie retabulum nie zacho-

wało się do współczesności, ale jest znane z opisu, który pozostawił Karel van Mander. 

Nastawa ołtarzowa prawdopodobnie była fundacją mieszczan haarlemskich, którzy 

powrócili z pielgrzymki do Rzymu. Predella retabulum przedstawiała wędrowców, 

których ukazano na tle krajobrazu
18

. Adolf Katzenellenbogen przypuszcza, że Karel 

van Mander błędnie zidentyfikował przedstawione postaci – nie byli to zwykli piel-

grzymi, lecz apostołowie w scenie Pożegnania Apostołów
19

. Przedstawiona hipoteza 

wydaje się dość prawdopodobna – przedstawienia Pożegnania Apostołów zawierały 

liczne motywy związane z pielgrzymowaniem i wędrówką. Ponadto w II połowie XVI 

wieku, gdy działał Karel van Mander, wskazany typ ikonograficzny powoli zanikał
20

 – 

nawet na obszarach, gdzie był niezwykle popularny zaledwie pół wieku wcześniej. 

Być może predella nastawy ołtarzowej z Haarlem była jednym z pierwszych przy-

kładów nowego sposobu obrazowania rozejścia się apostołów na ich obszary misyjne.  

Wskazany typ ikonograficzny, należący do tematu ikonograficznego Divisio 

Apostolorum, cieszył się sporą popularnością w Niderlandach oraz na obszarach 

południowo-niemieckich – przede wszystkim we Frankonii, Bawarii, Szwabii i Austrii. 

Malarskie i rzeźbiarskie przedstawienia Pożegnania Apostołów zachowały się szcze-

gólnie licznie w okolicach Norymbergi i Bambergu. Właśnie z obszaru południowych 

Niemiec pochodzą cztery obrazy tablicowe, które będą przedmiotem analizy. 
Pierwszym z analizowanych przykładów jest dzieło przypisywane warsztatowi 

Wolfganga Katzheimera Starszego lub wiązane z kręgiem oddziaływania tego bamber-
skiego mistrza (rys. 1). Obraz tablicowy, który zapewne stanowi kwaterę nastawy 
ołtarzowej, obecnie znajduje się w zbiorach Historisches Museum Bamberg

21
. Dzieło 

                                                                   
17 Terminologia polska nawiązuje do literatury niemieckojęzycznej, która używa określeń, takich jak 

Aposteltrennung, Apostelscheidung lub Apostelabschied. 
18 Ziemba A., Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. 2: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-

1500, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 336. 
19 Katzenellenbogen A., The Separation of the Apostles, Gazette des Beaux-Arts, Ser. 6, vol. 35, 1949, s. 96. 
20 Vetter E.M., Divisio Apostolorum: Aussendung und Abschied der Apostel, Anzeiger des Germanischen 
Nationalmuseums, 2006, s. 79. 
21 Myslivec J., Apostel, s. 169, [w:] Kirschbaum E. (red.), Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1, 

Herder, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1994. 
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jest datowane na lata 1483-1487 i prawdopodobnie pochodzi z kościoła św. Marcina 
w Bambergu.  

Na pierwszym planie ukazano sześciu apostołów, przy czym ich apostolską 
godność podkreślają jedynie słabo zarysowane aureole. W środku przedstawienia 
ukazany jest jeden z apostołów, który klęczy przy źródle i lewą ręką napełnia swoją 
podróżną manierkę. Natomiast prawą ręką sięga po kawałek chleba, który podaje mu 
apostoł stojący po prawej stronie źródła. Po prawej stronie obrazu przedstawiono 
dwóch apostołów, którzy pogrążeni są w rozmowie. Jeden z nich zapina pasek torby 
podróżnej – jego kapelusz i laska spoczywają na pniu ściętego drzewa. Drugi z aposto-
łów jest gotowy do wymarszu – w prawej dłoni dzierży laskę podróżną, a jego głowę 
osłania naciągnięty kaptur pielgrzymi. Po lewej stronie ukazano dwóch apostołów 
w chwili pożegnania – wskazują na to gesty objęcia i pocałunku w policzek. Za nimi, 
na drugim planie, dwóch innych uczniów Chrystusa żegna się ze sobą poprzez gest 
uściśnięcia dłoni. Na dalszych planach można zauważyć cztery inne postaci, które 
wyruszyły w drogę i zostały ukazane wśród górzystego lub leśnego krajobrazu. Wszyscy 
apostołowie zostali przedstawieni w typowych strojach pielgrzymich – szacie 
i wierzchnim okryciu, który stanowi obszerny płaszcz podróżny. Większość z postaci 
ma kaptury podróżne lub kapelusze, a także laski pielgrzymie. W tle przedstawiono 
panoramę średniowiecznego Bambergu, w której można rozpoznać katedrę oraz kościół 
opactwa benedyktynów. Widok Bambergu zastępuje panoramę Jerozolimy – jest 
wyrazem aktualizacji sceny apokryficznej, którą zobrazowano w realiach końca XV 
wieku

22
. 

Zbliżoną kompozycję otrzymało drugie dzieło malarskie, które stanowi przedmiot 
analizy – kwatera ołtarzowa z przedstawieniem Pożegnania Apostołów, która znajduje 
się w zbiorach Alte Pinakothek w Monachium (rys. 2). Obraz jest wiązany z warsztatem 
norymberskim – prawdopodobnie pozostającym w kręgu oddziaływania Michaela 
Wolgemuta. Powstał około 1490 roku i prezentuje cechy typowe dla malarstwa norym-
berskiego schyłku średniowiecza.  

Apostołowie ukazani na obrazie norymberskim zostali zidentyfikowani poprzez 
inskrypcje wpisane w złote aureole, które otaczają głowy apostołów. Poza imionami 
apostołów wskazano również cele ich wędrówki – czyli przypisane obszary misyjne. 
Na pierwszym planie przedstawiono ujęcie wody, które zasila źródło wypływające 
spośród skał. Przy źródle klęczy Jan, który nabiera wody przy pomocy niewielkiego 
dzbanka. Z prawej strony przedstawiono Jakuba, który wyrusza w drogę i prawą dłonią 
wskazuje kierunek wędrówki. Natomiast z lewej strony ukazano Piotra, który bierze 
łyk wody z manierki i opiera się na lasce podróżnej, a także Tomasza, który rozpo-
czyna wędrówkę i spogląda w kierunku towarzyszy. Na drugim planie ukazano 
apostołów, którzy żegnają się przez uściśnięcie dłoni, a za nimi kolejnych dwóch 
uczniów obejmuje się w pożegnalnym uścisku. Czterech pozostałych apostołów można 
dostrzec na krętej drodze wśród górzystego pejzażu – jeden z nich jest znacząco 
oddalony od pozostałych. W tle ukazano warowne średniowieczne miasto, które 
stanowi obraz Jerozolimy z czasów apostolskich. Można zauważyć, że scena ukazana 
na obrazie norymberskim w zasadzie powtarza schemat ikonograficzny, który zastoso-
wano w obrazie z Bambergu. Nieliczne modyfikacje dotyczą inskrypcji w aureolach 
oraz motywu picia wody z manierki. 

                                                                   
22 Knapiński R., L’iconografia…, s. 92. 
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Rysunek 1. „Pożegnanie Apostołów” – obraz tablicowy – warsztat bamberski z kręgu Wolfganga 

Katzheimera Starszego – 1483-1487 – Historisches Museum Bamberg23 

 

Rysunek 2. „Pożegnanie Apostołów” – obraz tablicowy – warsztat norymberski – około 1490 – Alte 

Pinakothek München24 

                                                                   
23 Wikimedia Commons – Historical Museum Bamberg – domena publiczna. 
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Trzeci przykład realizacji tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum w typie 

Pożegnania Apostołów to obraz tablicowy, który jest dziełem warsztatu austriackiego – 

być może związanego z Mistrzem S.H. (rys. 3). Dzieło jest datowane na około 1485 

rok i obecnie znajduje się w zbiorach Pokrajinski Muzej Ptuj.  

Kompozycja obrazu wydaje się bardziej zachowawcza niż w przypadku wcześniej 

przywołanych przykładów. Znaczną część przedstawienia zajmują cztery pary 

apostołów, którzy zostali ukazani w momencie pożegnania. Emocjonalność sceny 

pożegnania apostołów podkreśla gest otarcia łez przez apostołów ukazanych z lewej 

strony obrazu – na pierwszym planie. Pojawiają się także typowe gesty pożegnania – 

objęcie, pocałunek w policzek lub uściśnięcie dłoni. Jan wypełnia manierkę wodą ze 

źródła, które ukazano po lewej stronie. Na drugim planie przedstawiono Jakuba 

Starszego, który klęczy i obwiązuje bandażem prawą nogę. Natomiast na dalszym 

planie ukazano Piotra, który odpoczywa pod drzewem i bierze łyk wody z manierki. 

W tle przedstawiono miasto, do którego zmierza Andrzej. Zmianą w porównaniu do 

wcześniej omawianych przykładów jest przedstawienie apostołów z ich atrybutami 

indywidualnymi, które służą określeniu ich tożsamości. Jest to zabieg odosobniony na 

tle innych przedstawień Divisio Apostolorum w typie ikonograficznym Pożegnania 

Apostołów. 

 
Rysunek 3. „Pożegnanie Apostołów” – obraz tablicowy – warsztat austriacki  

z kręgu Mistrza S.H. – około 1485 – Pokrajinski Muzej Ptuj25 

                                                                   
24 Wikimedia Commons – Alte Pinakothek – domena publiczna. 
25 Wikimedia Commons – Ptuj Ormož Regional Museum – domena publiczna. 
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Rysunek 4. „Pożegnanie Apostołów” – obraz tablicowy – Jörg Breu Starszy – 1514 – Staatsgalerie in der 

Katharinenkirche Augsburg26 

Ostatnim z czterech przykładów jest obraz tablicowy, którego autorem jest Jörg 

Breu Starszy – niemiecki malarz działający w Augsburgu (rys. 4). Dzieło jest 

datowane na 1514 rok i obecnie znajduje się w zbiorach Staatsgalerie in der 

Katherinenkirche w Augsburgu.  

Na pierwszym planie ukazano dwóch apostołów, którzy żegnają się poprzez 

objęcie. Z lewej strony widać jednego z uczniów, który okazuje szacunek Piotrowi 

poprzez pocałunek złożony na dłoni Piotra. Po prawej stronie przedstawienia można 

zauważyć źródło, przy którym zgromadziło się trzech apostołów – jeden z nich klęczy 

i nabiera wody do bukłaka. Pozostali dwaj apostołowie stoją obok niego. Na drugim 

planie ukazano Jana, który odpoczywa na skrzyżowaniu dróg i kryje twarz w dłoniach. 

Za nim przedstawiono dwóch apostołów, którzy stoją na brzegu morza i wskazują ręką 

na odpływający statek. W oddali widać również apostoła, który wyruszył w drogę 

i idzie krętą drogą prowadzącą wśród skał. Całości kompozycji dopełnia fantastyczna 

architektura, która ma przedstawiać Jerozolimę – miasto, które opuścili apostołowie 

przed wyruszeniem na swoje tereny misyjne. Pewną innowacją, w porównaniu do 

trzech pozostałych przykładów, jest ukazanie jednego z uczniów, który wybiera podróż 

morską i odpływa na statku, który właśnie odbił od brzegu. Ponadto, w sferze 

niebiańskiej ukazano Chrystusa w półpostaci, który błogosławi apostołom wyruszającym 

w drogę.  

Po krótkim omówieniu czterech przykładów przedstawień tematu Divisio 

Apostolorum warto odnotować te elementy, które można uznać za szczególnie typowe 

i wspólne dla wszystkich przedstawień, a zarazem istotne z punktu widzenia motywu 

wędrówki. Po pierwsze – należy zwrócić uwagę na stroje przedstawionych postaci, 

                                                                   
26 Wikimedia Commons – Mogadir – domena publiczna. 
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które tworzą długie płaszcze lub peleryny oraz kapelusze i kaptury podróżne. Niemal 

zawsze apostołowie są przedstawiani boso – może być to odniesienie do słów tzw. 

pierwszego rozesłania, w których Chrystusa poleca, aby uczniowie nie brali ze sobą na 

drogę sandałów, dwóch sukien, torby i laski (Mt 10, 10). Tymczasem laska podróżne, 

torby, sakwy i manierki to atrybuty, które niemal zawsze towarzyszą apostołom 

w przedstawieniach Pożegnania Apostołów. Trzeba zauważyć, że laska, kapelusz i strój 

pielgrzymi to typowe atrybuty świętych pielgrzymów, a przede wszystkim św. Jakuba 

Starszego. Jowita Jagla słusznie zauważa, że ikonografia tego świętego opiera się na 

„akcentach symbolizujących patronat drogi”
27

 – związanych z pielgrzymowaniem do 

sanktuarium w Composteli. Przypisanie stroju i atrybutów pielgrzymich do wszystkich 

lub większości apostołów utrudnia ich identyfikację w ramach danego przedstawienia 

– chyba że ich tożsamość jest możliwa do określenia dzięki inskrypcjom z podaniem 

imienia apostołów lub atrybutom indywidualnym. 

Bardzo charakterystycznym motywem są gesty pożegnania, które pojawiają się we 

wszystkich omówionych przykładach. Przeważnie jest to typowy gest podania i uściś-

nięcia dłoni, ale bardzo często bywa to objęcie czy pocałunek w policzek. Rzadko 

ukazywane jest otarcie łez wierzchem dłoni lub skrajem płaszcza, ale z pewnością tego 

typu gesty podkreślają czysto ludzki i uczuciowy wymiar Pożegnania Apostołów. 

Można powiedzieć, że pożegnanie należy do duchowego wymiaru przygotowania do 

wędrówki, która ma się rozpocząć.  

Późnośredniowieczne przedstawienia tematu Divisio Apostolorum akcentują 

również czysto materialny wymiar przygotowania do podróży. Szczególnie często jest 

obrazowany moment zaczerpnięcia wody ze źródła i wypełnienia manierek lub 

bukłaków podróżnych. Źródło wytryskujące ze skały może być symbolem wody 

żywej, która jest wzmiankowana w Ewangelii wg św. Jana i odnosi się do Chrystusa 

(J 4, 10) lub Ducha Świętego (J 7, 37-39). Poza tym wymiarem symbolicznym jest rów-

nież wymiar rzeczywisty tego motywu – związany z przygotowaniem do wędrówki. Obra-

zowane są często czynności bardzo prozaiczne – picie wody z manierki lub bezpośred-

nio ze źródła, odpoczynek czy posiłek. Mowa o czynnościach, które związane są bez-

pośrednio lub pośrednio z przygotowaniem do podróży lub stanowią etap wędrówki. 

Przedstawienia późnośredniowieczne nie pomijają również samego momentu 

wyruszenia w drogę. Apostołowie przeważnie ukazywani są jako wędrowcy na drodze, 

która prowadzi wśród gór i lasów – krajobrazu typowego dla obszaru południowych 

Niemiec. Rzadko przedstawiane są inne sposoby podróżowania niż piesza wędrówka. 

Jednym z nielicznych przykładów jest podróż morska, która została ukazana na obrazie 

Jörga Breua Starszego. 

Na zakończenie powyższych rozważań należy odnotować istotną uwagę. 

Przedstawienia w typie ikonograficznym Pożegnania Apostołów stosunkowo często 

pozbawione są elementów, który wskazywałyby na religijny charakter przedstawienia. 

W niektórych kompozycjach spośród obłoków wyłania się półpostać Chrystusa, który 

błogosławi apostołom lub wypowiada słowa powszechnego nakazu misyjnego. Tego 

typu przedstawienia nie należą do rzadkości, ale nie stanowią też większości późno-

                                                                   
27 Jagla J., Droga nawracająca świat. Kilka słów o ikonografii świętych pielgrzymów w sztuce 
średniowiecznej Śląska, Pomorza i Warmii, s. 290, [w:] Lubos-Kozieł J. (red.), Pielgrzymowanie i sztuka: 

Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2005. 
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średniowiecznych przedstawień tematu Divisio Apostolorum. Natomiast w tych 

przedstawieniach, w których Chrystus nie jest ukazany, a apostołowie są pozbawieni 

atrybutów indywidualnych, trudno byłoby doszukiwać się kontekstu religijnego. 

Wyłącznie aureole wokół głów apostołów i ewentualne inskrypcje mogłyby wskazywać 

na religijną tematykę przedstawienia. Stroje i atrybuty pielgrzymie apostołów upodab-

niają ich do średniowiecznych wędrowców, dlatego nietrudno o pomyłkę, która zapewne 

stała się udziałem Karela van Mandera, kiedy opisywał predellę nastawy Alberta van 

Ouwatera.  

Zagadnienie związku pomiędzy przedstawieniami w typie Pożegnania Apostołów 

z przełomu XV i XVI wieku a późnośredniowiecznym ruchem pielgrzymkowym jest 

niewątpliwie godne szerszego opracowania. Istnienie takiego związku wydaje się 

oczywiste po zestawieniu analizowanych przykładów z wizerunkami średniowiecznych 

pielgrzymów – na przykład drzeworytem Hansa Burgkmaira Starszego z 1508 roku, 

który ukazuje pielgrzymów przy kapliczce (rys. 5). Nie ulega wątpliwości, że artyści 

stosowali zabieg polegający na aktualizacji przedstawień w zakresie tematu Divisio 

Apostolorum – poprzez stroje i atrybuty postaci oraz panoramy średniowiecznych 

miast, które ukazywano w tle rozgrywającej się sceny. Znacznie bardziej złożone 

wydaje się zagadnienie ewentualnego bezpośredniego i pośredniego wpływu pe-

regrinationes maiores i innych pielgrzymek z okresu późnego średniowiecza na 

kształtowanie się sposobu obrazowania Pożegnania Apostołów, który był przedmiotem 

analizy. Zarysowany problem badawczy wymaga dalszych szczegółowych badań. 

4. Podsumowanie  

Na przykładzie czterech przeanalizowanych późnośredniowiecznych dzieł malar-

skich można zauważyć, że motyw wędrówki stanowił nieodłączną część przedstawień 

tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum w typie ikonograficznym Pożegnania 

Apostołów. Uczniowie Chrystusa byli przedstawiani w trakcie czynności związanych 

z przygotowaniem i rozpoczęciem wędrówki. Niekiedy były to czynności bardzo 

prozaiczne, które nie odbiegały od codziennej rzeczywistości średniowiecznych 

pątników i wędrowców. Ten sposób obrazowania sceny rozejścia się apostołów po 

Wniebowstąpieniu Chrystusa wyraźnie podkreśla związek pomiędzy średniowiecznymi 

pątnikami a apostołami, którzy zostali ukazani w charakterze pierwszych pielgrzymów.  

Nieoczywisty charakter religijny przedstawień tematu Divisio Apostolorum na 

przełomie XV i XVI wieku może być postrzegany w kontekście powszechnego 

przekonania o zsekularyzowaniu kultury późnośredniowiecznej. Być może należałoby 

postrzegać to zagadnienie w odmienny sposób – w perspektywie, o której pisze Halina 

Manikowska. Autorka podkreśla szersze zrozumienie chrześcijańskiej koncepcji sacrum 

w późnym średniowieczu oraz przemiany duchowości i pobożności
28

. Aktualizacja 

wizerunków apostołów w scenie Pożegnania Apostołów pozwalała na bezpośrednie 

odniesienie tego przedstawienia do życia ludzi późnego średniowiecza, dla których 

wędrówki i pielgrzymki stanowiły jeden z aspektów codzienności. 

 

                                                                   
28 Manikowska H., Jerozolima – Rzym – Compostela: wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 15-16. 
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Rysunek 5. „Pielgrzymi przy kapliczce” – drzeworyt – Hans Burgkmair Starszy – 1508 –  
National Gallery of Art29 
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Ite in orbem universum… Motyw wędrówki w późnośredniowiecznych 

przedstawieniach tematu Divisio Apostolorum 

Streszczenie 

Okres późnego średniowiecza obfituje w mnogość specyficznych tematów i konwencji ikonograficznych, 

które mogą niekiedy niezrozumiałe dla współczesnego obserwatora. Mogą być one postrzegane jako 
konsekwencja przemian w pobożności i życiu codziennym u schyłku wieków średnich. Jednym z tego typu 

przedstawień jest scena pożegnania i rozdzielenia się apostołów po Wniebowstąpieniu Chrystusa. 

Pożegnanie Apostołów jest typem ikonograficznym, który zyskał niezwykłą popularność na obszarze 

Frankonii, Bawarii, Szwabii i Austrii w II połowie XV wieku, ale niemal całkowicie zanikł zaledwie sto lat 
później. 

W opracowaniu została zarysowana treść i geneza tematu ikonograficznego Divisio Apostolorum. Pod-

kreślono znaczenie obchodów liturgicznych święta Divisio Apostolorum w średniowieczu, a także przed-

stawiono podstawowe źródła literackie, które stanowiły podstawę dla ukształtowania się tego tematu 
ikonograficznego. Wskazano również dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, które ode-

grały istotną rolę w kształtowaniu sposobu obrazowania Rozesłania Apostołów i Pożegnania Apostołów. 

Podstawowym celem opracowania jest analiza ikonograficzna czterech dzieł malarskich, które zostały 

uznane za reprezentatywne dla obrazowania tematu Divisio Apostolorum – w typie ikonograficznym 
Pożegnania Apostołów. Do omawianych przykładów należą obrazy tablicowe z Alte Pinakothek 

w Monachium, Historisches Museum Bamberg, Pokrajinski Muzej Ptuj oraz Staatsgalerie w Augsburgu. 

Na przykładzie tych dzieł sztuki zostały przedstawione rezultaty badań nad ikonografią tematu Divisio 

Apostolorum w sztuce późnogotyckiej – ze szczególnym uwzględnieniem motywu wędrowania i pielgrzy-
mowania. Celem opracowania jest również próba odpowiedzi na pytanie o czynniki, które przyczyniły się 

do popularności tematu Divisio Apostolorum na przełomie XV i XVI wieku. W sposób szczególny zostało 

podkreślone znaczenie ruchu pielgrzymkowego u schyłku średniowiecza. 

Słowa kluczowe: Divisio Apostolorum, Pożegnanie Apostołów, sztuka średniowieczna, ikonografia, 
wędrówka 
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Pionierzy zimowej pogoni za słońcem –  

George Sand i Fryderyk Chopin w Valldemossie 

1. Wprowadzenie: pogoda dla bogaczy? 

Mniej więcej od drugiej połowy XIX wieku, gdy rewolucja przemysłowa i rozwój 

technologiczny zataczały coraz szersze kręgi w europejskich społeczeństwach, budując 

nuworyszowskie fortuny i tworząc kapitał do wymiany na inne dobra, zaobserwować 

można wzrost popularności podróży i ich większą (bardziej egalitarną) dostępność 

i bezpieczeństwo. Kolej, motoryzacja, transport morski, a wreszcie też samolotowe 

silniki odrzutowe doprowadziły do nieustannie nasilającego się ruchu wzdłuż, wszerz 

i w poprzek międzynarodowych dróg i szlaków handlowych. Podróż, a później również 

turystyka, przestały być domeną wyłącznie „możnych” tego świata, a pociągi, statki, 

autokary zapełniły się przedstawicielami w zasadzie każdego stanu czy warstwy 

społecznej, przemieszczających się we wszystkich kierunkach i o każdej porze roku. 

Nieodwracalnie zmieniły się też motywacje podróżujących. Podróż bowiem przestała 

się kojarzyć z doświadczeniem emigracji i często przymusu czy z koniecznością 

podejmowania pracy zarobkowej za granicami własnego kraju. Krok po kroku, podróż 

stawała się tożsama z pragnieniem przygody i przyjemności, rozumianych jako 

ucieczki od codzienności. Jesień, zima, deszcz, krótkie dni? Trzeba w takim razie 

pognać tam, gdzie akurat świeci słońce. Tylko dla „bogaczy”? Ależ skąd, przecież 

stało się już pewnego rodzaju tradycją, że co roku, w okolicy późnej jesieni, popularne 

tanie linie lotnicze prezentują nowe kierunki lotów na sezon zimowy. Z pewnością 

także i dzisiaj, gdyby nie pandemia COVID-19 i przymusowe globalne unierucho-

mienie, wielu z nas również skorzystałoby z ofert biur podróży czy portali turystycz-

nych, zalanych kolorowymi reklamami i widokami palm, piaszczystych plaż, parasoli 

i leżaków.  

W takim kontekście, pojawienie się Majorki wśród szerokiej gamy polecanych na 

zimę „pakietowych” atrakcji specjalnie nie dziwi – wyspa bez wątpienia spełnia kryteria 

„three S” (ang. sun, sea, sand – słońce, morze, piasek), a do tego można się na nią 

stosunkowo łatwo i tanio dostać. Do tego, co istotne, majorkańskich ferii zimowych 

nie promuje sam tylko plażowy widoczek. Wakacyjny pejzaż stanowi zaledwie tło, 

z którego wyłaniają się profile Fryderyka Chopina i George Sand, a z drugiego planu 

wzywają nas hasła typu „przeżyj niezapomniana podróż śladami dwojga artystów”; 

„ucieknij od zimy na Majorkę i poznaj historię ognistego romansu Fryderyka Chopina 

i George Sand”. Angielskie „three S” zdają się zmieniać w polskie „trzy M” – „miłość, 

muzyka, morze”, dostępne w promocyjnej ofercie all-inclusive.  

Atrakcyjność tego typu ofert, które łączą ze sobą elementy rozrywki, ekscytacji 

i edukacji (w języku angielskim „three E” – „entertainment, excitement, education”) 

trafia do bardzo szerokiego grona odbiorców, wśród których można by wyróżnić 

samozwańczych „świadomych podróżników” – osób zazwyczaj z wyższym wykształ-

                                                                   
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
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ceniem i ceniących kulturę, również podczas urlopu; „wakacyjnych patriotów”, do 

których przemawia argument istotnego polskiego śladu na obcej, spalonej słońcem 

ziemi. Wreszcie też „romantyków” i marzycieli, których kusi historia tajemniczej 

i z pewnością namiętnej miłosnej schadzki sławnych artystów.  

W niniejszym artykule zamierzam przyjrzeć się „Zimie na Majorce” w kontekście 

dzisiejszej turystyki i coraz bardziej popularnych zimowych ucieczek w cieplejsze 

rejony, przyjmując, że rzeczywiście Sand i Chopin odegrali pionierską rolę w rozwoju 

tego trendu. Nie skupię się jednak bezpośrednio na przygodach i doświadczeniach 

obojga artystów, proponując w zamian ostrożną analizę zjawiska, które ilustruje 

skomplikowaną naturę współczesnej turystyki i związanego z nią przemysłu „waka-

cyjno-podróżniczego”. Opierając się na współczesnych dyskursach podróżniczych, 

spróbuję przedstawić i zbadać mechanizmy, które z nasiąkniętego żalem i rozczaro-

waniem tekstu Sand stworzyły „labour of love” i swoisty hołd dla Majorki, a jedno-

cześnie – strategiczne narzędzie biznesowe o niesłabnącym działaniu.  

Gdy w listopadzie 1838 roku George Sand, dwoje jej dzieci i podupadający na 

zdrowiu Chopin zawitali do portu w Palmie, wydawało im się, że trafili do raju – lub 

przynajmniej zakpili z paryskiej pluchy, z powodzeniem uciekając od późnojesiennej 

szarości. Rzeczywistość szybko jednak okazała się odległa od oczekiwanego ideału, 

a paryscy podróżnicy musieli mierzyć się nie tylko z nieprzychylnymi warunkami 

bytowo-pogodowymi, ale i z wrogim nastawieniem mieszkańców wyspy. George Sand 

nie pozostała im dłużna i wkrótce po powrocie z i tak skróconego pobytu na Majorce 

opublikowała „Zimę na Majorce”
2
 (1841), gdzie daje upust swoim negatywnym 

emocjom i, nie przebierając w słowach, opisuje Majorkańczyków jako „małpy”, 

„dzikusów” i „barbarzyńców”.  

 

Rysunek 1. Klasztor kartuzów w Valldemossie3 

2. Miejsce akcji 

W roku 1838 Valldemossa była niewielką osadą malowniczo położoną wśród gór 

Sierra de Tramuntana, znaną przede wszystkim jako miejsce urodzenia św. Cataliny 

Tomas i słynącą z dobrze zachowanego czternastowiecznego kompleksu pałacowego 

króla Sancha, który w 1399 został przekazany kartuzom z Tarragony. Ci z kolei 

                                                                   
2 Sand G., Zima na Majorce, przeł. Sadlik T., Gabriel Quetglas Olin, Palma de Mallorca 2013. 
3 Archiwum własne autorki.  
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szybko rozbudowali pałac według reguł zakonnych i użytkowali jako klasztor aż do 

1836 roku, kiedy całość została zsekularyzowana. Dwa lata później pojawili się tam 

Chopin i Sand, z pewnością urzeczeni chociażby widokami roztaczającymi się ze 

wzniesień Tramuntany na lśniące morze i wybrzeże okalające miasto z każdej strony. 

Piaszczyste plaże nie są jednak na wyciągnięcie ręki – Valldemossę od stolicy dzieli 

ok. 18 km; od lotniska jeszcze kolejne 8 km. Jeśli nie ma się samochodu, trzeba 

polegać na kursującym według bardzo luźnego rozkładu transporcie publicznym bądź 

poruszać się pieszo lub rowerem, ale kręte, strome ścieżki i górskie serpentyny 

nierzadko to utrudniają. Valldemossę cechuje także swoisty „mikroklimat”, a wiejące 

tam nawet latem silne wiatry znacznie obniżają temperaturę wobec warunków 

w Palmie. Niedogodności, takie jak zimny wiatr, odległość od Palmy, zabytków stolicy 

i oczywiście wybrzeża, mogą się ostro dać we znaki nawet w sezonie wiosenno-letnim, 

a co dopiero zimą. Na podróżnych, którzy podobnie jak Sand i Chopin przybywają do 

Valldemossy, zakładając, że dopisywać im będzie łagodna aura, może czekać 

rozczarowanie. Być może jednak, przyjmując inną perspektywę, rozczarowanie, 

zawód, złość czy wręcz poczucie bycia oszukanym należałoby potraktować jako 

wierne odtworzenie uczuć i wrażeń George Sand i Chopina po przybyciu do 

Valldemossy, a zatem część wykupionych atrakcji, zgodnie z tym, co obiecywały 

turystyczne prospekty. Warto również zauważyć, że nawet w przypadku ziszczenia się 

czarnego scenariusza i pogodowej klęski wyprawy, o turystę i jego dobrostan dbać 

będzie zespół hotelu, często będącego fantazmatem, gdzie zarówno w sposób zupełnie 

jawny, jak i bardziej ukryty, spełniane są życzenia i urzeczywistniane fantazje 

turystycznego podmiotu. Jak zauważa Marc Auge, takiemu fantazmatowi blisko do 

„nie-miejsca” stanowiącego przestrzeń symulowaną, Baudrillardowskie symulakrum, 

które tworzy własną, hermetyczną rzeczywistość
4
. W kontekście zglobalizowanej 

i zestandaryzowanej turystyki i turyzmu wydaje się to szczególnie widoczne, podobnie 

jak konwencjonalnie przyjmowany pejoratywny i wyższościowy ton wobec turystów 

zamieszkujących owe globalne nie-miejsca przez tydzień lub dwa, w przeciwieństwie 

do podróżników, których być może najłatwiej określić jako będących wszystkim tym, 

czym turyści nie są. Według Jonathana Cullera, turyści często uznawani są za 

„najniższą formę bytu”
5
. Przeświadczeni, że doświadczają „autentycznie egzotycznych” 

przygód, są na tyle prowincjonalni i kulturowo nieświadomi, że nie widzą, jak ich 

pragnienie autentyczności jest tak naprawdę konsumpcją masowo wygenerowanych 

gotowych produktów i dóbr, które prawdziwość jest jedynie ułudą. Co istotne, często 

także i przedstawiciele owych kultur biorą udział w takim procederze, organizując 

w hotelach i innych turystycznych przybytkach egipskie/hiszpańskie/tureckie/greckie 

etc. noce czy wieczorki, podczas których – za właściwą opłatą – turysta utwierdza się 

w swoich prekoncepcjach kulturowych i łechce swoje ego, widząc, że rzeczywiście 

„oni” są dokładnie tacy, jak sobie ich wyobrażał. Oczywiście w przeciwieństwie do 

turystów, podróżnicy nigdy nie daliby się złapać w pułapkę takiego redukcjonistycz-

nego pojmowania świata i innych kultur, jednak dyskusja wokół różnic między tymi 

kategoriami jest złożona, a jednoznaczne odpowiedzi czy definicje trudne do uzyskania. 

                                                                   
4 Zobacz: Auge M., Nie-Miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragmenty, przeł. 
Dziadek A., Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 4, 112, 2008,  s. 127-140, Baudrillard, 

J., Symulakry i symulacja, przeł. Królak S., Sic!, Warszawa 2005. 
5 Culler J., Semiotyka turyzmu, przeł. Baczewska H., Panoptikum, nr 8, 15, 2009, s. 11. 
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Być może najbliżej uchwycenia tego niuansu był Paul Bowles, gdy w „Pod osłoną 

nieba” główni bohaterowie, Kit i Port Moresby, w podobnej dyskusji ucierają nosa 

swojemu współtowarzyszowi, George’owi Tunnerowi, kwitując, że:  

o ile turysta zazwyczaj spieszy się do domu po kilku tygodniach czy miesią-

cach, podróżnik, który do żadnego miejsca nie pragnie przynależeć bardziej 

niż do innego, porusza się powoli, latami, z jednego krańca ziemi na drugi
6
.  

Dzisiaj te ramy czasowe uległy znacznemu zwężeniu wobec kryteriów przyjętych 

przez Bowlesa w 1949 roku, gdy „Pod osłoną nieba” się ukazało. Trudno jednak 

odmówić zasadności jego obserwacji, być może współcześnie zawierającej się 

w nowych trendach w podróżowaniu, np. ‘slow travel’, w przeciwieństwie do karko-

łomnego tempa przyjmowanego zazwyczaj podczas pakietowych wakacji oferowanych 

przez biura podróży, w skład których obowiązkowo wchodzi pobyt w hotelu z opcją 

całodniowego wyżywienia, codziennej zmiany pościeli i ręczników, czy całodobo-

wego ‘room service.’ Można zatem chyba założyć, że nie-miejsca Auge’go zostaną 

z nami na dobre i paradoksalnie można by pokusić się o hipotezę, że dopóty, dopóki 

prosperują, „zmierzch ery podróżowania”
7
 w takiej odsłonie jest jeszcze daleko.  

Intrygującą przeciwwagą dla nie-miejsc mogą być przestrzenie funkcjonujące jako 

„lokalne atrakcje” (popularna seria hotelowych kart z widoczkami znana jako „Local 

Heroes”), które rozsławiają dane miasto czy wybraną dzielnicę. Za przykład może tu 

posłużyć stambulskie „Muzeum Niewinności” stworzone przez Orhana Pamuka jako 

„uzupełnienie” bądź „przedłużenie” jego powieści z 2008 roku o tym samym tytule
8
. 

Pamuk przeznaczył lwią część swojej Nagrody Nobla na wykupienie i odrestauro-

wanie podupadającej kamienicy w stambulskiej dzielnicy Cukurcuma, gdzie rozgrywa 

się akcja jego powieści. Co więcej, środkiem ciężkości całej historii jest właśnie 

dokładnie ta kamienica, którą Pamuk kupił. Zabieg Pamuka jest o tyle interesujący 

i innowacyjny, że pomysł napisania powieści i osadzenia jej dokładnie w tym miejscu 

oraz stworzenie faktycznego muzeum znacznie antydatuje rok wydania „Muzeum 

niewinności” – eksplikację tej idei i wstępny zarys jej realizacji Pamuk przemyca 

w swojej dużo wcześniejszej książce, w „Śniegu” wydanego w Turcji w 2002 roku. 

Zazwyczaj muzea powstają w celu upamiętnienia wydarzeń historycznych czy jako 

hołd dla zasłużonych dla danej społeczności postaci. Muzeum Pamuka odnosi się do 

absolutnie fikcyjnej stambulskiej rodziny, która – w wizji Pamuka – przez kilkadziesiąt 

lat żyła w bladoróżowej kamienicy w Cukurcumie. Co więcej, powieść i muzeum 

wykraczają poza swoje granice – w prawdziwie (post)postmodernistycznym geście, 

gabloty z muzealnymi eksponatami odpowiadają poszczególnym rozdziałom książki. 

Na ostatnich kartach powieści znajduje się bilet do Muzeum Niewinności w Stambule, 

który uprawnia do pojedynczego darmowego wejścia, co jest dokładnie opisane i opa-

trzone instrukcjami. Dwie przestrzenie i rzeczywistości splatają się ze sobą. 

                                                                   
6 Bowles P., Pod osłoną nieba, przeł. Bieroń T., Zysk i S-ka, Warszawa 1995, s. 10. 
7 Fussell P., Abroad: British Literary Traveling between the Wars, Oxford University Press, Oxford 1980, 

s. VII. 
8 Zob. Pamuk O., Muzeum Niewinności, przeł. Akbike A., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010. 
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Rysunek 2. Ostatnie strony „Muzeum niewinności” Orhana Pamuka – bilet wstępu do stambulskiego 
Muzeum Niewinności, gwarantujący pojedyncze darmowe wejście dla każdego odwiedzającego ze swoim 

egzemplarzem książki9 

3. Percepcja i reprezentacja: George Sand i Fryderyk Chopin 

w Valldemossie, zima 1838/1839 

Aurorze Dupin (prawdziwe imię George Sand) i Fryderykowi Chopin nie było dane 
skorzystać – bądź świadomie odmówić skorzystania – z podobnych gwarancji czy 
udogodnień, gdy pod koniec listopada 1838 roku po długiej i wyczerpującej podróży 
dotarli na Majorkę. Pierwotnie planowali pozostać w Palmie, słonecznej stolicy, której 
łagodny klimat od pierwszych chwil na lądzie zdawał się mieć bezsprzecznie 
dobroczynny wpływ na samopoczucie podupadającego na zdrowiu Fryderyka. W liście 
do Juliana Fontany Chopin opisywał Palmę tak: 

Jestem w Palmie między palmami, cedrami, kaktusami, oliwkami, pomarań-
czami, cytrynami, aloesami, figami, granatami itd. Co tylko Jardin des Plantes 
ma w swoich piecach. Niebo jak turkus, morze jak lazur, góry jak szmaragd, 
powietrze jak w niebie. W dzień słońce, wszyscy letnio chodzą, i gorąco; 
w nocy gitary i śpiewy po całych godzinach. Balkony ogromne z winogronami 
nad głową; mauretańskie mury. Wszystko ku Afryce, tak jak i miasto, patrzy. 
Słowem, przecudne życie10.  

Rozochoceni początkową sielanką, Sand i Chopin zaczynają podróżować po 
wyspie, trafiając w końcu do malowniczej Valldemossy. Nomen omen – Valldemossa 
znaczy „dolina muzy”. Istotnie, czegóż więcej mogłaby pragnąć dwójka sławnych 
artystów? Początkowo, to jest – zanim rzeczywistość zweryfikowała jego oczekiwania 
– Valldemossa również jawiła się Chopinowi jako schronienie i miejsce upragnionego 
wypoczynku: 

Mieszkać będę zapewne w przecudownym klasztorze, najpiękniejszej pozycji 
na świecie: morze, góry, palmy, cmentarz, kościół krzyżacki, ruiny moskietów, 
stare drzewa tysiącletnie oliwne. Jestem blisko tego, co najpiękniejsze11.  

Niestety, wkrótce potem pora roku się zmienia, nadchodzi okres deszczowy i po 
ciepłym babim lecie pozostaje ledwie wspomnienie, a życie codzienne okazuje się 
dalekie od upragnionego ideału, także ze względu na liczne perturbacje i problemy 
natury biurokratyczno-administracyjnej. Dopiero po wielu zmaganiach udaje im się 
osiąść w klasztorze kartuzów, co z kolei opłacił Fryderyk poważnym przeziębieniem:  
                                                                   
9 Archiwum własne autorki. 
10 List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany z 15 listopada 1838 roku, https://chopin.nifc.pl/pl/chopin 
/list/611_do-juliana-fontany-w-paryzu, 17 października 2019. 
11 List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany z 3 grudnia 1838 roku, https://chopin.nifc.pl/pl/chopin 

/list/614_do-juliana-fontany-w-paryzu, 17 października 2019. 
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Chorowałem przez te ostatnie dwa tygodnie jak pies: zaziębiłem się mimo 18 
stopni ciepła, róż, pomarańcz. palm i fig. 3 doktorów z całej wyspy najsław-
niejszych: jeden wąchał, com pluł, drugi stukał, skądem pluł, trzeci macał 
i słuchał, jakem pluł. Jeden mówił, żem zdechł, drugi – że zdycham, 3-ci – że 
zdechnę. Ledwo żem wstrzymał, żeby mi krwi nie puszczali i żadnych wizyka-
torii nie stawiali ani zawłok robili, a grace12. 

Życie codzienne w Valldemossie nie przypominało sielanki, a pierwsze trudności 
wiązały się już z samym dotarciem do wioski. Do tego, niechęć, a czasami wręcz 
wrogość lokalnej społeczności zdawała się podążać za nimi z Palmy, a ich ekstrawa-
gancki styl życia był dla mieszkańców Valldemossy nie do zaakceptowania. Także 
warunki „bytowe” pozostawiały wiele do życzenia – w klasztorze zostały im przydzie-
lone dwa pokoje w północnej części budynku, wilgotne, zimne, do których docierało 
bardzo mało naturalnego światła. Co ciekawe, w dzisiejszym muzeum jako mieszkanie 
Sand i Chopina prezentowana jest „cela” nr 4, która znajduje się w południowej części 
klasztoru, jest mocno nasłoneczniona, wysokie okna wychodzą bezpośrednio na 
wewnętrzny ogród, założony jeszcze przez kartuzyjskich mnichów, a dalej roztacza się 
piękny widok na zatokę.  

 

Rysunek 3. Klasztor kartuzów w Valldemossie: widok na wewnętrzny ogród13 

 

Rysunek 4. Widok z południowego skrzydła klasztoru w stronę zatoki14 

                                                                   
12 List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany z 28 grudnia 1838 roku, https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/ 

list/614_do-juliana-fontany-w-paryzu, 17 października 2019. 
13 Archiwum własne autorki. 
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Pominąwszy skandal – niemalże kryzys dyplomatyczny – wywołany publikacją 

„Zimy na Majorce” przez Sand – pobyt w Valldemossie położył się cieniem nie tylko 

na zdrowiu Chopina, lecz również, przynajmniej według Roberta Gravesa (który 

mieszkał w pobliskiej Dei i jest pochowany pod cyprysem w ogrodzie swojego domu), 

na samym związku Sand i Fryderyka. Graves, który zredagował jedno z wydań „Zimy 

na Majorce”, przytacza anegdotę, w której sugeruje, że Solange, córka Sand, powodo-

wana swoją niechęcią wobec Chopina i nieakceptująca związku swojej matki z młodym 

kompozytorem, pewnego dnia przebrała się za mnicha i nastraszyła Fryderyka, udając, 

że jest duchem
15

. Chopin miał się do tego stopnia przejąć wydarzeniem, że poszedł się 

wyspowiadać do klasztornego zakrystiana, od którego uzyskał rozgrzeszenie, pod 

warunkiem zaprzestania kontaktów intymnych z Sand. Para podobno nigdy więcej nie 

dzieliła już łoża, mimo że pozostawali w związku mniej więcej do roku 1847, kiedy to 

Sand zakończyła romans, według wielu przyczyniając się do śmierci Chopina w 1849 

roku.  

O ile rewelacje Roberta Gravesa są dzisiaj niestety praktycznie nie do zweryfi-

kowania, niechęć George Sand do mieszkańców wyspy pozostaje uwiecznionym 

w literaturze faktem. Po powrocie do Paryża, Sand w 1841 roku publikuje „Zimę na 

Majorce”, czym bynajmniej nie przysparza sobie sympatyków wśród Majorkań-

czyków. Jak sama zauważa – oskarżenia o zniesławienie odbierała regularnie, wśród 

nich nawet pozwy zbiorowe, układane przez najzręczniejszych adwokatów z Palmy, 

w liczbie czterdziestu16
. Cóż, być może rzeczywiście trudno się dziwić oburzeniu miesz-

kańców, których Sand zgryźliwie podsumowała już na początku rozdziału trzeciego 

„Zimy na Majorce”: 

Nie potrafią Majorkańczycy ani tuczyć wołów, ani używać wełny, ani doić 

krów (mieszkaniec Majorki nie znosi ani mleka, ani masła w takim samym 

stopniu, w jakim ma w pogardzie wszelki przemysł). Nie wiedzą, jak uzyskać 

większe zbiory pszenicy, ani ośmielą się ją jeść; nie starają się też podjąć 

uprawy morwy, żeby uzyskać jedwab i stracili całkowicie umiejętności 

w stolarstwie, niegdyś tu kwitnące... Nie odczuwają potrzeby zbudowania 

jakiejkolwiek drogi czy przejezdnej ścieżki na całej wyspie... Tak więc, miesz-

kaniec Majorki wegetował i nie miał nic innego do roboty poza odmawianiem 

różańca i łataniem spodni17.  

Owa indolencja zdaje się rozciągać także na sposób prowadzenia domu przez 

majorkańskie gospodynie: 

Cóż można powiedzieć o rodzinie, której dom jest pusty i pogrążony w ciszy, 

a higiena i czystość pozostawiają wiele do życzenia?... Każda wizyta 

w majorkańskim domostwie wprawiała mnie w zakłopotanie i napawała 

niepokojem. Puste ściany, zakurzone i poplamione flizy, brudne meble były 

niczym niemi świadkowie obojętności i bezczynności domowników; wokół ani 

śladu książek czy choćby robótek ręcznych, jedynymi dowodami zamieszkania 

                                                                   
14 Archiwum własne autorki. 
15 Sand G., Winter in Majorca: Translated and Annotated by Robert Graves, Academy Chicago Publishers, 
Chicago 1956. 
16 Sand G., Zima na Majorce, przeł. Sadlik T., Gabriel Quetglas Olin, Palma de Mallorca 2013, s. 14. 
17 Sand G., dz. cyt., s. 35. 
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tych przestrzeni była dusząca woń czosnku dochodząca z kuchni i niedopałki 

papierosów wdeptane w podłogę... Ten całkowity brak życia intelektualnego 

sprawiał, że majorkański dom jawił się pusty i martwy... a domownicy spra-

wiali wrażenie bliższych Afryce niż Europie... Nawet najbierniejszy z przed-

stawicieli naszej klasy średniej zmuszony do życia w takich warunkach szybko 

wpadłby w obłęd18.  

Tymczasem – ku rosnącej zgrozie Sand i Chopina – Majorkańczycy zdawali się 

całkowicie zadowoleni z życia i pogodzeni z losem, a do tego z pewnością nierzadko 

umieli wykazać się wielką przedsiębiorczością, także – a być może szczególnie – 

w kontaktach z obcokrajowcami. Świetnym przykładem może być mieszkająca w po-

bliżu klasztoru Maria Antonia, z którą z konieczności Sand musiała utrzymywać 

przynajmniej poprawne relacje: 

Maria Antonia była kimś w rodzaju gospodyni... Oferowała swoje usługi 

wszystkim nowym przybyszom do klasztoru, a gdy ci sięgali do sakiewki, by 

należycie ją za to wynagrodzić, Maria Antonia wpadała w święte niemal 

oburzenie i indygnację, z godnością odmawiając jakiejkolwiek zapłaty. Zarze-

kała się, że robi to tylko i wyłącznie z miłości do Boga i bliźnich, pragnąc 

w zamian jedynie przyjaźni i zaufania ze strony swych nowych sąsiadów... 

W rzeczywistości jednak najzwyczajniej przejmowała władzę nad całym do-

mostwem, uzurpując sobie prawo do najświetniejszych ubrań domowników 

oraz do najsmaczniejszych kąsków z ich stołu. Nigdy w życiu nie spotkałam 

nabożnych warg tak dalece oddanych przyjemnościom podniebienia; ani 

palców tak zwinnie wyławiających kawałki soczystego mięsiwa z samego dna 

garnka – ani razu się przy tym nie parząc!; ani gardła tak wytrawnego w prze-

łykaniu słodkiej kawy swych dobrodziei – przy jednoczesnym melodyjnym 

nuceniu pobożnego hymnu19.  

Poza Marią Antonią, stałym mieszkańcem klasztoru był także zakrystian – jego 

również Sand nie oszczędziła: 

Ten krzepki młody człowiek miał iście skandaliczną reputację – został 

oskarżony i skazany za uwiedzenie pewnej młodej damy, która po kilkumie-

sięcznym pobycie w klasztorze (niegdyś mieszkała tu wraz z rodzicami) wydała 

na świat potomka. Zakrystian tłumaczył się, że był on oficjalnie zobowiązany 

do obrony czci i godności jedynie dziewic z obrazów wiszących w klasztorze, 

a nie przedstawicielek płci pięknej, które bardziej niż te malowane były z krwi 

i kości20.  

Nie można jednak powiedzieć, że George Sand – mimo jadu, jaki niemalże na 

każdej stronie sączy wobec mieszkańców – nie docenia piękna wyspy i nie zdaje sobie 

sprawy z tego, że wiele z ich nieszczęść wynika z tego, że znaleźli się w niewłaściwym 

miejscu w niewłaściwym czasie (bo mieli przybyć wcześniej, ale z różnych przyczyn 

im się nie udało; bo mieli mieszkać gdzie indziej; bo zimy w górach Tramuntana są po 

prostu ostre i ciężkie w porównaniu z warunkami w innych częściach wyspy). Tak 

                                                                   
18 Tamże, s. 72. 
19 Tamże, s. 139-140. 
20 Tamże, s. 141. 
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naprawdę, Sand nie szczędzi wyspie pochwał, kiedy tylko rzeczywiście coś wprawia ją 

w zachwyt: 

Majorka to Eldorado dla malarzy. Wszystko jest tu malownicze – wiejska chata, 

która zachowała ślady architektonicznej świetności z czasów arabskich, obdarte 

urwisy dumnie obnoszące się ze swoją biedą... Bogate w roślinność krajo-

brazy... są pełne spokoju i prostoty. Ta wyspa to zielona Szwajcaria pod 

osłoną kalabryjskiego nieba, a jej cisza i dostojność przywodzą na myśl 

skojarzenia z Orientem21.  

Majorkańska przyroda bezsprzecznie stanowiła dla Sand źródło uniesień. Opisy 

naturalnego piękna wyspy stanowią przeciwwagę dla ostrej społeczno-kulturowej 

krytyki, jaką Sand przypuściła na Majorkę, a przyroda często prowokuje ją do iście 

poetyckich czy nawet filozoficznych rozważań: 

Na Majorce natura rozkwita od szczodrych pocałunków lśniącego nieba, 

obdarzając każdego ciepłym uśmiechem niesionym przez delikatne podmuchy 

wiatru. Kwiaty podnoszą tu swe płatki wyżej niż gdziekolwiek indziej; nawet 

korzenie drzew, zdawać by się mogło połamane przez morskie sztormy, rosną 

silne i rozłożyste...  Nigdy w życiu nie widziałam niczego piękniejszego, ani też 

bardziej przesiąkniętego melancholią, niż te zapierające dech w piersi krajo-

brazy zatopione w różnych odcieniach zieleni, zapełnione drzewami oliwnymi, 

skalnymi dębami, szarańczynami, sosnami, topolami i cyprysami22.  

Można powiedzieć, że natura i piękno przyrody wprawiają Sand w niemalże 

nabożny podziw, zgodny zresztą z duchem epoki i obecny w dziełach tylu przedstawi-

cieli romantyzmu w sztuce czy literaturze. Jednym z najpiękniejszych – i też najchę-

tniej przytaczanym w najróżniejszych kontekstach – fragmentem „Zimy na Majorce” 

jest istotnie bardzo filozoficzny opis poniekąd podsumowujący stosunek George Sand 

do wyspy, a dokładniej – do wszystkiego, co wyspę tworzy, z wyłączeniem „rdzen-

nych” mieszkańców Majorki: 

Krajobraz Majorki to krajobraz „absolutny” – nie pozostawia nic wyobraźni, 

w pełni zaspokajając pragnienia patrzącego. Wszystko, o czym poeci czy 

malarze mogli kiedykolwiek śnić się w nim zawiera. Spektakularny efekt 

końcowy, nieskończona ilość detali, niewyczerpana różnorodność, zamazane 

kształty, ostre krawędzie, mgliste czeluście – wszystko tu jest, i sztuka nic 

więcej dodać nie może... Czuję, że moją powinnością jest pouczyć wszystkich 

zaślepionych artystyczną próżnością, by często i uważnie przyglądali się takim 

scenom. Wierzę, że dzięki temu odnajdą ten szczególny rodzaj szacunku dla 

sztuki jako wiecznego stwórcy wszelkich rzeczy, a którego moim zdaniem 

nierzadko bardzo im brakuje
23

.  

Mimo tego – jej reprezentacja miejscowej ludności jest drastycznie „niepoprawna”, 

gdyby posługiwać się współczesnym dyskursem poprawności – lub po prostu pełna 

rasistowskich uprzedzeń i niechęci. Trzeba jednak pamiętać, że działało to w dwie 

strony – mieszkańcy wyspy nie pozostawali dłużni i sami także dawali upust swoim 

                                                                   
21 Tamże, s. 136. 
22 Tamże, s. 130. 
23 Tamże, s. 137. 
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ksenofobicznym przekonaniom, w myśl których Sand przedstawiana była jako 

diablica, czarownica i cudzołożnica, a Chopin stawał się niemoralny przez przeniesie-

nie, z powodu pozostawania w związku z „kobietą upadłą”. Oboje stanowili również 

niebezpieczeństwo skażenia dobrych, prostych ludzi Valldemossy – para siała wszak 

moralne zgorszenie, a sam Chopin na domiar złego cierpiał na gruźlicę, o czym 

miejscowa ludność się dowiedziała i nie chciała mieć z nimi nic do czynienia. 

Wszystkie meble i sprzęty, których używali, palono, odprawiano rytuały „oczysz-

czania” i generalnie zatrzaskiwano przed nimi drzwi. Chopin w dużej mierze zdawał 

się podzielać odczucia Sand, choć jego stosunek wobec Majorkańczyków nie był aż 

tak silnie nacechowany emocjonalnie. Raczej, Chopin spisywał te niesnaski na karb 

braku wzajemnej wiedzy i zwykłego ludzkiego „cwaniactwa”, co w liście do Fontany 

kwitował spostrzeżeniem, że tutaj natura dobroczynna, ale ludzie złodzieje, bo nigdy 

nie widzą obcych, więc nie wiedzą, co żądać za co. Pomarańcze darmo, a guzik do 

portek sumy bajońskie24
. Nie ma też co udawać, że Chopinowi i Sand specjalnie leżał 

na sercu los majorkańskich wieśniaków. Zgodnie z sentymentem panującym wówczas 

w całej burżuazyjnej Europie, prosta ludność miejscowa miała albo dać się wychwalać 

jako „szlachetni dzikusi”, albo dopełniać lokalnego kolorytu, paradując w swoich 

etnicznych kostiumach, albo spełniać funkcję posłusznej i oddanej służby, która 

obowiązki swe wykonuje cicho i dyskretnie, nie burząc rytmu dnia swych praco-

dawców. Tymczasem dumni Majorkańczycy się postawili i aktywnie opierali się woli 

i życzeniom Chopina i Sand, przedstawicielom „nowej klasy próżniaczej”
25

, których 

przyjazd i osiedlenie się w Valldemossie wzbudziły silne obustronne animozje. Być 

może, gdyby artystów spotkało cieplejsze przyjęcie ze strony Majorkańczyków 

wspomnienia Sand byłyby zupełnie inne – ale czy w ówczesnym kontekście histo-

ryczno-społecznym byłoby to w ogóle możliwe? W końcu Sand uchodziła za skanda-

listkę nawet w „wyzwolonej” atmosferze Paryża, co dopiero na prowincji na małej 

hiszpańskiej wyspie. 

4. Podsumowanie 

Niemniej jednak – pomimo jawnego szydzenia z Majorkańczyków i przyrówny-

wania ich między innymi do małp, „Zima na Majorce” nieprzerwanie cieszy się na 

wyspie ogromnym powodzeniem (choć niekoniecznie wśród samych mieszkańców). 

Z sezonu na sezon pojawiają się nowe wydania, wznowienia, wydania okolicz-

nościowe; funkcjonuje co najmniej kilkanaście przekładów. W zasadzie można powie-

dzieć, że lwia część przemysłu turystycznego Valldemossy skupia się wokół tej dwójki 

artystów. „Celda de Chopin y Sand” – muzeum poświęcone Sand i Chopinowi – może 

się pochwalić wszystkimi należnymi muzeum atrybutami. Jest sklepik z pamiątkami 

i gadżetami, gdzie za darmo muzealnym stemplem można podbić rozmaite tematyczne 

pocztówki, „Zima na Majorce” piętrzy się na półkach w wielu edycjach i przekładach. 

Do muzeum łatwo dotrzeć z każdego zakątka Valldemossy – w strategicznych punk-

tach miejscowości umieszczone są drogowskazy i plakaty wskazujące drogę. Duch 

Chopina jest skutecznie ożywiany przez lokalne władze, które w intrygującym geście 

                                                                   
24 List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany z 28 grudnia 1838 roku, https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/ 
list/617_do-juliana-fontany-w-paryzu, 17 października 2019. 
25 Zob. MacCannell D., Turysta: nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. Klekot E., Wydawnictwo Muza, 

Warszawa 2002. 
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„wyparcia” zdają się poniekąd tworzyć lokalną legendę o genialnym kompozytorze 

i jego ekscentrycznej muzie, bez nadmiernego skupiania się na nieco „dziurawej” pod-

szewce mitu. Ważne, że jego muzyka rozbrzmiewa na ulicach, skwerach, w kawiar-

niach, restauracjach, z efektem czasami lekko niedorzecznym, jak np. w sytuacji 

spożywania lunchu w hałaśliwej, zatłoczonej knajpce pełnej rodzin z małymi dziećmi, 

gdzie z głośników sączą się nokturny Chopina – rzeczywiście, to właśnie w Vallde-

mossie Chopin ukończył pracę nad Preludium Des-dur „Deszczowym”. Tytuł zdaje się 

faktycznie bardzo adekwatny.  

Kultura stała się kapitałem, a nawet towarem, co w erze globalizacji nikogo chyba 

już nie dziwi, poza tym dziedzictwo kulturowe, duchowe czy historyczne od zawsze 

przyciągało zainteresowanych zobaczeniem danego artefaktu, budowli czy miejsca na 

własne oczy. Istotnym problemem, którego doświadczamy dzisiaj, jest jednak sprzę-

żenie pragnienia podróży z łatwością i dostępnością mobilności w myśl popularnego 

w turystyce hasła „każdy może tu przyjechać”. O ile wartości kontaktów międzykul-

turowych nie można zaprzeczyć, to być może trzeba sobie zadać pytanie, za jaką cenę 

się one dokonują, o czym niestety wielu podróżujących zdaje się w ogóle nie pamiętać, 

a tymczasem nierzadko dzisiejsze podróżowanie i turystyka zaczynają coraz częściej 

przypominać neoimperialistyczne podboje.  

Zasadniczą różnicą pozostaje jednak to, że zazwyczaj tego typu „przedsięwzięcia” 

powstają wokół pozytywnych doświadczeń, historii i bohaterów oczarowanych danych 

miejscem, kulturą i obyczajami. Jak w takim razie rozumieć majorkańskie „zjawisko”? 

Czy należałoby na całą historię spojrzeć przez pryzmat „wybryku” dwóch ekscentrycz-

nych artystów, a książkę Sand potraktować jako historyczno-turystyczne kuriozum, 

które dzisiaj zasadniczo straciło już pierwotne negatywne nacechowanie i wywołać 

może jedynie pobłażliwy uśmiech? 
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Pionierzy zimowej pogoni za słońcem – George Sand i Fryderyk Chopin 

w Valldemossie  

Gdy w listopadzie 1838 roku George Sand, dwoje jej dzieci i podupadający na zdrowiu Chopin zawitali do 
portu w Palmie, wydawać by się mogło, że trafili do raju – lub przynajmniej zakpili z paryskiej pluchy, 

z powodzeniem uciekając od późnojesiennej szarości. Rzeczywistość szybko jednak okazała się odległa od 

oczekiwanego ideału, a paryscy podróżnicy musieli mierzyć się nie tylko z nieprzychylnymi warunkami 

bytowo-pogodowymi, ale i z wrogim nastawieniem mieszkańców wyspy. George Sand nie pozostała im 
dłużna i wkrótce po powrocie z i tak skróconego pobytu na Majorce opublikowała „Zimę na Majorce”, 

gdzie daje upust swoim negatywnym emocjom i, nie przebierając w słowach, opisuje Majorkańczyków 

jako „małpy”, „dzikusów” i „barbarzyńców”.  

W niniejszym artykule zamierzam przyjrzeć się „Zimie na Majorce” w kontekście dzisiejszej turystyki 
i coraz bardziej popularnych zimowych ucieczek w cieplejsze rejony, przyjmując, że rzeczywiście Sand 

i Chopin odegrali pionierską rolę w rozwoju tego trendu. Nie skupię się jednak bezpośrednio na przygodach 

i doświadczeniach obojga artystów, proponując w zamian ostrożną analizę zjawiska, które ilustruje 

skomplikowaną naturę współczesnej turystyki i związanego z nią przemysłu „wakacyjno-podróżniczego”. 
Opierając się na współczesnych dyskursach podróżniczych, a także teorii wyparcia i abjektyfikacji 

spróbuję przedstawić i zbadać mechanizmy, które z nasiąkniętego żalem i rozczarowaniem tekstu Sand 

stworzyły „labour of love” i swoisty hołd dla Majorki, a jednocześnie – strategiczne narzędzie biznesowe 

o niesłabnącym działaniu.  
Słowa kluczowe: Fryderyk Chopin, George Sand, Majorka, podróżopisarstwo, reprezentacja i percepcja 



 

127 

Lidia Brzezińska
1
 

Wędrówka a natura  

w poezji Mohammada Rezy Szafi-je Kadkaniego 

1. Wstęp 

Motyw wędrówki w różnych jej wymiarach jest jednym z najczęściej spotykanych 

toposów w literaturze światowej. Jego uniwersalność, wielowymiarowość i ponadcza-

sowość sprawia, że możemy zaobserwować go na przestrzeni wieków w różnorodnych 

kręgach kulturowych, również we współczesnej literaturze perskiej.  

Wędrówka u perskich poetów często ukazywana jest jako metafora życia i przemi-

jania (u Chajjama), przemiany wewnętrznej (poezja suficka), czy ucieczki od wroga 

bądź złego losu (Masnawi-je ma’anawi, Szahname). W ludowej literaturze podróż 

wpisana jest często w poszukiwanie swojego przeznaczenia
2
, czasem przybiera też 

formę tułaczki, na którą skazany wcale nie ma ochoty. Można by w tym miejscu wy-

mienić jeszcze wiele innych przykładów, jednak ta praca skupia się na typie podróżo-

wania, który możemy zaobserwować w poezji Kadkaniego – wędrówki odbywającej 

się w naturze. 

Poeta ten, pomimo znacznego dorobku literackiego, jest praktycznie nieznany 

polskiemu czytelnikowi. Mało kto wie, że jego wiersz „Szcześliwej podróży” zyskał 

międzynarodową sławę i wraz z angielskim tłumaczeniem został umieszczony na 

ścianie w holenderskim mieście Leiden
3
. Jedynie pojedyncze wiersze poety w polskim 

przekładzie autorstwa Alberta Kwiatkowskiego oraz Lidii Brzezińskiej zostały opubli-

kowane na polskiej stronie o perskiej literaturze
4
.  

Celem tej pracy jest ukazanie motywu wędrówki obecnego w poezji Mohammada 

Rezy Szafi-je Kadkaniego, która w przeanalizowanych wierszach przyjmuje szcze-

gólny charakter i zachodzi w sferze natury. Na początku autorka zwraca uwagę na 

wątki biograficzne poety, które pozyskała z treści wywiadu opublikowanego na łamach 

tomiku „Gozine-je asz’ar”. To ta pozycja stanowi główne źródło zarówno samych 

tekstów poezji, jak i późniejszej interpretacji. 

Główną część pracy napisano w oparciu o analizę wierszy, przetłumaczonych przez 

autorkę z języka perskiego. Utwory zostały skategoryzowane pod względem treści, 

przeanalizowane literacko i językowo z uwzględnieniem występującego w nich toposu 

wędrówki. Dygresje literackie poparte zostały informacjami z biografii poety oraz 

charakterystyką jego rodzinnej prowincji, która mogła wywrzeć wpływ na całokształt 

twórczości. 
W zakończeniu przedstawione zostały wnioski wysnute na podstawie analizy 

utworów literackich Kadkaniego. Zwrócono uwagę na inspiracje literackie poety oraz 

                                                                   
1 brzezinska@student.uw.edu.pl, Zakład Iranistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 

http://iranistyka.orient.uw.edu.pl/. 
2 Darwiszian A.A., Mehabadi R.Ch., Farhang-e afsaneha-je mardom-e Iran, t. 10, Naszr wa ketab, Teheran 
2003. 
3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohammad-Reza_Shafiei_Kadkani_-_Travel_Safely.JPG. 
4 Strona dostępna na:  http://www.literaturaperska.com/kadkani/okadkanim.html. 
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możliwy wpływ obszaru geograficznego na jego dorobek poetycki. Nawiązano 
również do motywu wędrowania człowieka i towarzyszącej mu przyrody w poezji 
innego współczesnego poety irańskiego – Sohraba Sepehriego. Omówione w obrębie 
pracy wiersze, jak i te jedynie przytoczone, ukazane zostały jako przesłanka do dalszych 
badań nad tym tematem. 

2. Kim jest Kadkani? 

Mohammad Reza Szafi-je Kadkani (ur. 1939) przyszedł na świat w wiosce Kadkan, 
niedaleko miasta Torbat-e Hejdarije w irańskiej prowincji Chorasan. Jako dziecko 
i nastolatek nie uczęszczał do państwowej szkoły, lecz do szkół religijnych, gdzie skupiał 
się na nauce arabskiej oraz perskiej literatury

5
. Podczas wizyty w księgarni, młodego 

Kadkaniego zauważył profesor literatury Uniwersytetu w Maszhadzie Ali-Akbar 
Fajjaz. Zachwycony jego biegłością w krytyce poezji, przekonał go do podjęcia 
studiów. Po zdaniu wstępnych egzaminów, w których okazał się najlepszy ze wszystkich 
kandydatów, poeta rozpoczął swoją karierę akademicką

6
. Zdobywszy tytuł magistra 

z literatury i języka perskiego w Maszhadzie, przeniósł się do Teheranu, gdzie został 
doktorem w tejże dziedzinie. W 2009 roku udał się w podróż do Ameryki, gdzie przez 
dziewięć miesięcy poświęcił się badaniom nad literaturą na uniwersytecie w Princeton. 
Po powrocie z zagranicy wrócił do Teheranu, gdzie do dziś wykłada literaturę perską, 
specjalizując się w jej okresie klasycznym, a także zajmuje się działalnością z zakresu 
krytyki literackiej.  

Początki twórczości poetyckiej Mohammada Rezy Szafi-je Kadkaniego sięgają 
czasów, kiedy jako nastolatek instynktownie i zupełnie naturalnie układał humory-
styczne wiersze dla kolegów. Zanim, jednakże, zaczął tworzyć i publikować pod 
własnym nazwiskiem, jako student pisał pod pseudonimem literackim Sereszk

7
. 

Należał również do wielu organizacji skupiających młodych literatów w rodzinnym 
Chorasanie. Zresztą, w jego poezji z późniejszego okresu, poeta będzie wciąż wracał 
do swojej małej ojczyzny. Prowincja ta jest szczególnym miejscem na mapie Iranu, 
ponieważ wydała na świat wielu wybitnych poetów, takich jak autor perskiej epopei 
narodowej, Ferdousi, genialny astronom i autor czterowierszy, Omar Chajjam, suficki 
poeta Attar czy zmarły już przyjaciel Kadkaniego, Mehdi Achawan-Sales, pionier 
wiersza wolnego w Iranie. Te tereny poza bogatą historią literacką posiadają też inne 
osobliwości, które wydają się przejawiać w twórczości artystów z tej krainy. 

2.1. Irański Chorasan a twórczość Kadkaniego 

Malownicza prowincja Chorasan położona jest w północno-wschodniej części 
Iranu, gdzie graniczy z Turkmenistanem oraz Afganistanem. Jej umiejscowienie 
sprawia, że można podziwiać tam zarówno wysokie pasma górskie, tereny pustynne, 
jak i żyzne ziemie pokryte polami uprawnymi. Większość upraw szafranu, nazywa-
nego złotem Iranu, prowadzi się właśnie w tej rolniczej krainie. W Chorasanie ponadto 
produkuje się bawełnę, tytoń, jedwab i różnorodne owoce, a także rozlokowane są 
tamże liczne hodowle owiec oraz drobiu. Poza główną gałęzią przemysłu, którą jest 
rolnictwo, a za nim hodowla, obszar ten słynie z rzemieślnictwa i takich wyrobów jak 
dywany, tradycyjna biżuteria, skóry, tradycyjne lalki czy szklane wyroby

8
. 

                                                                   
5 Szafi-je Kadkani M.R., Gozine-je asz'ar, Enteszarat-e morwarid, Teheran 1996, s. 20. 
6 Tamże, s. 22. 
7 Tamże, s. 12. 
8 Tesch N., Khorasan, https://www.britannica.com/place/Khorasan-historical-region-Asia. 
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Kolejną z osobliwości tego regionu jest jego profil etniczny, który wynika z histo-
rycznych uwarunkowań, ale też położenia przy dwóch granicach. Na ludność tej 
prowincji, oprócz Persów, składają się Turkmeni (głównie na północy), Kurdowie czy 
Beluczowie na południu. W górskich obszarach południowego Chorasanu można spot-
kać też Cyganów, Lurów i ludy pochodzenia mongolskiego. Część mieszkańców oma-
wianego obszaru, szczególnie niektóre grupy Kurdów i Turkmenów prowadzą 
koczowniczy tryb życia

9
. Z drugiej strony, spora część Chorasańczyków, głównie 

z powodów ekonomicznych, postanowiła opuścić rodzinne strony i udać się do miejsc, 
gdzie łatwiej o pracę i utrzymanie rodziny. 

Ta mozaika kulturowo-językowa, lecz także religijna
10

 przez wieki kształtowała 
światopogląd mieszkańców tej prowincji na równi z otaczającą ich naturą. To właśnie 
ona wyznaczała przez wieki cykl życia rolniczo-koczowniczej ludności i pomimo że 
obecnie duża część społeczeństwa nie para się rolnictwem, respekt do niej pozostaje 
wciąż żywy. Obecność przyrody i następujące po sobie pory roku są powtarzającym 
się tematem w poezji Chorasanu, który można dostrzec również w twórczości 
Kadkaniego w osobliwym ujęciu. 

2.2. Przemijanie pór roku 

W zbiorze „Gozine-je asz’ar” motyw wędrówki w naturze pojawia się między 
innymi w utworach opisujących zmiany pór roku. Jednym z nich jest wiersz „Bezlistny 
ogród”, w którym czarny kruk, symbolizujący zimę, opuszcza przedstawioną rzeczy-
wistość, żeby skowronek utożsamiany z wiosną mógł zająć jego miejsce. Oprócz tego 
ukazane są inne, na pozór błahe procesy, związane z momentem przejścia zimy 
w wiosnę. Czytamy o tym w poniższym tekście wiersza: 

„Bezlistny ogród” 
  
Czarny, ledwo żywy kruk 
nożycami swoich skrzydeł 
przeciął jedwabną szatę zmierzchu 
i odleciał. 
Ja w bezlistnym ogrodzie, 
gdy zapada zmierzch, 
powoli otwieram pąki i pytam, 
czy przeczuwają wizję życia w słońcu i deszczu 
na progu jutra? 
W oddali bezlistnego ogrodu 
skowronek świergocze na gałęzi: 
Gdy opadnie tych kilka zeschłych liści, 
na nowo staną się tchnieniem młodych pąków, 
nadejdzie przebudzenie wiosny. 
 
Maszhad, 196411. 

                                                                   
9 Tamże. 
10 Oprócz dominującego islamu szyickiego, występują też mniejszości sunnickie oraz obecnie już nieliczne 

mniejszości żydowskie. 
11 Wszystkie tłumaczenia utworów Mohammada Rezy Szafi-je Kadkaniego przestawione w tej pracy są 

tłumaczeniami autorki tekstu. Autorka starała się przede wszystkim oddać znaczenie tekstu i niuanse 

leksykalne. 
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W powyższym wierszu metaforycznie wyrażoną wędrówką jest następowanie po 

sobie kolejnych pór roku. Choć tytuł zapowiada pesymistyczny nastrój i treść, okazuje 

się, że tak do końca nie jest. Poeta operuje wyrazistymi alegoriami, utożsamiając 

złowrogą zimę z krukiem, który podobnie jak w europejskim kręgu kultury, uosabia 

śmierć. Zima istotnie jest okresem chwilowej śmierci świata natury, który potem ma 

odrodzić się na nowo wraz z nastaniem wiosny. Dodatkowo kruk opisany jest jako 

„ledwo żywy”, co dosadnie sugeruje, że jego kres nadchodzi wielkimi krokami. Formy 

czasownikowe użyte w centralnej części tekstu sugerują, że podmiot liryczny odczuwa 

ekscytację i radość na przyjście wiosny. Ponadto, zwraca się do pąków jak do 

człowieka, co pokazuje szacunek, jakim darzy świat roślin. W „Bezlistnym ogrodzie” 

przebudzenie się świata zwiastuje świergot skowronka, który wciąż nie przyleciał do 

ogrodu, aby zająć miejsce czarnego kruka, ale jest już na tyle blisko, że słychać jego 

trele. Tutaj również irańska symbolika pokrywa się z europejską – skowronek pełni rolę 

posłańca wiosny i jego przybycie mówi, że jest ona tuż za progiem. Ostatecznie więc, 

przesłanie wiersza nie jest pesymistyczne, lecz dające nadzieję na rychłe odrodzenie 

się tego, co zabrała zima.  

Utwór ten został napisany przez Kadkaniego, gdy miał 25 lat i wciąż był studentem 

literatury Uniwersytetu w Maszhadzie. Tematyka wiersza wydaje się sugerować inspi-

rację z wczesnej młodości autora, o czym sam mówił w wywiadzie z 1998 roku. 

Wspomina tam swój zachwyt poezją Farrochiego Sistaniego, nadwornego poety z XI 

wieku, w której to słynny panegirysta opiewał właśnie wiosnę i zachwycał się jej 

nadejściem widocznym w ogrodach
12

. Motyw przedwiośnia i wiosny powtarza się 

zresztą w wielu innych kasydach Farrochiego
13

.  

Poza tym źródłem natchnienia, Kadkani mówi też o wpływie współczesnego mu 

poety, Ferejduna Tawallaliego na jego twórczość. Nazywa się wręcz jego uczniem 

(perskie morid) i podkreśla ogromne znaczenie jego romantycznej poezji na swoją 

dalszą twórczość
14

. Gdy prześledzimy twórczość Tawallaliego, bogatą w różnorakie 

wątki w zależności od jej okresu, znajdziemy wiele nawiązań do świata przyrody, 

szczególnie w ostatniej fazie jego poetyckiej działalności.  

Jeden z gazali o zaginionym ogrodzie przyciąga szczególną uwagę czytelnika 

w kontekście przytoczonego wiersza „Bezlistny ogród” nie tylko ze względu na swoją 

tematykę, lecz także dobór słownictwa. Mając na uwadze, że Kadkani sam nawiązywał 

do czerpania inspiracji z poezji Tawallaliego, możemy domniemać, że obecność 

w jego wierszu ogrodu oraz czarnego, zmęczonego, czy też ledwo żywego kruka (kaloq-

e chaste), jak również motyw następowania po sobie pór roku jest nieprzypadkowa. 

Z tą różnicą, że u Tawallaliego mowa jest o nadchodzącej jesieni przepełnionej 

smutkiem, od której podmiot liryczny szuka ucieczki
15

, a powyższy wiersz ma 

pozytywny wydźwięk i opisuje nadejście wiosny.  

Oprócz kompozycji opisującej niosącą życie wiosnę, w tomiku „Gozine-je asz’ar” 

możemy odnaleźć utwór skupiający się na trudach zimy, przez którą rokrocznie zmu-

szona jest przebrnąć natura. Główną postacią liryczną wiersza „Przeprawa pszenicy 

                                                                   
12 Szafi-je Kadkani M.R., Gozine-je asz'ar, Enteszarat-e morvarid, Teheran 1996, s. 9. 
13 Sistani F., utwory dostępne na: https://ganjoor.net/farrokhi/divanf/. 
14 Szafi-je Kadkani M.R., Gozine-je asz'ar, Enteszarat-e morvarid, Teheran 1996, s. 14. 
15 Abedi K., Tavallali Fereydun, https://iranicaonline.org/articles/tavallali-fereydun. 
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przez zimę” jest ziarnko pszenicy, muszące stawić czoło niesamowitym trudom, aby 

dotrwać do wiosny. Jak czytamy poniżej: 

„Przeprawa pszenicy przez zimę” 

 

Chmury i 

  wiatr i 

    księżyc i  

      słońce i  

        niebo, w 

zawieszeniu. 

Pod śniegiem spadłym w nocy, 

gorzej niż skorpion 

żądli grudniowy mróz. 

 

W zlodowaciałym stawie 

fale zagubiły się 

pod grubą warstwą śniegu, 

  ale 

ziarenko pszenicy wciąż przeprawia się przez zimę. 

 

 

17 luty 1995 

W tym utworze zdecydowanie przeważa treścią ekspresyjny opis niedogodności, 

jakie niesie ze sobą mroźna pora roku. Uzmysławia to odbiorcy jak ciężka i wyczer-

pująca jest to przeprawa, w szczególności dla małego ziarenka. Obrazowe przedsta-

wienie sytuacji dodatkowo uwidacznia fakt, że cały świat przyrody jest w stanie 

spoczynku i zawieszenia, podczas gdy pszenica w osamotnieniu pokonuje kolejne 

etapy tej trudnej podróży. Jej wędrówka z towarzyszącym mrozem i śniegiem, w swoim 

trudzie, jest jednak nieodzownym elementem cyklu i dlatego też pszenica wydaje się 

być z tym pogodzona, kontynuując przeprawę.  

Warty odnotowania jest również układ graficzny wiersza, który sugestywnie 

przemawia do odbiorcy. Zastosowany trójpodział dzieli tekst na opis nieboskłonu, 

ziemi oraz wody, a spójnik „ale” podkreśla ziarenko, które znajduje się na samym 

końcu i powoli pnie się ku górze.  

Podsumowując, wędrówka w przyrodzie, ukazana na przykładzie przemian pór 

roku
16

, jest jednym z głównych motywów pojawiających się w utworach Kadkaniego. 

Inspiracją poety prawdopodobnie była obserwacja przyrody mającej ogromne 

znaczenia dla ludności Chorasanu gdzie się urodził. Inne źródło natchnienia mogła 

stanowić też twórczość Farrochiego oraz Tawallaliego, o czym wspominał sam autor. 

Utwory Kadkaniego wyróżnia jednak to, że widoczny jest w nich topos wędrówki, 

obecnej również w sferze natury. Jego liryki są pełne czytelnych metafor i malow-

niczych opisów przyrody, co pozwala odbiorcy wczuć się w świat przedstawiony. 

                                                                   
16 Motyw przemijania pór roku ujęty jako wędrówka w naturze obecny jest również w polskiej poezji. Można 

wymienić tutaj takie utwory, jak „Ziemia dziewicza” Leopolda Staffa czy „Życzenie” i „Gdy szron…” 
Adama Asnyka. Oprócz natury jednak w wymienionych wierszach pojawia się też człowiek i jego losy. 
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Poeta w drugim utworze posługuje się dodatkowo szczególnym zapisem graficznym, 

co odróżnia go od innych współczesnych irańskich poetów i literalnie przedstawia 

etapy wędrówki tytułowego ziarenka.  

2.3. Wędrówka z perspektywy elementów natury 

Innym ciekawym przykładem przedstawienia wędrówki w utworach Kadkaniego 

jest spojrzenie na nią oczami elementów natury. W wierszu „Dziennik podróży 

deszczu” to sam deszcz przemawia, dość lakonicznie opisując swoją podróż słowami: 

„Dziennik podróży deszczu” 

Tak brzmi ostatnia strona z dziennika podróży deszczu: 

Ziemia jest błotnista.  

Autor „Przeprawy pszenicy przez zimę” poprzez zastosowanie w tym utworze 

personifikacji, zaprezentował intrygujące spojrzenie na kwestię wędrówki w przyro-

dzie. Już sam zwrot „dziennik podróży” użyty w tytule, został przewrotnie wykorzy-

stany przez autora. Wedle reguł tego gatunku czytelnik spodziewałby się podsumowania 

odbytych wojaży na ostatniej jego stronie, lecz jedyne, co znajduje to informacja, że 

ziemia jest błotnista. Zarówno deszcz, jak i namoknięta nim gleba wprowadzają szary, 

jesienny i przygnębiający klimat, tak bardzo sprzeczny z zazwyczaj pełnymi emocji 

podróżami. Dodatkowo, określenie użyte w wierszu na „błotnisty” , niesie w sobie 

również znaczenie „brzydki”
17

, więc wers ten można rozumieć dwojako. Powyższy 

utwór być może ukazuje w sposób metaforyczny, że nie zawsze na końcu wędrówki 

spotka nas coś wspaniałego i wyczekiwanego. Można przypuszczać, że Kadkani w tych 

prostych słowach chce pokazać, że to nie cel wędrówki jest najważniejszy, lecz to, co 

dzieje się po drodze. Kolejną kwestią ukazaną przez poetę, jest subiektywność 

w postrzeganiu świata i wydarzeń w nim zachodzącym. Z perspektywy deszczu, jego 

wędrówka nie jest niczym wyjątkowym, lecz gdyby do słowa doszły, przykładowo, 

kwiaty, okazałoby się, że opady są dla nich źródłem życia.  

Drugim przykładem przedstawienia wędrowania z perspektywy natury jest 

wspomniany już utwór „Szczęśliwej podróży”, który przyniósł chorasańskiemu poecie 

międzynarodowe uznanie. Akcja liryczna w tymże wierszu toczy się na pustyni, gdzie 

rozmawiają ze sobą wiatr i ciernisty krzew. Ten pierwszy, namawia krzew do wspólnej 

podróży, jednak on odmawia, tłumacząc się niemożnością przemieszczania się: 

„Szczęśliwej podróży” 

 

 „Gdzie tak pędzisz?” 

 

Krzew ciernisty spytał się wiatru  

 

„Zmęczyłem się tym miejscem, nie chciałbyś opuścić kurzawy tej pustyni?” 

 

„To moje marzenie, lecz co zrobić  

Gdy jestem tu uwiązany?” 

 

„Gdzie tak pędzisz?”  

                                                                   
17 Chodzi o perskie słowo czerkin. 
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„Dokądkolwiek, byle dalej stąd.” 

 

„Szczęśliwej podróży! Lecz, na naszą przyjaźń, i na Boga,  

Gdy już szczęśliwie zostawisz tą złowrogą pustynię za sobą,  

Pozdrów ode mnie kwiecie i deszcz.”  

Kadkani mistrzowsko operuje tutaj metaforami, silnie przemawiającymi do irań-

skiego odbiorcy, któremu znane są tereny pustynne w swojej surowości i monoton-

ności, mające zarazem uniwersalny charakter. Utwór ten oprócz opisu przyrody 

typowej dla chorasańskiego krajobrazu, gdzie pustynia spotyka się z żyznymi polami, 

niesie w sobie głębsze symboliczne znaczenie, czytelne na tyle, że każdy czytelnik 

może się odnieść, niezależnie od swojej przynależności do danej kultury czy szero-

kości geograficznej. Irański poeta podkreśla w swoim lirycznym tekście, z jakimi 

trudami wiąże się podjęcie wędrówki, nawet jeśli jednostka bardzo pragnie opuścić 

swoje aktualne miejsce bytowania. Korzenie krzewu, uniemożliwiające ciernistemu 

krzewowi wyruszyć w wymarzoną podróż mają metaforyczny wymiar i mogą być 

odczytywane przez każdego indywidualnie. Wiersz skłania do refleksji i zapytania 

samego siebie czy jesteśmy wiatrem, gotowym na zmiany i podróż w nieznane, czy też 

krzewem, który zapuścił korzenie i boi się wyrwać z otaczającej go rzeczywistości, 

pomimo swojego rozczarowania i niezadowolenia. Z drugiej strony, to pustynia jest 

domem i miejscem, do którego przynależy ciernisty krzew, opuszczenie go więc byłoby 

utratą cząstki siebie. Patrząc na życiorys chorasańskiego poety możemy przypuszczać, 

że jego osobiste dylematy stały się inspiracją do napisania „Szczęśliwej podróży”. 

Pomimo możliwości pozostania za granicą, Kadkani ostatecznie wybrał życie w swojej 

ojczyźnie, choć wielu irańskich artystów zdecydowało się żyć i tworzyć na Zachodzie. 

Powyższe utwory unaoczniają jak Kadkani w zawoalowany sposób potrafił 

przedstawić problematyczne kwestie wynikające z ludzkiej wędrówki. Oddając głos 

elementom przyrody, takim jak deszcz, wiatr czy krzew, wykreował nietuzinkową 

perspektywę na podróż, która niewątpliwe zachęca do zastanowienia się nad tym 

tematem. Możliwe jest, że własne doświadczenia poety znacząco wpłynęły na treść 

utworów. W szczególności ten drugi jawi się jako metafora irańskiej emigracji 

w opozycji do tych, którzy pozostali, jak Kadkani, w ojczyźnie. Wydaje się również, 

że prowincja, w której dorastał irański poeta pozostawiła ślad w jego poezji, świat 

przedstawiony bowiem przywodzi na myśl chorasańskie, pustynne pejzaże.  

2.4. Wędrówka w naturze jako migracja 

Ostatni z przykładów wędrówki zawarty w utworze „Odyseja fiołków” nawiązuje 

do obecnej w naturze migracji, następującej z różnorodnych powodów. Kadkani 

posługuje się w nim poetyckimi opisami, nie szczędząc epitetów i porównań, zachwy-

cających trafnością w swojej prostocie. Tutaj to fiołki mają rolę wędrowcy, który 

znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż mimo podróży, nie musi zostawiać za 

sobą domu. Podmiot liryczny w zakończeniu zastanawia się jak mogłoby wyglądać 

życie człowieka, gdyby, tak jak tytułowe fiołki, mógł wraz z sobą zabierać swoją małą 

ojczyznę gdziekolwiek nie wyruszy. Czytamy o tym w poniższym tekście: 
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„Odyseja fiołków” 

 

W ostatnie dni marca* 

jakże przepiękna jest 

odyseja wędrownych fiołków. 

W południe jasnego marcowego dnia, 

gdy fiołki osnute atłasowym zapachem wiosny 

opuszczają chłód cienia, 

razem z ziemią i korzeniami 

w malutkich drewnianych skrzynkach 

- ich ruchomej ojczyźnie - 

lądują na rogu ulicy. 

 

Strumień tysiąca szeptów we mnie szumi: 

A gdyby... 

A gdyby tak człowiek mógł 

pewnego dnia 

swoją ojczyznę 

niczym fiołki 

(w skrzynkach z ziemią) 

zabrać ze sobą, gdzie tylko zechce, 

w jasności deszczu, 

w czystym blasku słońca. 

 

1967. 

Motyw wędrówki w tym utworze został przestawiony poprzez „wędrowne fiołki”, 

które zmieniają miejsce swojego pobytu, najpierw trafiając z cienia na róg ulicy, 

a potem zapewne w ręce ich przyszłego posiadacza. W podróży kwiatów jest jednak 

coś niezwykłego – do każdego miejsce, do jakiego docierają, zabierają ze sobą swoje 

drewniane skrzyneczki wraz z ziemią, gdzie zapuściły korzenie. Ich podróżowanie nie 

wymaga wyrzeczeń, takich jak porzucenie własnej małej ojczyzny. Kadkani na końcu 

utworu pyta retorycznie a gdyby tak człowiek mógł pewnego swoją ojczyznę dnia 

niczym fiołki (...) zabrać ze sobą, gdzie tylko chce, co może wskazywać na jego 

wewnętrzne przemyślenia.  

Pisząc „Odyseje fiołków”, omawianą w niniejszej pracy, poeta miał już 28 lat, przez 

co możemy wnioskować, że mieszkał wówczas w Teheranie, gdzie odbywał studia 

doktorskie. Migracja do szarej i betonowej stolicy Iranu oraz życie tam z dala od 

rodziny i przyjaciół, pozostawionych w rodzinnych stronach mogły być inspiracją 

młodego poety do napisania tego utworu poetyckiego. Z jego treści aż bije nostalgia 

i podkreślenie wartości, jaką mają korzenie i mała ojczyzna, którą dla Kadkaniego było 

jego rodzinne miasto i prowincja. Wiadome jest również, że chorasański poeta, pomimo 

swoich zagranicznych wyjazdów, w tym prawie rocznego pobytu w Ameryce, nigdy 

nie zdecydował się opuścić na stałe swojego kraju. Być może było to podyktowane 

niemożnością rozłąki z tym, co kocha i ceni najbardziej, czyli własną, małą ojczyzną. 

Autor „Szczęśliwej podróży” wielokrotnie podkreślał jak ważne w jego twórczości 

literackiej jest jego pochodzenie i jak wielką rolę odegrał Chorasan w kształtowaniu 
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jego stylu poetyckiego
18

. Wędrówka zatem może oznaczać niechcianą rozłąkę ze 

wszystkim co było dla nas ważne, gdyż człowiek nie ma przywileju zabrania ze sobą, 

tak jak kwiaty, swojej małej ojczyzny. Kadkani, który doświadczył tego na własnej 

skórze, może z tego właśnie powodu poruszać tutaj tę kwestię i wyraża swego rodzaju 

zazdrość wobec wędrownych fiołków.  

3. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy literacko-językowej wynika, że wędrówka obecna 

w wybranych utworach Mohammada Rezy Szafi-je Kadkaniego przedstawiona jest przez 

pryzmat procesów i zjawisk zachodzących w naturze. Poeta wykorzystuje elementy 

przyrody, czy też cykl następujących po sobie pór roku, żeby nakreślić swoistą podróż 

odbywającą się w świecie fauny i flory. Pomimo takiego ujęcia tematu wędrówki, 

trafne metafory pozwalają odbiorcy odnieść się do utworów w kontekście własnych 

doświadczeń i skłonić do refleksji. Z tego też powodu można powiedzieć, że poezja 

Kadkaniego jest wyjątkowa, bo łączy w sobie obecność wszechobecnej natury z uni-

wersalnymi treściami. Z tekstów, które są datowane przez twórcę, możemy też wysnuć 

wniosek, że topos wędrówki w naturze pojawiał się zarówno w początkowym etapie 

jego twórczości (1962, 1964), jak i w późniejszym okresie (1995). 

Autorka dopatruje się wpływu osobliwości prowincji Chorasan, w której urodził się 

i dorastał poeta na jego twórczość, w szczególności miejsca natury w jego dziełach. 

Jako inne inspiracje Kadkaniego wymieniona została twórczość takich poetów, jak 

Farruchi i Tawallali, z przewagą tego drugiego, o czym mówił sam chorasański poeta. 

Nawiązania do natury i przemijania pór roku widoczne szczególnie w gazalach 

Tawalliego, przejawiają się w dorobku poetyckim Kadkaniego, co wydaje się nieprzy-

padkowe. Poza tym, poezja odzwierciedla również osobiste doświadczenia poety, takie 

jak zagraniczne wyjazdy i ostateczna decyzja o pozostaniu w swojej ojczyźnie. 

Warto wspomnieć, że Kadkani nie jest jedynym irańskim poetą, który ukazuje 

jednocześnie wędrówkę i naturę w swoich wierszach. Taką problematykę podejmuje 

również Sohrab Sepehri (1928-1980). Jego poezja znana jest ze szczególnego szacunku 

wobec matki natury. Zasadniczą różnicą, jaką dostrzec można w twórczości tych 

dwóch artystów, jest to, że u Sepehriego człowiek jest również obecny podczas 

wędrówki, a natura jest pierwiastkiem, który mu towarzyszy
19

.  

Motyw wędrówki ściśle związany z naturą, które występuje nie tylko u Kadkaniego, 

lecz także u Sepehriego i być może u innych irańskich poetów, jest tematem godnym 

dalszych badań naukowych. Takie przedstawienie toposu wędrówki wydaje się osobliwe 

oraz niespotykane i prawdopodobnie związane jest z tym, że natura jest wszechobecna 

w irańskiej poezji, zaczynając od klasycznych poetów takich jak Farrochi, kończąc na 

współczesnym nam twórcom. Kontynuacja pracy naukowej nad tym tematem może 

doprowadzić badaczy do kolejnych wniosków oraz odkrycia sieci inspiracji i powiązań 

pomiędzy różnymi poetami.  

  

                                                                   
18 Szafi-je Kadkani M.R., Gozine-je asz'ar, Enteszarat-e morvarid, Teheran 1996, s. 22-23. 
19 Sepehri S., Haszt ketab, Ketabchane-je Tahuri, Teheran 1997, s. 57-59, 124-126, 151-153, etc. 
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Wędrówka a natura w poezji Mohammada Rezy Szafi-je Kadkaniego 

Streszczenie 

Celem tego artykułu było przedstawienie motywu wędrówki w wybranych utworach literackich irańskiego 

poety Mohammada Rezy Szafi-je Kadkaniego z uwzględnieniem szczególnej roli natury. Poezja Kadkaniego 

nie została do tej pory opracowana w języku polskim, a tłumaczenia jego wierszy są nieliczne, dlatego też 
poniższa praca stanowi pierwszą próbę analizy części twórczości poety. 

W pierwszej części pracy przedstawiona została skrócona biografia artysty z uwzględnieniem kluczowych 

momentów dla jego twórczości. Następnie Chorasan, w którym to autor wierszy się urodził i dorastał 

został scharakteryzowany pod względem geograficznych oraz etnicznym. Zaznaczono możliwe wpływy 
tego obszaru na dalszą twórczość poety, w szczególności obecność natury w jego tekstach poetyckich. 

W kolejnym rozdziale dokonano podziału omawianych utworów poetyckich na trzy grupy. Teksty wierszy 

zostały poddane analizie literackiej i w pewnej mierze leksykalnej. Interpretacja utworów oraz wysnuwanie 

wniosków na temat możliwych inspiracji poetyckich Kadkaniego zostało poparte informacjami z tekstów 
źródłowych, jak i przemyśleniami autorki. 

W ostatniej części pracy przedstawione zostały wnioski i przemyślenia na temat toposu wędrówki w naturze 

w poezji Kadkaniego. Nawiązano też do podobnej tematyki występującej u innego irańskiego poety, 

Sohraba Sepehriego. Problematyka artykułu została przedstawiona jako przesłanka do dalszych badań 
naukowych.  

Słowa kluczowe: wędrówka, natura, Kadkani, współczesna poezja irańska 

https://iranicaonline.org/articles/tavallali-fereydun
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Rafał Niezgoda
1
 

„Obermann”, czyli filozoficzna wędrówka Senancoura 

w preromantycznym labiryncie wyobraźni 

1. Wprowadzenie 

Można zacząć nieco prowokacyjnie i metaforycznie stwierdzając, co zresztą nie 

będzie bardzo odległe od prawdy, że Obermann
2
 Étienne’a Pivert de Senancoura 

(1770-1846) jest dzieckiem rodziców, którzy pochodzą z tej samej sfery, ale myślą 

i odczuwają zupełnie inaczej. „Matką” jest chłodna racjonalistyczna kalkulacja, zaś 

„ojcem”, typowe dla generacji osiemnastowiecznej
3
, szczególnie tej schyłkowej 

poczucie nudy i bezsensu, zawierające się w szerokiej, ówcześnie używanej formule 

l’ennui. Należy również podkreślić fakt, że ta pierwsza generacja pisarzy, określana 

mianem przedromantycznej
4
 stworzyła wizję rzeczywistości, oryginalnej i bezprece-

densowej, bez której nie byłoby właściwego romantyzmu i charakteryzującego go 

poczucia le mal du siècle, czyli rozczarowania i melancholii znamiennej dla drugiej 

generacji literackich buntowników
5
. Wszyscy oni, to znaczy pierwsza i druga gene-

racja, mieli bardzo podobne odczucia. Dosyć wcześnie, ci pierwsi położyli wszystkie 

nadzieje w optymistycznej koncepcji rozumu, a co za tym idzie sceptycyzmu, co 

doprowadziło ich do rozczarowania i frustracji. Emocje i energia tych młodych ludzi, 

cichych buntowników, nie mogły znaleźć odpowiedniego ujścia, stąd też potrzeba 

wielkich idei i gwałtownych rozwiązań. W sferze emocji, wyjałowionej przez chłodne 

rozumowanie nastąpił zatem zwrot w stronę uczuciowości, która jednak ciążyła w stronę 

miłości, ale tej tragicznej, naznaczonej przez zdradę i śmierć. Przykładem mogą 

posłużyć Werther, René i zwłaszcza Obermann. Wszyscy oni są nieszczęśliwi i rozcza-

                                                                   
1 dr literaturoznawca, badacz nieafiliowany, rodin111@wp.pl. 
2 Kiedy nie używam cudzysłowu mam na uwadze bohatera utworu, kiedy zaś cudzysłów się pojawia, 

przywołuję utwór literacki.  
3 Zapowiadającej romantyzm również. 
4 Chciałbym zwrócić uwagę na użycie przeze mnie formuły „preromantyzm”, która wciąż budzi kontrowersje 

i dyskusje. W jej rozumieniu opieram się na koncepcji wypracowanej przez André Monglonda, który 

preromantyzm traktował jako już wyraźny, aczkolwiek mniejszościowy ruch literacki, charakteryzujący się 
obecnością dystynktywnych cech, bliskich późniejszej wrażliwości romantycznej. Wśród nich należy 

wskazać: rehabilitację namiętności i osobowości (ja), kult wrażliwości, pochwałę natury, irracjonalizm 

w opozycji do oświeceniowego racjonalizmu oraz obecność stylu, który jest zaprzeczeniem klasycznej 

doktryny mimesis. Przeciwnicy użycia koncepcji preromantyzmu zarzucają temu ujęciu brak ścisłości 
i uproszczenie kontekstów, jednakże, mimo to można uznać za A. Monglondem, że generacja twórców lat 

1770 lub 1780 do 1820 (m.in.: Bernardin de Saint-Pierre, André Chénier, Senancour) utorowała drogę 

późniejszej, właściwej już szkole romantycznej. Należy doprecyzować, że ten period, nazywany wcześniej 

również prowizorycznie „okresem bez nazwy”, francuska krytyka literacka od końca wieku XX postuluje 
określać mianem „pierwszego romantyzmu francuskiego”.  
5
 G. Minois słusznie wymienia niektóre z nich: Cała ta mieszanina nierealnej egzaltacji i rozczarowania, 

nudy i niecierpliwości, samotności i potrzeby działania, chorobliwych uczuć i apetytu do życia leży u podstaw 
niepokoju i zniechęcenia [du mal de vivre] okresu pierwszego romantyzmu. Por. ustalenia [w:] Minois G., 

Histoire du mal de vivre. De la mélancolie à la dépression, Éditions de La Martinière, Paris 2003, s. 279. 
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rowani. Wszyscy oni w równym stopniu są zniechęceni rzeczywistością i w stopniu 

jeszcze większym pochłonięci szaleńczą potrzebą nieustannej retrospekcji
6
. 

Ten pobieżny, być może nazbyt oczywisty zarys jest jednak konieczny, ponieważ 

pozwala ująć już na wstępie utwór Senancoura we właściwe mu ramy, bowiem jak się 

okazuje, ambiwalencja ideowa „Obermanna” zdążyła już zwieść takich badaczy 

literatury w wieku XIX, jak wielkiego Sainte-Beuve’a, który błędnie głosił, że Rewo-

lucja nie odcisnęła się na pisarzu i że ten ciągle podążał drogą (jeszcze pod panowa-

niem Napoleona i Ludwika XVIII) wyznaczoną przez Jean-Jacques’a Rousseau
7
. 

Prawda okazała się zupełnie inna. Sformułował ją między innymi wybitny znawca 

francuskiego romantyzmu Paul Bénichou. Według badacza Senancour nie tylko nie 

kontynuuje, ale zupełnie zrywa z sentymentalną „marszrutą” nakreśloną przez 

Rousseau
8
. Alpejski Eden, którego wytrwale poszukuje Obermann, okazuje się finalnie 

tylko miejscem próżnej ucieczki od społeczeństwa. Generacja, do której pisarz 

przynależy, jest naznaczona Rewolucją: u Senancoura dominuje radykalne niezadowo-

lenie tego rodzaju, gdzie sam urok zamienia się w beznadzieję9
.  

Zanim przejdę do dalszych dociekań, chciałbym pokrótce zarysować problem 

aktualnych badań nad literacką spuścizną Senancoura, zwłaszcza „Obermannem”. 

W literaturoznawstwie francuskim dorobek pisarza jest znany i uznany. „Aldomen” 

i kolejne dzieło „Obermann”, jak i jego liczne eseje były poczytne nawet w połowie 

wieku XIX. Obecnie interesuje on wyłącznie badaczy literatury. Lektura, zwłaszcza 

współczesna twórczości Senancoura nie jest rzeczą łatwą. Pisarz jest niejednoznaczny 

i wiele z jego idei już wyblakło do tego stopnia, że są dla współczesnego czytelnika 

niejasne. Najlepsze dzieło, „Obermann”, jest w świadomości społecznej obecnie słabo 

znane, a jeśli już, to odbierane jako dziwaczne i obce. Najwybitniejsza badaczka 

twórczości pisarza Béatrice Le Gall już na wstępie swojej pracy postawiła zasadnicze 

pytanie, mianowicie kto jeszcze czyta Senancoura? i sama kokieteryjnie dopowie-

działa, że trzeba być chyba jedną z bohaterek Turgieniewa, która  potrafiłaby odpowie-

dzieć twierdząco. Pisarz znajduje się w literackim „czyśćcu” i trzeba mieć wiele 

determinacji, aby do niego dotrzeć i go zrozumieć. Jakkolwiek twórczość Senancoura 

daleka jest od szerszej popularności, ma ona jednak swoje ugruntowane miejsce 

w historii literatury francuskiej, wcale niezgorsze. Wśród prac, które są poświęcone 

pisarzowi można wskazać i obszerne monografie i pomniejsze opracowania, w których 

jego twórczość jest analizowana i interpretowana za pomocą współczesnych narzędzi 

literaturoznawczych
10

. 

Celem mojego artykułu jest zapełnienie w jakimś stopniu tej luki w polskim 

piśmiennictwie literaturoznawczym, ale z zamiarem problematyzacji zagadnienia pod 

kątem tematu głównego. W swojej pracy chcę się skupić na tym, co jest najbardziej 

charakterystyczne dla twórczości Senancoura, poprzez ogląd jego najwybitniejszego 

                                                                   
6
 Por. ustalenia, tamże, s. 270. 

7 Stwierdzenie podaję za: Benichou P., Le sacre de l’écrivain 1750-1830. Essai sur l’avènement d’un pouvoir 

spirituel laïque dans la France moderne, Gallimard 1996, s. 194. 
8 Por., tamże, s. 194. 
9 Tamże, s. 195 [wszystkie tłumaczenia z języka francuskiego obecne w artykule są mojego autorstwa]. 
10 Prace w całości poświęcone twórczości Senancoura: Le Gall B., L’imaginaire chez Senancour, Librairie 

José Corti, Paris, t. 1-2, 1966, Raymond M., Senancour. Sensations et révélations, Librairie José Corti, Paris 

1965. 
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dzieła „Obermanna”. Swoją analizę przeprowadzę pod kątem nie tylko wyznaczników 

racjonalnych i sentymentalnych związanych z epoką Oświecenia i preromantyzmu 

obecnych w utworze, ale również w oparciu o wybrane elementy duchowej biografii 

pisarza w myśl zasady, że życie i jego perypetie mogą mieć swój oddźwięk w dziele 

literackim. Życie i twórczość Senancoura należy traktować komplementarnie. W przy-

padku pisarzy pierwszej generacji jest to szczególnie istotne, ponieważ oni wszyscy 

byli naznaczeni gwałtownymi wstrząsami politycznymi, które wpłynęły na ich osobo-

wość a w dalszej perspektywie na ich dzieła. Jeśli chodzi o Senancoura takie potrakto-

wanie jest jak najbardziej uzasadnione, bowiem należy pamiętać, co już wielokrotnie 

zauważyła również Le Gall, że: Wspomnienie wyłania się w każdym momencie 

w „Obermannie” wraz z całym bagażem emocji i poezji11
.  

W przypadku tego pisarza, wzajemne przenikanie się jego przeszłości z teraźniej-

szością jest niemalże prawidłem. W „Obermannie”, ale i w innych utworach, mityczne 

potraktowanie wydarzeń, które miały miejsce, jest stałym składnikiem konstrukcji 

świata literackiego. Pisarz ciągle do nich powraca, przetwarza je, „przetrawia” 

emocjonalnie, „krążąc” po sytuacjach i miejscach dla niego ważnych w młodości: 

U Senancoura mamy do czynienia z dosyć ciekawym zjawiskiem przedwczesnej manii 

świata wewnętrznego; prawie wszystkie tematy, którymi się karmi, pochodzą z doświad-

czeń przeżytych przed rokiem 1804. Radości i boleści, fakty i marzenia, lektury 

z dzieciństwa i okresu dojrzewania, podróże i spacery, twarze ludzi i wyglądy rzeczy: 

wszystko to wyryło na zawsze swoistą pieczęć12
. W tej perspektywie lektura „Ober-

manna” może rodzić u czytelnika swego rodzaju dysonans, bowiem na każdym kroku 

musi się on mierzyć z reminiscencjami przeszłości i teraźniejszości do tego stopnia, że 

w jakimś stopniu zaburza to porządek epistolarny utworu. Ujmując problem od tej 

strony, można jeszcze dopowiedzieć, że życie Obermanna
13

 jest nieustanną, ale 

i wyraźnie chaotyczną wędrówką, w sensie fizycznym i w sensie duchowym z przewa-

żającą rolą pamięci jako czynnika kształtującego świat jego wyobraźni i teraźniej-

szości.  

2. „Obermann” – dziecko swojego czasu 

Ważną kwestią do uzgodnienia pozostaje umiejscowienie Obermanna – Senancoura 

we właściwym nurcie kulturowym i filozoficznym epoki. Dziwić może zastosowana 

przeze mnie analogia pomiędzy pisarzem i jego literackim bohaterem. Jest to w dużym 

stopniu uzasadnione. Chciałbym w tym miejscu poświęcić nieco uwagi tej kwestii. Już 

za życia Senancoura panowało przeświadczenie o tym, że autor „Obermanna” jest 

tożsamy ze swoim literackim bohaterem. Było to oczywiście wyrazem romantycznej 

estetyki utożsamienia „ja” tekstowego i osoby autora. Również takie spostrzeżenie 

można znaleźć u innych, zwłaszcza wcześniejszych biografów pisarza. Kwestia 

wydaje się już jednak rozstrzygnięta. Takie samo przekonanie formułuje współcześnie 

Béatrice Le Gall z tym że badaczka pogłębia to nurtujące zagadnienie i dochodzi do 

jeszcze innych, ciekawych wniosków. Według niej następuje tu swoista transpozycja, 

gdzie autor przenosi pewne swoje cechy na bohatera, ale czyni to w sposób dosyć 

zaskakujący. Badaczka wychodząc od stwierdzenia, że Obermann jest często ukazany 

                                                                   
11 Le Gall B., L’imaginaire chez Senancour, Librairie José Corti, Paris, t. 1, 1966, s. 11. 
12 Tamże, s. 13. 
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jako ktoś „gorszy” (charakterologicznie, mentalnie) od swojego pierwowzoru (Senan-

coura), zauważa wyraźnie i celowo pogłębioną deprymację. Obermann jest nadmiernie 

słaby, wstydliwy, pesymistyczny, melancholijny i niezaradny bardziej, aniżeli sam 

Senancour. Takie postępowanie stoi w dużej sprzeczności z tradycją literacką, w której 

autorzy postępowali zgoła inaczej, obdarzając swoich bohaterów cechami, których im 

nie dostawało, tworząc ich piękniejszymi, bardziej szczęśliwymi etc.
14

 Warto zauwa-

żyć za badaczką jeszcze jedną właściwość cechującą pisarza, mianowicie celowe 

pominięcia autobiograficzne (np. wątek Rewolucji, małżeństwa, poważnej choroby 

nerwowej i rodzaju paraliżu), spowodowane wstydem lub potrzebą ukrycia niektórych 

intymnych spraw z życia prywatnego
15

.  

Kolejną istotną kwestią do wyjaśnienia jest fundamentalne pytanie o ideową genezę 

„Obermanna” (w istocie rodzaju dziennika filozoficznego). Bezsprzecznie można uznać, 

że Senancour przynależy do wieku Oświecenia, natomiast utwór wykracza poza 

ideowe ramy epoki. Dlaczego tak jest i w czym jest to szczególnie widoczne, postaram 

się tę problematykę bliżej naszkicować. Pomocne w tym przedsięwzięciu będą prace 

innego wybitnego badacza literatury preromantyzmu i romantyzmu, André Mong-

londa
16

. Dostrzega on w wieku świateł wiele paradoksów, w tym i te, które złożyły się 

na ambiwalencję ideową „Obermanna”. Badacz zauważa prawidłowość epoki, która 

polega na tym, że autor jest pod przemożnym wpływem wrażliwości à la Rousseau. 

Wyobraźnia została rozpalona i „rozegzaltowana”, ale nie było to autentyczne 

i głębokie, ponieważ stała za tym oschłość serca i tyrania salonów
17

. Nastąpiła swoista 

sterylizacja uczuć i w konsekwencji sztuczność przeżyć. Momentem zaś przełomowym 

okazał się schyłek epoki tj. rok 1789, kiedy nastąpiła brutalna konfrontacja sentymen-

talnej, lirycznej uczuciowości z krwawą rewolucyjną rzeczywistością. Równie 

stanowczą tezę w podobnym tonie formułuje znakomity badacz literatury romantyzmu 

P. Bénichou, który już na początku swojego szkicu pisze: Senancour, urodzony 

w 1770 roku, był jednym z tych wielkich pisarzy epoki, który głęboko odczuł negatywne 

konsekwencje rewolucyjnej traumy i pozostawał jednym z najwierniejszych duchowi 

wieku XVIII18
. 

To właśnie ta pierwsza generacja została, mówiąc metaforycznie wrzucona do 

„wrzącego i krwawego tygla”, z którego zrodziło się pokolenie przewrażliwionych 

cyklotymików (jakby to uznała współczesna psychologia) i takich, jaki mógł być i sam 

Senancour
19

. Było to końcem starego i początkiem nowego, późniejszego już, 

romantycznego spojrzenia na rzeczywistość. Oświeceniowa, egocentryczna i retoryczna 

mania ustąpiła miejsca nowemu sposobowi życia i wzmożonemu przeżywaniu 

wewnętrznemu. Według badacza to właśnie elementy preromantyczne były widoczne 

i bardzo żywiołowe w niemal całym wieku XVIII, co też powodowało wewnętrzne 

                                                                   
14 Tamże, s. 181. 
15 Tamże, s. 179. 
16 Por., ze wstępu [w:] Monglond A., Pèlerinages romantiques. Préface par Robert Minder, Librairie José 

Corti, Paris 1968, s. 11. 
17 A. Monglond posługuje się adekwatnym sformułowaniem w stosunku do idei szczęścia w rozumieniu J.J. 

Rousseau: „apatyczne szczęście” [w:] Monglond A., Le préromantisme français. T. I, Le Héros 
préromantique, Librairie José Corti, 1965, s. 77. 
18 Benichou P., Le sacre…, dz. cyt. s. 194. 
19 Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 388. 
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tarcia i napięcia: Z drugiej strony, generacja „Obermanna”, przez swoje życie 

wewnętrzne, często bardziej romantyczne niż to, ludzi roku 1830, pozostawała prawie 

osłupiała przed niektórymi przesadami literackimi 1830 roku, i naturalnym było, że 

preromantyczny wiek XVIII był niejako sparaliżowany przez XVIII wiek filozofów20
. 

Konstatując te dociekania należy podkreślić tę subtelną i oryginalną cechę, jaką jest 

specyficzna wrażliwość uczuciowa i intelektualnej tej pierwszej generacji, „pokolenia 

Obermanna”, wysublimowana dopiero po przeżyciach rewolucyjnych i niemająca już 

odpowiednika ani przed tym okresem, ani po jego zniknięciu. 

3. „Świeckie kapłaństwo”, czyli w kręgu mistycznych inspiracji 

Senancoura 

W tym miejscu chciałbym poświęcić nieco uwagi jeszcze innym zagadnieniom, bez 

których niemożliwe będzie pełne zrozumienie utworu, który ideowo wyrasta, ale 

i wrasta w tkankę osiemnastowiecznych mistycyzmów. Wszystkie one rodzą się ze 

specyficznego doświadczenia religijnego lub para-religijnego, które zostało zapo-

czątkowane wraz z pojawieniem się osiemnastowiecznego deizmu
21

. Tym, co trzeba 

podkreślić, analizując teksty tego czasu i kręgu językowego, jest jednorodność myśli 

i odczuć, którym często towarzyszy konkretna zewnętrzna sytuacja (przechadzka, 

podróż). Czy to będzie Maine de Biran, czy Senancour ich refleksję cechuje duże 

podobieństwo w sposobie przeżywania świata natury, który staje się łącznikiem 

z absolutem. Punktem wyjścia jest dla nich nie przeżycie stricte religijne ani tym 

bardziej nie kościelny i inny dogmatyzm, ukryty pod jakąkolwiek formą, ale konkretny 

moment, ulotna chwila. Bénichou kładzie na ten aspekt wyraźny nacisk: Początkowy 

moment przeżyty obchodzi bardziej, aniżeli doktrynalne rozstrzygnięcie; który chrześ-

cijanin, przed czasem deizmu twierdziłby, że może się zbliżyć do Boga za pomocą takiej 

drogi?22
. Zatem jest to nowość absorbująca i inspirująca ówczesne odważne umysły.  

Senancour, który jest agnostykiem, dopuszcza jednakże religijne wytłumaczenie 

rzeczywistości. Trzeba pamiętać o specyficznym środowisku, w którym pisarz dorastał. 

Zarówno ojciec, jak i matka byli głęboko i autentycznie wierzący, co było dużą 

rzadkością w ich wolteriańskim środowisku. Ojciec pisarza, Claude-Laurent marzył 

w młodości o tym, aby zostać księdzem. Otrzymał nawet niższe święcenia. Żył w sposób 

pobożny, skromny i smutny (należy ten aspekt podkreślić), w pokoju umeblowanym 

skąpo, jak cela mnicha i ozdobionym budującymi scenami. B. Le Gall wyciąga na 

bazie tego bardzo potrzebne dla dalszej analizy wnioski: Całe swoje życie będzie 

pielęgnował w sobie ukryty wyrzut, poczucie winy w stosunku do swojego powołania. 

Tę obsesję przegranego życia i chybionego przeznaczenia zaszczepi Étienne’owi, 

podobnie jak niespełnione marzenie pustelniczego odosobnienia. I już nawet przed 

momentem poczęcia, inni przygotują mu „bagaż” niepokojów i idealizmu. Świat wyo-

braźni legł u samego początku
23

. Matka pisarza, Marie-Catherine również długo przed 

zamążpójściem marzyła o życiu konwentualnym. Los sprawił, że poślubiła tego, który 

o mało co nie został księdzem. Sam Senancour, który z natury był dzieckiem 

smutnym… i bardzo religijnym, w późniejszym czasie stracił wiarę i stał się agnosty-

                                                                   
20 Monglond A., Pèlerinages …, dz. cyt., s. 159. 
21 Benichou P., Le sacre…, dz. cyt. s. 36. 
22 Tamże, s. 37. 
23 Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 19. 
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kiem otwartym i poszukującym zupełnie innych od katolicyzmu dróg zbliżenia się do 

absolutu. Wiek, w którym żył, miał mu do zaoferowania wiele dróg dochodzenia do 

Prawdy. Pisarz żadnej definitywnie nie wybrał, ale i żadnej ostatecznie nie odrzucił.  

O Senancourze mówiono, że jego poczucie beznadziei jest w stanie nawrócić do 

wiary w zjawy
24

. Trudno orzec, co te słowa w istocie mogły oznaczać, ale z pewnością 

ukazują niepokojącą dwubiegunowość ideowej i religijnej „podszewki” pisarza. 

Uzasadnienie takiego spojrzenia można znaleźć również w innych pracach, analizują-

cych to zagadnienie. W swojej monumentalnej pracy poświęconej tajemnym (mistycz-

nym) źródłom romantyzmu, wybitny badacz Auguste Viatte poświęca również swoją 

uwagę analizie postawy Senancoura wobec różnych modnych mistycznych szkół, 

które pod koniec wieku XVIII pojawiły się na niespotykaną skalę. Pisze on: Z trudem 

można sklasyfikować Senancoura. Jego mętny umysł jest siedliskiem sprzecznych 

uczuć. W jednym czasie przeklina, jak i poszukuje przesądów. Jego umiłowanie skupie-

nia, samotnej medytacji, mogłoby go zbliżyć do teozofów; kocha niekończący się rozwój, 

który oferuje nam rozumowanie poprzez analogie; jednocześnie obawia się jego 

irracjonalnego charakteru. Żywi wobec katolicyzmu całą wrogość wieku osiemnastego, 

ale chce pracować, aby przyczynić się do przyjścia religii „oczyszczonej”. 

„Szalbierstwa kapłanów” doprowadzają go do mdłości. Jednakże, czy ten melancholijny 

deizm nie implikuje pewnych powinowactw z członkami „kościoła wewnętrznego”?
25

. 

Jak widzimy, ideowa postawa Senancoura i jej szczerość nie budziła zaufania, ani 

u współczesnych, ani u badaczy. Była zbyt niezależna i nazbyt indywidualna i przez to 

irytująca. Pisarz poszukiwał nowej drogi i ludzi podobnie myślących i mających 

w sobie pierwotny „zaczyn” myślenia religijnego. Takiego, jakie Senancour odebrał 

w katolickiej młodości. Kolejną sprzecznością w jego postawie było to, że jego 

myślenie jest antyklerykalne, ale i religijne jednocześnie, co dodatkowo uwypukla 

problematyczność tej optyki. 

Aby spojrzenie na wewnętrzne usposobienie Senancoura było bardziej badawczo 

uzasadnione przytoczę jeszcze kilka innych istotnych ustaleń. Viatte zaznacza, że 

pisarza cechowała – co jest też widoczne w „Obermannie” – daleko posunięta wybiór-

czość w dziedzinie oceny rzeczywistości. Pisarz wszystko interpretuje w sobie tylko 

właściwy sposób, dobierając fakty tak, żeby mogły usprawiedliwić jego chorobliwe 

niezdecydowanie. Obok świadomie i z premedytacją, pozostawiając rozważania, które 

mogłyby wpłynąć i stymulować jego wolitywność. Świat jest dla niego rodzajem 

koszmaru (sic!)
26

. Pomimo swojego racjonalizmu nie pogardza ani „przeczuciem”, ani 

tajemnymi właściwościami liczb, ani kamieniem filozoficznym, ani magią
27

. Literacki 

Obermann jest w tym obszarze zwierciadlanym odbiciem poglądów Senancoura. 

Nieustanne „za” i „przeciw” walczą w jego umyśle, ale pomimo tego, pisarz decyduje 

się ostatecznie zdefiniować człowieka jako istotę wygnaną i pozbawioną łaski
28

. 

Senancour, całe życie niezdecydowany i „dryfujący” po morzu doktryn i mistycyzmów 

pod koniec życia znalazł w końcu swoją przystań. Prawdopodobnie były nią idee 

millenarystyczne i wpływ Ferdinanda Denisa, autora książki „Tableau des sciences 

                                                                   
24 Benichou P., Le sacre…, dz. cyt. s. 218. 
25 Viatte A., Les sources occultes du romantisme. Illuminisme – théosophie 1770-1820, Paris 1965, s. 138. 
26 Tenże, s. 140. 
27 Tenże, s. 141. 
28 Tenże, s. 143. 
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occultes” [Obraz nauk tajemnych]
29

. Viatt ze zrozumiałą chyba irytacją stwierdza na 

koniec, że całe życia Senancoura było naznaczone tym niezdecydowaniem, które 

spowodowało, że jego myśl ewoluowała tylko nieznacznie i to samo dotyczyło jego 

dzieł, które były otoczone tą samą mgłą niezdecydowania
30

.  

Na przełomie wieku XVIII i XIX z tygla wierzeń i przekonań wyłonił się substrat, 

który można nazwać świeckim spirytualizmem. Była to swoista rewizja dawnych 

wierzeń, która polegała na redefinicji i akceptacji wyższości pierwiastka boskiego, jako 

głównego źródła i fundamentu ludzkiej doskonałości. Ten nowego rodzaju spirytualizm 

odbiegał od dawnego deizmu nie tylko, jeśli chodzi o istotę przekonań, ale głównie 

w sferze przeczucia i wewnętrznego usposobienia. Charakteryzował go swoisty 

optymizm, który łączył wiarę w Boga i wiarę w człowieka. To zjawisko jest wyczu-

walne zwłaszcza pośród literackiej lewicy okresu Cesarstwa i Restauracji. Jest to 

ważne też z tej przyczyny, że nurt ten pozostaje w wyraźnej łączności z postawą 

Senancoura i również w „Obermannie” możemy wyczuć powiew tego nowego ducha, 

symbolu rodzącego się romantyzmu. Paul Bénichou bardzo słusznie stwierdza, pisząc, 

że filozoficzny środek, w łonie którego kształtowała się i zmieniała nowa filozofia 

i nowy spirytualizm wieku XVIII, nie jest łatwy do zdefiniowania
31

. Należy się z tym 

zgodzić, mając na uwadze chociażby meandry postaw, wielość sprzeczności i mistycz-

nych przekonań autora i jego literackiego alter ego, Obermanna.  

4. Nocne i dzienne wędrowanie Obermanna – od indukcji do prawdy 

Ukazane w poprzednim podrozdziale zagadnienie mistycznych inspiracji w dużym 

stopniu koresponduje z kazusem wędrówki i filozoficznego spaceru, który prawie 

zawsze wiedzie do spotkania siebie i absolutu poprzez marzenie, śnienie, często 

w pełni świadomości, na jawie. Dlaczego mogło dochodzić do tego rodzaju wzajem-

nego przenikania się zjawisk z pozoru dalekich od siebie, odpowiedź jest związana 

z ówczesną nauką, z filozofią nauki i ze statusem nauk ezoterycznych. Wszystkie te 

dziedziny miały kondycję niepewną i o rozmytych granicach. Stanowisko Senancoura 

i Obermanna jest tego odbiciem. Pisarz stawiał niemal na jednym poziomie 

wiarygodności badania okultystyczne i badania naukowe, próbując jednakże zachować 

tzw. złoty środek. W myśl tej zasady błędem byłoby odmówić wszelkiej wiarygodności 

i wartości naukom okultystycznym, tak samo jak i błędem by było ślepo im zaufać
32

.  

Należałoby zapytać, co było podłożem tego nowego i niezwyczajnego spojrzenia na 

rzeczywistość? Z pewnością jest nim fascynacja ówczesnych ludzi, głównie w okresie 

preromantyzmu arkanami wiedzy (naukowej, jak i nienaukowej), a zwłaszcza fascynacja 

snem i objawieniem (wewnętrznym olśnieniem, iluminacją). Dowodem tego mogą być 

niesamowite i wręcz fantastyczne kariery wydawnicze dzieł Swedenborga czy Jakuba 

Boehme, które w istocie były opisami marzeń sennych i ich prywatnych wizji. Beatrice 

Le Gall dostrzega wiodącą rolę fascynacji mistycyzmami i będącymi niemal na 

wyciągnięcie ręki dla każdego… marzeniami sennymi. Według badaczki z trudem 

można dzisiaj zliczyć, jak wielka liczba książek i różnego rodzaju czasopism odnoszą-

                                                                   
29 Książka cieszyła się dużą popularnością.  
30 Viatte A., Les sources…, dz. cyt. s. 144. 
31 Por. Benichou P., Le sacre…, dz. cyt., s. 220. 
32 Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 306. 
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cych się do śnienia została wydana począwszy od roku 1750
33

. Z pewnością ta kwestia 

wymaga głębszego zbadania, natomiast sygnalizuję ją, jako rzecz bez precedensu na tle 

całej epoki i istotną w dalszej analizie „Obermanna”. 

Postanowiłem w taki sposób zatytułować ten podrozdział, aby uwypuklić aspekt 

racjonalnego dochodzenia Obermanna do Prawdy. Pierwszym krokiem, od którego 

należy zacząć tę analizę, jest podkreślenie faktu gwałtownej ucieczki i zerwania ze 

światem przez Senancoura (Obermanna) i jego podróż do Szwajcarii
34

. Le Gall, 

przyglądając się temu etapowi życia pisarza, zaznacza, jakże słusznie, inicjalną rolę 

faktu zerwania ze starym życiem: Bez zerwania, bez wyjazdu nie ma żadnego życia dla 

wyobraźni35
. Dla Senancoura podróż jest czymś niezbędnym, ponieważ stymuluje 

wyobraźnię. Zresztą doświadczenie wyobraźni, samo w sobie jest również rodzajem 

podróży, swoistej odysei w stronę nieznanego. Miejscem wyboru jest Szwajcaria, która 

w wyobraźni Senancoura (Obermanna) jest rzeczywistością i mitem jednocześnie. Jest 

to miejsce ocalenia od społeczeństwa i obowiązków związanych z uciążliwą rolą, jaką 

się w nim odgrywa. Pisarz jest zdeterminowany do tego kroku, nawet jeśli będzie go to 

kosztować dużo wyrzeczeń. Nowe życie wyobraża sobie we właściwy sobie gorzki 

sposób, stereotypowy i przerysowany a może prowokacyjnie ironiczny? Życie człowieka 

pióra według niego to nic innego, jak życie na poddaszu, noszenie brudnej bielizny i… 

poślubienie jakiejś kucharki, jakiejś… Thérèse Levasseur
36

.  

Senancoura (Obermanna) cechuje również szczególna uważność na najmniejszy 

drobiazg, szczegół dla innych nieistotny, niewidzialny, pomijany. Paradoksalnie ta 

drobiazgowość jest wybawieniem bohatera, ponieważ stymuluje jego wyobraźnię 

i ogląd rzeczywistości: Bardzo mnie troskają małe rzeczy, myślę wtedy o moich 

sprawach. Niczego nie zaniedbuję, jeśli chodzi o szczegóły, o te drobiazgi, które spra-

wiłyby uśmiech politowania rozsądnego człowieka: jeśli rzeczy poważne wydają mi się 

małe, to te małe mają dla mnie wartość. Trzeba, żebym jasno sobie zdał sprawę z tych 

dziwactw; żebym widział jak bardzo jestem w swoim charakterze ograniczony 

i drobiazgowy. […] Jeśli wiedziałby pan, jak bardzo zajmuję się tymi błahostkami, 

które porzuca się w wieku dwunastu lat; […] jak zatrzymuję stare dzienniki, nie po to, 

aby je odczytywać, ale z tego powodu, że można za pomocą ich miękkiego papieru 

zawsze coś zawinąć! Że na widok regularnej i gładkiej deski z chęcią bym powiedział: 

Jakież to jest piękne! Podczas gdy kunsztowny klejnot wydałby mi się zaledwie ciekawy 

a brylantowy naszyjnik spowodował by uniesienie moich ramion37
. Dodatkowo ten 

cytat dowodzi, jak aksjologicznie odległe są dla Obermanna „wartości”, którym świat 

                                                                   
33 Podaję za B. Le Gall: Maine de Biran Nouvelles considération sur le sommeil, les songes et le 

somnambulisme [Nowe rozważania na temat snu, marzeń sennych i somnambulizmu]. Diderot zastanawiał się 

nad długością śnienia i nad naturą przeczuć, interesował się od fizjonomiki aż po magnetyzm. Nowa Heloiza 

w dużej części jest poświęcona fenomenowi telepatii i Jean-Jacques woła: O! jeśli można by było prowadzić 

rejestr snów osoby z gorączką, jak wielkie i wzniosłe rzeczy można by było ujrzeć w następstwie tego delirium. 

Bernardin, jeśli nie udało mu się przekonać do okultyzmu, jest jednakże ciekawy wszystkiego tego, co jest 
niewyjaśnione, począwszy od przeczuć, przepowiedni i snów aż po magię egipską. Fabre d’Olivet, Auguste 

Gleizes i Ballanche odradzają Pitagoreizm. [w:] Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 307. 
34 Zagadnienie podróży w kulturze polskiej (ale i europejskiej), zostało opracowane przez: S. Burkot, „Polskie 

podróżopisarstwo romantyczne”, Warszawa 1988. 
35 Tamże, s. 68. 
36 Por., tamże, s. 69 (Oczywiście jest to nawiązanie do życiowej partnerki J.J. Rousseau). 
37 Senancour, Obermann, Librairie E. Droz, Paris 1931, t. I, s. 104-105. 
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uparcie hołduje, ponieważ bohater został wykreowany na człowieka prymitywnego 

(w pozytywnym sensie) i niezdeprawowanego przez osiągnięcia kultury. W tym ujęciu 

minimalna zbieżność z poglądami Rousseau, jest chyba najbardziej uderzająca.  

Kolejną ważną kwestią, jest stosunek Senancoura do społeczeństwa. Dosyć 

wcześnie doszedł on do bolesnego przeświadczenia o rozdźwięku, który się zrodził 

pomiędzy jego marzeniem a światem zewnętrznym, pomiędzy nim a społeczeństwem
38

. 

To spojrzenie, pełne rozczarowania i rozgoryczenia znajduje swój wyraz w wielu 

miejscach „Obermanna”, które w istocie są przecież własnymi poglądami Senancoura: 

Na nizinie jest ciągłą potrzebą, aby człowiek pierwotny był bez przerwy zniekształcany, 

oddychając tą społeczną atmosferą, która jest tak gęsta, tak burzliwa, tak pełna 

wrzenia, w ciągłym poruszeniu przez hałas sztuk, wrzawę krzykliwych przyjemności, 

nienawistnych wrzasków i nieustającego jęku niepokoju i cierpienia39
. Życie miejskie 

jest dla Obermanna nie do zaakceptowania, ponieważ stoi na odległym biegunie jego 

indywidualnych potrzeb i gorączkowej wyobraźni
40

. Do poznania siebie i prawdy 

wiedzie wiele dróg. Skutecznym narzędziem służącym Obermannowi w tym wyzwaniu 

jest indukcja, która umożliwia mu zrekonstruowanie swojego (subiektywnego) świata 

na nowo, w miejsce świata porzuconego (społeczeństwa). P. Bénichou widzi w tym 

postępowaniu analogię pomiędzy człowiekiem, który zrzeka się swojej natury a tym, 

chcącym wejść w nowy porządek i w powinowactwo z innymi bytami i jednostkami
41

. 

Niechęć do społeczeństwa, którą żywił Senancour, można również umiejscowić 

w szerszym kontekście antropologicznym. Pisarz był bardzo sceptyczny, jeśli chodzi 

o rolę, którą człowiek odgrywa w świecie. Uważał go za głównego winowajcę 

swojego stopniowego unicestwienia i kataklizmów. W tym spojrzeniu był bliski z kolei 

negatywistycznej wizji Sade’a, która przeciwstawia aktowi kreacji, stopniową 

destrukcję
42

.  

Wędrówka (również ta nocna
43

) jest dla Obermanna wyzwoleniem i doświadczeniem 

quasi metafizycznym, który łączy się z doświadczeniem górskiej wspinaczki. Można 

u niego zauważyć kolejny raz poznawczy dualizm i skrajną taksację rzeczywistości. To, 

co jest na dole tj. nizina, jest równe złu. To, co jest na górze, jest dobre i „pierwotne”. 

Dla Senancoura Alpy są miejscem oswobodzenia. Można powiedzieć, że im wyżej 

Obermann (fizycznie) się znajduje, tym czuje się lepiej. Góry, ich wysokość, dla ludzi 

każdego czasu pozostają czymś niezwykłym i są świadectwem, jednym z najbardziej 

autentycznych początków Ziemi. Góry są również miejscem nieustannego odkrywania 

natury i siebie. U Rousseau możemy znaleźć opisy górskich miejsc, które sprowokowały 

u filozofa doznania niemal natury metafizycznej
44

. Zasadniczo, cały utwór opisuje 

niezwykłe dla Obermanna alpejskie miejsca, ponieważ za każdym razem nowe 

i przynoszące nowego rodzaju wrażenia. Podobnie jak Rousseau, Obermann ma 

                                                                   
38 Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 70. 
39 Senancour, Obermann, dz. cyt., t. I, s. 43. 
40 Tamże, zobacz listy: X, XIV. 
41 Benichou P., Le sacre…, dz. cyt., s. 202. 
42 Por. ustalenia [w:] Favre R., La mort au Siècle des Lumières, Presses Universitaires de Lyon, 1978, s. 407. 
43 Pogłębione spojrzenie na temat nocy w literaturze i kulturze oraz przekształcenia tego motywu w utworach 

literackich XIX i XX wieku zawarte jest w książce: „Noc. Symbol – temat – metafora”, tom 1-2, pod red. 
Ławskiego J., Korotkicha K., Bajki M., Białystok 2011. 
44 Por. rozdział: Découverte de la montagne [odkrycie gór], [w:] Monglond A., Le préromantisme…, dz. cyt., 

s. 133.  
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w sobie nieustanną potrzebę ruchu, przechadzki i to wędrowanie cechuje swoisty rytm. 

Senancour spaceruje wolno, spokojnie, przygląda się otaczającemu krajobrazowi, cofa 

się do różnych miejsc. Kontempluje szczegóły świata natury. Jest uważny na naj-

mniejszy drobiazg. Co istotne, te wędrówki są bez celu. Bez naznaczonej marszruty. 

Im dalej od wiosek i ludzi, tym lepiej. Wędrówce towarzyszy nieustanna praca myśli, 

wspomnienie, refleksja, analiza, indukcja
45

.  

To intelektualne zajęcie (chyba można posłużyć się taką frazą), nie jest dla 

Obermanna nużące, wręcz przeciwnie, jest wyzwoleniem i wzlotem myśli w rejony 

nieskrępowanej niczym wyobraźni
46

. Jako dowód przytoczę jedno z licznych świadectw 

(większość jest w podobnym tonie): Czarny punkt ukazał się w ich przepaściach; 

wzniósł się gwałtownie, podążał prosto na mnie, był to ten potężny alpejski orzeł, jego 

skrzydła były wilgotne, jego oko posępne; szukał jakiejś zdobyczy; ale na widok 

człowieka zaczął uciekać ze złowieszczym krzykiem i zniknął, zbliżając się do chmur. 

Ten krzyk został powtórzony ze dwadzieścia razy; ale za pomocą dźwięków głuchych, 

bez żadnego echa, podobny do samotnych krzyków w panującej ciszy. Następnie 

wszystko powróciło do absolutnego spokoju; tak jakby sam dźwięk przestał istnieć i tak 

jakby właściwość przedmiotów dających dźwięk, została wymazana ze świata47
. 

Obermann jest niestrudzonym poszukiwaczem najmniejszego poruszenia w tym, co 

go otacza. Chce uchwycić niemal wszystko ze świata natury. Podobnie jak Rousseau 

zachwyca się wszystkim i wszędzie poszukuje najmniejszej i największej impresji. 

Oczywiście ten sposób oglądu rzeczywistości ma jeden cel, mianowicie ożywić 

marzenie i sprowokować stan bliski wewnętrznej iluminacji. Ma pomóc oderwać się 

od świata, aby osiągnąć poczucie metafizycznego spokoju i spełnienia. Górska 

wędrówka i wspinanie się ma dla Obermanna znaczenie niemal mistyczne, dlatego 

w tych momentach chce być sam. Górski przewodnik rzadko mu towarzyszy, a jeśli 

już, szybko jest odsyłany. Może mieć to konotacje symboliczne i oznaczać zerwanie ze 

światem ludzi, ze znienawidzonym społeczeństwem. W trakcie wędrówki, która jest 

inicjacją niemal religijną, bohater chce zawsze być sam z sobą i naturą i niepodzielnie 

oddać się własnym, nieskrępowanym myślom. Taką interpretację podkreśla również 

Béatrice Le Gall. Według badaczki obecność przewodnika byłaby jednocześnie 

symboliczną obecnością przeklętego świata konwenansów społecznych i pieniądza. 

Podobnie jak Dante w drodze do Raju, Obermann potrzebuje towarzysza sprawdzo-

nego i godnego jego objawienia, ale z braku takiego, woli udać się w drogę sam
48

.  

Aby dodatkowo zaakcentować inicjacyjny charakter górskiej wędrówki Ober-

manna, pełnej symboliki i nieustannych wzlotów myśli należy zwrócić uwagę jeszcze 

na jeden, z pozoru nieistotny szczegół. W niektórych momentach swojego wędrowania 

pielgrzym-Obermann pozbywa się swojego odzienia, które niedbale (nie chowając go), 

pozostawia w jakimś miejscu. To postępowanie może być interpretowane na wiele 

sposobów. Jeden z nich może oznaczać symboliczne odcięcie się od pogardzanego 

społeczeństwa. Jak zauważa Le Gall, schowanie w bezpiecznym miejscu ubrania, 

                                                                   
45 Odsyłam do pracy: Woźniakowski J., Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach 

nowożytnej kultury europejskiej, wyd. Znak, 1995. 
46 Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 345. 
47 Senancour, Obermann, dz. cyt., t. I, s. 47. 
48 Por., Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 347. 
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mogłoby jednak oznaczać nadzieję powrotu, czyli splamienie swojej duszy
49

. 

Obermann ogołaca się ze wszystkiego i idzie przed siebie. Oglądanie się za siebie 

byłoby czymś równie niebezpiecznym, jak w biblijnej sytuacji Lota, czy też mitolo-

gicznej, Orfeusza: Pozostawiłem na ziemi zegarek, pieniądze, wszystko to, co miałem 

ze sobą i prawie wszystkie moje ubrania, i oddaliłem się nie dbając o ich ukrycie50
. 

Pozbycie się odzienia symbolizuje również, co jest szczególnie adekwatne w przypadku 

Obermanna, powrót do stanu pierwotnej czystości, naiwności (pozytywnie rozumianej), 

pozbycie się wstydu, który jest oznaką upadku i grzechu pierworodnego, czyli znowu 

społeczeństwa.  

5. Metafora pejzażu à la „Obermann” 

„Obermann” jest utworem, w którym na pierwszy plan wysuwają się zawsze 

i wszędzie opisy świata natury. Pejzaż jest najważniejszym składnikiem świata przed-

stawionego. Ten zabieg i takie zapełnienie przestrzeni narracyjnej nie jest przypadkowe. 

Senancour miał świadomość, że jego utwór na poziomie akcji, cechuje pewnego 

rodzaju zastój i monotonia. Opisy górskich krajobrazów miały w jakimś sensie zre-

kompensować te braki. Deskrypcja olśniewających pejzaży, „odmalowywanych” za 

pomocą całego spektrum bogatych metafor nadała tej epistolarnej powieści rodzaj 

nowego rytmu i w jakimś sensie uporządkowała tekst
51

. Należy jeszcze zauważyć 

kolejną prawidłowość obecną w opisach, którą też można uznać za paradoksalną, 

zważywszy na filozoficzny charakter utworu, mianowicie opisy natury interesują 

momentami pisarza bardziej, aniżeli studiowanie świata wyobraźni. Jest to również 

zabieg celowy, dzięki któremu równie paradoksalnie dochodzi do oswobodzenia 

wyobraźni
52

. Bezsprzecznie może Senancour uchodzić za mistrza preromantycznego 

pejzażu. Sainte-Beuve, który podziwiał „Obermanna” nazwał Senancoura, chyba 

słusznie „geniuszem pejzażu”. Trudno się temu dziwić. Sposób opisu pejzażu jest 

równie bogaty i zróżnicowany i zależy od wartości i konotacji miejsca. Styl 

geograficznej narracji ulega zmianie w zależności od potrzeby i nastroju. Raz opis 

cechuje nadmierna precyzja, innym razem jest suchy i schematyczny. Jako przykład 

tego rodzaju opisu trzeba przywołać fragment opisujący jeden ze szczytów alpejskich 

„Dent du Midi”. Fragmenty go obrazujące są zupełnie różne. Jest to ustalenie Le Gall, 

która zauważa to wyraźne i celowe zróżnicowanie. W liście V mowa jest wyłącznie 

o barometrze i rachunku trygonometrycznym zaś w liście VII o godzinie wspinaczki 

i wewnętrznym doświadczeniu, które pozwala pisarzowi, już jako artyście i poecie 

odmalowywać niezwykłość skał i świerków
53

.  

Metoda Senancoura polega na stopniowym odsłanianiu, niejako wyliczaniu i nakła-

daniu na siebie różnych warstw opisu pejzażu, osiągając tym efekt liryczny i niemal 

impresjonistyczny
54

. Dzięki temu zabiegowi (oczywiście obrazowość opisów jest 

bardzo zróżnicowana) w listach mamy do czynienia z sensualistycznymi, niemal wizual-

nymi bodźcami, które bardzo silnie oddziałują na wyobraźnię czytelnika. Efekty, które 

                                                                   
49 Tamże, s. 348. 
50 Senancour, Obermann, dz. cyt., t. I, list VII, s. 41-42; Por. również Le Gall B., s. 348. 
51 Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 249. 
52 Tamże, s. 250. 
53 Tamże, s. 260. 
54 Tamże, s. 261. 
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osiąga, można nawet nazwać triumfem wyobraźni nad rzeczywistością literackiego 

opisu. Innym przykładem mogą być listy II i IV, które zachwycają stylistyczną finezją 

opisu, który w najwyższym stopniu poetyzuje rzeczywistość. Innym exemplum chyba 

najbardziej niezwykłym, w którym dochodzi do zatarcia granicy pomiędzy opisem 

świata rzeczywistego a fantastycznego jest list LXXV. Z niespotykaną wcześniej 

precyzją Senancour opowiada w nim o przeżytej „kosmicznej halucynacji”. W tym 

liście pierwiastek fantastyczny zupełnie góruje nad opisem rzeczywistości. 

Inny skuteczny i nowatorski zabieg, którym Senancour się posługuje do celowego 

zacierania granic pomiędzy rzeczywistością i fantazją polega na stosowaniu opisu 

w całości opartego na negacji, tj. posługując się przeciwstawnym ukazaniem różnych 

zjawisk świata natury np.: Żaden krzyk żaden ptak, żaden ruch nie przerwał ciszy 

trwającej całą noc55
. Le Gall dochodzi do przekonania, że zarówno pejzaż wyobrażony 

(fantastyczny), na przykład wzmiankowany już „sen kosmiczny” nie musi mieć 

ewidentnych konotacji symbolicznych, i odwrotnie, pejzaż rzeczywisty może bardzo 

łatwo stać się sam w sobie symbolem, ponieważ w „Obermannie” istnieją bardzo ścisłe 

związki pomiędzy światem zewnętrznym i światem wewnętrznym (wyobrażonym)
56

, 

pomiędzy duszą i naturą. Jako kolejny dowodzący przykład posłuży mi jeszcze inny, 

ale reprezentatywny fragment: Widziałem cienistą dolinę, spokojnie oświetloną, 

pokrytą wilgotnym welonem, mglistym urokiem poranka; była piękna. Widziałem ją 

potem jak się zmieniła i zwiędła: płonąca gwiazda przeszła nad nią; spaliła ją, 

wyczerpała ją swoim światłem; zostawiła ją wyschniętą, postarzałą, jałową do tego 

stopnia, że trudną do oglądania. W ten właśnie sposób powoli się skończył, w ten 

sposób rozproszył się szczęśliwy czas naszych dni. Nie ma już tych półcieni, tych 

ukrytych przestrzeni, które tak przyjemnie było odkrywać. Nie ma już tej delikatnej 

przejrzystości, w której mogły odpocząć moje oczy. Wszystko stało się jałowe 

i męczące…57
. Definitywność i niemal biblijna wizyjność ukazanej sytuacji zostaje 

w tej scenie skonstruowana stopniowo za pomocą pesymistycznych obrazów świata 

natury, które niezauważalnie wprowadzają czytelnika w świat przeżyć bohatera 

i pośrednio jego autopsychoanalizy. 

6. W kręgu śmierci i nicości, czyli ostateczna granica wyobraźni 

Czytelnik „Obermanna” bez trudu może zauważyć miejsca i momenty, których opis 

nacechowany jest bezruchem, apatią, osiemnastowieczną l’ennui, która, pomimo 

naturalistycznego kamuflażu przebija i staje się niemalże niemym krzykiem rozpaczy. 

Opisy ciszy i chłodu mogą przywodzić na myśl bezruch śmierci i chłód grobu. 

W świecie wyobrażeniowym „Obermanna” mają one swoje trwałe i uzasadnione 

miejsce. Osiemnastowieczna l’ennui nie jest uderzająca swoją jednoznacznością, nie 

jest nawet nazwana bezpośrednio, natomiast unosi się nad utworem, jak ta poranna 

mgła w górskiej dolinie, wypełnionej ciszą poranka. Senancour w swoich inspiracjach 

nie sięga do modnego ówcześnie gotycyzmu. Można powiedzieć jeszcze dobitniej. 

Świadomie unika i oddala się od wszelkiego rodzaju obrazów makabry oraz melan-

cholii grobów w stylu Graya. Prześladujące go obsesje nie mają nic wspólnego 

z „przyjemności grobów” [plaisir des tombeaux] i niezdrową fascynacją śmiercią. Jako 

                                                                   
55 Tamże, s. 262. 
56 Tamże, s. 262. 
57 Tamże, s. 263. 
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dowód, można powołać się na fakty. We wszystkich utworach, które wyszły spod ręki 

Senancoura („Aldomen”, „Rêveries”, „Obermann” i inne) nie natrafi się na ani jedną 

dzienną i nocną przechadzkę wśród grobów przy niepokojącym świetle księżyca
58

. Nie 

jest to fakt bez znaczenia, bowiem w okresie znaczącego wpływu Younga i Herveya 

świadczy o wypracowaniu nowatorskiej i oryginalnej koncepcji spojrzenia na śmierć 

i przemijanie.  

Pomimo braku w pozostałych utworach in extenso obrazów śmierci, jest ona jednak 

pośrednio i dyskretnie wszechobecna w wyobraźni Senancoura. W analizowanym 

„Obermannie”, autor posuwa się jeszcze o krok dalej w ukazaniu beznadziei ludzkiej 

egzystencji i nicości. Jak pisze B. le Gall, Obermann jest sam, nagi wobec śmierci, bez 

swojego miejsca, z ciałem i duszą wydany na łup wrogów z perspektywą absolutnej 

nicości po śmierci. Bohater pisze gorzko w jednym z listów: Z gorączką poszukujemy 

iluzji, nawet najbardziej wulgarnej i najbardziej potężnej po to, aby móc sobie 

wyobrazić, że śmierć sama i wszystkie rzeczy widzialne nie są niczym innym, jak tylko 

fantomami, i że nasz intelekt przetrwa ten zły sen59
. Obrazy, które Senancour kreśli, 

i które odwołują się do naszej wyobraźni, nie są nigdy par excellence zbanalizowane. 

Pisarz, zafascynowany nicością nie powiela stereotypowych określeń w rodzaju: 

śmierć jest zimna ale tworzy nowe skojarzenia np. sen zniechęcenia le sommeil de 

l’ennui. Ten nowy wydźwięk sprawia, że obraz grobu nabiera nowych i szerszych 

znaczeń, ale bez tego całego makabrycznego i groteskowego aparatu, w który literatura 

preromantyczna obfitowała.  

Taka dyskrecja symbolu i alegorii ma prawo zadziwiać i zadziwia nawet dzisiaj 

swoją subtelnością. Obecność życia, jak i obecność czegoś niewyrażalnego zamyka się 

w zawoalowanych sformułowaniach, których Senancour jest mistrzem, takich jak: krok 

i oddech [le pas et le souffle] lub też: śmierć podąża waszym krokiem [la mort est sur 

vos pas]. Obraz oddechu staje się nawet bardziej poruszający, aniżeli sam obraz grobu. 

Z tym ostatnim koreluje w wyobraźni Senancoura obraz przepaści, która zamyka 

człowieka w swoich niezgłębionych czeluściach i prowokuje taki sam lęk, jak ostatnia 

łopata ziemi, rzucona na trumnę leżącą w grobie. Ciasnota grobu rozszerza się i urasta 

do rozmiarów górskiej otchłani. W tej perspektywie cały świat staje się przedsionkiem 

destrukcji, śmierci i zniszczenia. Niepokój może być tym większy, kiedy pojawia się 

świadomość totalnego unicestwienia wszystkiego.  

7. Samobójstwo w ujęciu Senancoura 

Aby dopełnić ten obraz beznadziei, który wyłania się z „Obermanna”, chciałbym 

jeszcze pokrótce zasygnalizować problem samobójstwa
60

. Stanowisko Senancoura jest 

tu dosyć ambiwalentne. Z jednej strony jest jego przeciwnikiem
61

, świadczą o tym listy 

nr: XLI, XLII, w których przytacza argumenty mające przekonać do tego, aby nie 

przerywać biegu swojego życia, z drugiej zaś strony literacki Obermann expressis 
                                                                   
58 Tamże, s. 410. 
59 Tamże, s. 411. 
60 Problem samobójstwa i jego aspekty artystyczne, kulturowe, filozoficzne i biologiczne został dogłębnie 

ukazany w trylogii Stefana Chwina: „Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni”, wyd. Tytuł, 2010; 

„Samobójstwo i »grzech istnienia«”, wyd. Tytuł, 2016; „Oddać życie za Polskę. Samobójstwo altruistyczne 
w kulturze polskiej XIX wieku”, wyd. Tytuł, 2021. 
61 Podobne stanowisko prezentuje R. Favre. Według badacza Senancour głosi potrzebę poprawy sytuacji oso-

bistej i systemu społecznego, aby życie każdego uczynić znośnym. Por. Favre R., La mort…, dz. cyt., s. 469. 
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verbis rozmyśla o realnym samobójstwie, ale co ciekawe, jeśli by miało do niego 

dojść, to na pewno nie z tych powodów, które popychają zwykłych śmiertelników do 

tego kroku. W jego rozumieniu nie może być jego powodem jakiekolwiek, największe 

nawet cierpienie, ponieważ ono paradoksalnie bardziej łączy z życiem, obdarzając 

siłami do jego uniesienia, ale z powodu l’ennui, [zniechęcenia], które ma głębsze zna-

czenie, związane z wyobrażeniem nieskończoności i z wpadnięciem w poczucie ontolo-

gicznej pustki. Można (na marginesie rozważań) zauważyć odległą analogię z bohate-

rem Sartrowskich „Mdłości”, Antoinem Roquentin, który za bardzo zrozumiał siebie.  

Myśl samobójcza jest jedną z obsesji, która towarzyszyła całe życie Senancourowi. 

Szczególnie natarczywa była w roku 1795
62

. Jest ona obecna w „Aldomenie”, 

„Marzeniach” (Rêveries), oraz w „Obermannie”
63

. Dla pisarza samobójstwo pozostaje 

głównie kwestią wyobraźni i jest sprowokowane doświadczeniem wewnętrznej 

niezgody z samym sobą, światem i nawet kosmosem
64

. Obermann, myśląc o samo-

bójstwie, nie myśli o sobie jako o rozczarowanym życiem artyście czy poecie (jest to 

późniejszy stereotyp powielany w okresie romantyzmu). Jego samobójstwo ma być 

przede wszystkim unicestwieniem o s o b y, istoty ludzkiej, „nadczłowieka”, co tylko 

dodatkowo uwypukla dramatyzm wyboru. Samobójstwo jest też jedynym sposobem 

zamanifestowania swojej wolności (wartości szczególnie cennej) w społeczeństwie, 

które przywłaszczyło sobie nazbyt wiele praw do osoby, która jednakże zachowała 

sobie ostatnie prawo… do autodestrukcji. Zatem w rozumieniu Senancoura samo-

bójstwo jest ostatecznym zamanifestowaniem swojej niezależności i tragicznym 

krzykiem zdeptanej wolności.  

Sama forma samobójstwa też nie jest bez znaczenia. Tym najlepszym sposobem, 

który uparcie powraca w jego utworach jest utopienie się. Należy jednak wyraźnie 

zaznaczyć, że projekty te znajdują się wyłącznie w przestrzeni wyobrażeniowej (ani 

Obermann, ani Senancour nigdy się nie zabiją). Drugim sposobem, związanym 

z górskim krajobrazem jest zamarznięcie natomiast miejscem, najbardziej do tego 

stosownym – Alpy. W tym wyborze można zauważyć wyraźną dążność do stopienia 

się z naturą, z górami i stanie się jednym z wielu zastygłych elementów alpejskiego, 

lodowego krajobrazu.  

Obraz śmierci i nicości, jaki wyłania się z „Obermanna” i innych utworów 

Senancoura jest też diametralnie odległy od sposobu i konwencji jej przeżywania 

w okresie romantyzmu. Zwróciła na to uwagę B. Le Gall. Romantyzm w śmierci widział 

perspektywę przyszłej, wspólnej komunii z drogą osobą, oraz asymilację swojego ja ze 

światem w nieustannej ekspansji
65

. Dawało to nadzieję przetrwania w jakiejkolwiek 

formie. Dawało to namiastkę wieczności. Wizja Senancoura jest zupełnie różna, oparta 

na chłodnym racjonalizmie i oświeceniowej kalkulacji możliwości przetrwania, czyli 

jednak nicości. 

  

                                                                   
62 W tym podrozdziale opieram się na ustaleniach: Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 415-420. 
63 Można zauważyć, że idea samobójstwa, obecna w utworach Senancoura jest swego rodzaju późnym echem 

osiemnastowiecznej, werterycznej fascynacji samounicestwieniem. 
64 W epoce romantyzmu uważano z kolei, że za śmierć wrażliwej i utalentowanej jednostki zawsze 

odpowiada złe społeczeństwo. 
65 Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 415. 
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8. Wnioski końcowe 

Podsumowując moje rozważania, chciałbym jeszcze postawić pytanie o wpływ 

twórczości Senancoura na potomnych. Druga generacja, już romantyków, odkryła 

z uniesieniem i ceniła Senancoura głównie za oryginalność i odwagę. Pisarz nie 

powielał wzorców, szedł pod prąd modnych tendencji, był nieugiętym wolno-

myślicielem. Na marginesie kontekstualnym można też przywołać chociażby jego 

niechęć do Chateaubrianda i walkę z jego mitem, co stało się dla pisarza rodzajem 

uciążliwej obsesji. Zarzucał autorowi „Geniusza” „upicie” się wyobraźnią, która była 

(w odczuciu Senancoura) tylko wystudiowaną taktyką. Zarzutów innego rodzaju 

pojawiło się bardzo dużo. Nie miejsce tutaj o nich mówić. Byli zbyt do siebie podobni. 

Obermann był jak René, ale pozbawionym jego sławy
66

.  

Senancour na starość stał się kimś w rodzaju patriarchy literatury (podobnie jak 

ponad pół wieku wcześniej Wolter). Stał się figurą symboliczną dla romantyków. Był 

dla nich wcieleniem metafizycznego cierpienia i rozczarowania. Był również ofiarą 

społeczeństwa i przeznaczenia. Pisarzowi składano wizyty. Sainte-Beuve, Balzac, 

Liszt
67

, Delacroix i Sand
68

. Rimbaud asystował narodzinom mitu Senancoura. W końcu 

Nodier, który był wyjątkowo wpatrzony w Senancoura
69

. Myślę, że bez większego 

ryzyka można uznać silny wpływ pisarza na przedstawicieli drugiej generacji, którzy 

widzieli w jego twórczości bezsprzeczne „nowe w starym” oraz wysokie literackie 

i filozoficzne walory.  

Wnioski, które wypływają po analizie tekstu „Obermanna” nie są zamknięte i mogą 

otwierać pole dalszym badaniom i dywagacjom. Na pewno należy zwrócić uwagę na 

fakt ścisłego związku elementów biograficznych, często tragicznych, które są stałym 

leitmotivem i ukrytym spiritus movens działania i myślenia Obermanna, alter ego 

Senancoura. Nieustanna ambiwalencja uczuciowa i racjonalna jest cechą rozpo-

znawczą bohatera. Dowodem na to jest też sama biografia Senancoura, który całe życie 

zmagał się z niemal wrodzonym „smutkiem”, zakorzenionym już w domu rodzinnym, 

brutalnymi doświadczeniami Rewolucji, odrzuceniem starych, chrześcijańskich wierzeń 

i poczuciem pustki, potem otchłani, która po śmierci na niego czekała. Z pewnością 

warto bardziej pogłębić rolę wpływu osiemnastowiecznych mistycyzmów na postawę 

pisarza, które w pracy z braku miejsca zostały tylko zasygnalizowane.  

Wędrówka jest jednym z nielicznych, pozytywnych bodźców, dzięki którym 

Obermann może żyć, mimo pokusy samobójczej śmierci, która z dala mu towarzyszy. 

Wędrówka w utworze jest nieustannym ruchem i ciągłą zmianą miejsc, co stwarza 

iluzję prawdziwego życia w miejscu samotniczej wegetacji. Wędrówka wiedzie do 

poznania siebie. Nieustanne retrospekcje i indukcje rzeczywistości stymulują wyobraźnię 

Obermanna (tego niezwykłego „Ikara wyobraźni”). Wyobraźnia (l’imagination) jest 

dla niego najbardziej autentycznym życiem, natomiast rzeczywistość staje się sennym 

majakiem. Jego osobista Odyseja nie kończy się, ale wiedzie blisko przepaści, pokusy 

samobójstwa, poczucia bezsensu i pustki egzystencjalnej. Tym, co ocala bohatera jest 

wyobraźnia. Dzięki niej wewnętrzne napięcia i rozdarcia nie stają się dla Senancoura – 
                                                                   
66 Tamże, s. 454. 
67 Jeden z utworów muzycznych F. Liszt zatytułował „la Vallée d’Obermann” (Dolina Obermanna). 
68 Pomiędzy utworem G. Sand „Lelia” i wyobraźnią Senancoura istnieje wyraźna osmoza. 
69 Por. Bénichou P., L’école du désenchantement. Sainte-Beuve, Nodier, Musset, Nerval, Gautier, Gallimard 

1992, s. 47. 
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Obermanna destrukcją. Wyobraźnia jest z kolei stymulowana przez naturę, krajobraz, 

który ożywia wrażenia i popycha w stronę świata utopijnego, wyidealizowanego. 

Należy też podkreślić fakt, że dla Senancoura wyobraźnia nie jest tożsama z fantazją, 

która w hierarchii pisarza stoi od niej niżej
70

. Zatem należało oczyścić wyobraźnię 

z fantazmatów. Ten swoisty „surnaturalizm”
71

 Senancoura polega na uchwycenie tego, 

co jest trudne do wyrażenia, mianowicie świata wyobrażeniowego i to właśnie 

wyobraźnia pozwoliła pisarzowi być w końcu tym, kim chciał być. Można też 

powiedzieć, że to właśnie Senancour, jeden z nielicznych przeczuł przyszły dramat 

romantyków i duszy romantycznej, przez co może uchodzić za profetę drugiej 

generacji, tej, która w końcu uwolniła wyobraźnię i oswobodziła się z bolesnego 

labiryntu doświadczeń swoich poprzedników i mistrzów.  
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70 Senancour zapragnął zakląć anioła niezwykłości. Ostatecznie bardzo rzadko uciekał się do stanów 
niezwykłych; do marzeń halucynacji, wolał półsen; zamiast sztucznych rajów, ten raj ziemski, który jest 

ogrodem pełnym rozkwitłych kwiatów [w:] Le Gall B., L’imaginaire…, dz. cyt., s. 610. 
71 Termin B. Le Gall. 
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„Obermann”, czyli filozoficzna wędrówka Senancoura w preromantycznym 

labiryncie wyobraźni 

Streszczenie: 
W referacie pt. „Obermann”, czyli filozoficzna wędrówka Senancoura w preromantycznym labiryncie 

wyobraźni” podjęto próbę literaturoznawczej, krytycznej analizy jednego z najwybitniejszych dzieł 

pisarza. Étienne Pivert de Senancour (1770-1846), autor „Aldomena” i „Obermanna”, przedstawiciel 

pierwszej generacji romantyków, wywarł wyraźny wpływ na twórczość sobie współczesnych, zwłaszcza 
Charlesa Nodier i częściowo George Sand. Szczególnie ceniony był „Obermann” za swoją oryginalność 

i bezprecedensowy sposób ukazania wewnętrznego życia bohatera. W polskim piśmiennictwie naukowym 

można dostrzec lukę, jeśli chodzi samego autora i jego najważniejsze dzieło. Również w obiegu 

popularnym twórczość pisarza jest w zasadzie nieznana. Celem artykułu jest zatem w jakimś stopniu 
wypełnienie tej luki. W referacie przeanalizowano pod kątem różnych tendencji pisarstwo i filozofię 

Senancoura, częściowo poprzez pryzmat literackiej i kulturowej antropologii. W pierwszej części referatu 

poddano krytycznej analizie te etapy i elementy życia pisarza, które mogły mieć wpływ na jego twórczość, 

zwłaszcza na „Obermanna” z uwzględnieniem fascynacji pisarza różnego rodzaju mistycyzmami, które na 
dużą skalę pojawiły się pod koniec wieku XVIII. W drugiej zaś części zajęto się utworem pod kątem 

motywu wędrówki po Alpach i roli indukcji w stopniowym poznawaniu siebie. Ważną rolę w utworze 

odgrywa również pejzaż i jego metafora oraz wyobraźnia, która jest głównym przewodnikiem bohatera 

w jego filozoficznym wędrowaniu. Ostatnia część referatu została poświęcona temu, co w rozumieniu 
Senancoura jest kresem wyobraźni, czyli śmierci. Wybór analitycznych zagadnień został podyktowany 

celem nadrzędnym, którym było przebadanie utworu pod kątem inspiracji wpływowym osiemnasto-

wiecznym racjonalizmem i nieco późniejszym sentymentalizmem w oparciu o motyw wędrówki, swoistej 

odysei wiodącej do poznania prawdy o sobie samym.  
Słowa kluczowe: Obermann, Senancour, wędrówka filozoficzna, preromantyzm, wyobraźnia 
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Wędrówka bohatera powieści fantastycznych  

Korczaka ku człowieczeństwu  

w kontekście psychologii głębi C.G. Junga 

Korczak tworzył utwory literackie dla dzieci, które ułatwiały przekazanie 

uniwersalnych prawd o życiu i świecie. Powieści dla dzieci Starego Doktora łączyły 

w sobie cechy kilku gatunków literackich. Najczęściej jednak dominowały elementy 

baśniowe i fantastyczne. Ten zabieg zapewne służył skutecznemu dotarciu do umysłu 

dziecka. Korczakowski bohater powieści fantastycznych przemierza trudną drogę 

w poszukiwaniu człowieka wewnętrznego. Ta podróż egzystencjalna ukazuje poszcze-

gólne etapy transformacji niedojrzałego dziecka w kolejne stadia wtajemniczenia 

w świat dorosłych. Baśniowa wędrówka stanowi zabieg, który pozwala czytelnikowi 

w przestrzeni świata odkryć zakodowany sens egzystencji oraz spotkać innego 

człowieka a tym samym wykreować swoje „ja”, poznać prawdę o sobie, zajrzeć w głąb 

duszy. Losy bohaterów powieści Korczaka można analizować w kontekście 

jungowskiej koncepcji procesu indywiduacji, który zakłada drogę ku rozwojowi 

osobistemu, w rezultacie pozwalając uświadomić człowiekowi kim naprawdę jest. Carl 

Gustav Jung postrzegał baśnie jako wizualizacje zachodzących w człowieku procesów 

psychicznych, jako miejsce, gdzie nieświadomość zbiorowa nawiązuje relację ze 

świadomością, budując unikalną, indywidualną jaźń. Korczakowscy bohaterowie kryją 

w sobie wzorce archetypowe, które w życiu człowieka objawiają się począwszy od 

dzieciństwa aż po jego kres. Korczak umieszcza bohaterów swoich powieści na drodze 

poznania, która prowadzi do odkrycia jedności jaźni i świata. Celem niniejszej pracy 

jest wyodrębnienie procesu indywiduacji głównego bohatera zgodnie z założeniami 

C.G. Junga w powieści fantastycznej Korczaka „Kajtuś Czarodziej”. Na wstępie 

jednak warto wspomnieć o samym znaczeniu baśni w kontekście psychologii głębi.    

Baśnie od zarania dziejów pomagały zrozumieć istotę człowieczeństwa, sens życia 

i śmierci, zgłębić tajemnice ludzkiej natury. Pojawiły się wraz z rozwojem języka 

i stanowią przejaw doświadczeń ludzkości z zamierzchłych czasów, z przeszłości, do 

której nie mamy innego dostępu jak tylko poprzez podania przekazywane z pokolenia 

na pokolenie. Baśnie są dowodem żywej kreacji i jedności ducha ludzkiego, którego 

obecność odnajdujemy we wszystkich kulturach2
. W odróżnieniu od mitu, który osadza 

swoją opowieść w świecie boskości i doskonałości, czyniąc swoich bohaterów 

nieśmiertelnymi i jednocześnie poza zasięgiem ludzkich możliwości, baśń opowiada 

o powszednich zdarzeniach, zwykłych ludziach, śmiertelnych i niedoskonałych. 

Opowieść, którą niesie baśń jest znacznie bliższa doświadczeniu prostego człowieka, 

stanowi prostszy i bardziej prymitywny środek wyrazu, niedoceniany przez badaczy 

antropologii i często lekceważony. W sferze badań nad kulturą myśli ludzkiej główną 

                                                                   
1 monikalajka@gmail.com, Instytut Filologii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia Pomorska 

w Słupsku, www. apsl.edu.pl. 
2 Wais J., Ścieżki baśni, Eneteia, Warszawa 2007, s. 9. 
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rolę odgrywały mity, baśń często była pomijana. Psychologia głębi, którą szeroko 

opracował C.G. Jung wraz z badaniami nad archetypami i symbolami pozwoliła docenić 

baśń i odnaleźć w nich wartość podobną jak w mitach. Baśń można badać i interpreto-

wać na wiele sposób. Jednym z nich jest ujęcie baśni jako opowieści inicjacyjnej, która 

za pośrednictwem obrazów symbolicznych przedstawia trudności, kryzysy oraz 

niebezpieczeństwa związane z kolejnymi etapami dojrzewania umysłu ludzkiego 

i stawania przed coraz trudniejszymi sytuacjami, które pojawiają się na naszej 

życiowej drodze. Przygody, których doświadcza bohater baśni można postrzegać jako 

model doświadczeń duchowych charakterystycznych dla określonych sytuacji życio-

wych. W rozumieniu psychologii głębi baśnie są opowieściami o procesach indywi-

duacji, które mają prowadzić do uzyskania pełni, harmonii duchowej człowieka. Bruno 

Betteheim, który prowadził wnikliwe studium w kontekście psychologii głębi, baśnie 

określił jako czarodziejskie zwierciadła ukazujące różne zjawiska naszego świata wew-

nętrznego oraz fazy rozwojowe, jakie musimy przejść, aby osiągnąć dojrzałość. Gdy 

zanurzymy się w znaczenia baśniowe, wydadzą nam się one najpierw spokojną tonią, 

w której odbija się tylko nasza twarz. Wkrótce jednak odkryjemy, że w głębi widać 

wewnętrzne wiry naszego życia psychicznego, a także obrazy tego, w jaki sposób 

osiągnąć pokój z sobą samym i ze światem zewnętrznym, pokój, który nagrodzi nasze 

trudy
3
. Podobnie o baśniach wypowiada się Jadwiga Wais, wskazując, że baśnie 

gromadzą potężne zasoby wiedzy o naszym duchowym doświadczeniu, a realność 

baśni odnosi się głównie do realności duchowej
4
.  

Ogromną siłę oddziaływania baśni na ludzki umysł podkreślał Carl Gustav Jung, 

określając baśń jako spontaniczny, naiwny i pozbawiony refleksji produkt duszy, który 

nie może wyrażać niczego innego, jak tylko samą duszę5
. Według Junga baśnie, mity 

oraz marzenia senne stanowią zwierciadło duszy, zawierają klucz do poznania psychiki 

człowieka. Zgodnie z psychologią głębi baśń jest przejawem działalności symbolicznej 

człowieka, której źródłem jest jego duchowość – nieświadomość indywidualna 

(osobnicza) i zbiorowa. Podstawową funkcją symboliki baśniowej jest ukazanie 

ukrytych procesów duchowego doświadczenia bohatera baśni
6
. Obrazy baśniowe 

można rozpatrywać na dwóch poziomach podmiotowym (symbolicznym) i przedmio-

towym (konkretnym, fabularnym). W podejściu podmiotowym (symbolicznym) 

postacie, wydarzenia, przedmioty nabierają nowego znaczenia – symbolicznego. 

Zaczynają wtajemniczać czytelnika w proces przemiany duchowej bohatera, proces 

indywiduacji rozumiany jako synteza świadomości (psyche) i nieświadomości 

prowadząca do krystalizacji Jaźni (indywiduum). W psychologii analitycznej C.G. 

Junga wewnętrzna struktura człowieka jest dynamiczna i przypomina Układ 

Słoneczny, w którym rolę Słońca przyjmuje Jaźń
7
. Wokół Jaźni z kolei krążą archetypy, 

które w procesie indywiduacji wyłaniają się z nieświadomości zbiorowej.  

Pojęcie nieświadomości zbiorowej Jung określa jako, rdzeń istnienia kolejnych 

pokoleń. Obok psyche osobniczej funkcjonuje tzw. nieświadomość zbiorowa, która nie 

                                                                   
3 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartośiach baśni, WAB Warszawa 2010, s. 475. 
4 Wais J., Ścieżki baśni, Eneteia, Warszawa 2007, s. 12. 
5 Jung C.G., Fenomenologia ducha w baśniach, [w:] Archetypy i nieświadomość zbiorowa, Wydawnictwo 
KR, Warszawa 2016, s. 229. 
6 Wais J., Ścieżki baśni, Eneteia, Warszawa 2007, s. 19. 
7 Grzmot-Bilski G.J., Jung i twórcze indywiduum, Filo-Sofija, Nr 22, 2013/3, s. 200. 
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posiada natury indywidualnej, jest bowiem uniwersalna, co oznacza, że zawiera treści 

i formy zachowań, które wszędzie i we wszystkich indywiduach przedstawiają się cum 

grano salis tak samo. Innymi słowy, jest ona u wszystkich ludzi identyczna, przeto 

tworzy istniejące u każdego, uniwersalne podłoże psychiczne natury ponadosobniczej8. 

Treści nieświadomości zbiorowej określane przez Junga mianem obrazu pierwotnego 

lub też archetypu zawsze mają charakter zbiorowy to znaczy są „wspólne co najmniej 

całym narodom9
. Do końca XIX wieku wytwory twórczości symbolicznej człowieka 

były traktowane co najwyżej jako przednaukowy sposób objaśniania świata. Dopiero 

początek XX wieku przyniósł nowe podejście do treści symbolicznych i dostrzegł 

nierozerwalny związek kultury i symboli. Kolejnym etapem było powiązanie symboli 

ze sferą przeżyć duchowych człowieka. Dusza odnalazła w kulturze swój obraz10
. C.G. 

Jung, prowadząc badania w obszarze psychologii głębi opisał szeroko działanie 

nieświadomości zbiorowej. Badania nad treściami symbolicznymi z kolei zyskały 

pozycję uprzywilejowaną zwłaszcza dzięki rozwijaniu badań nad psychologią głębi, 

która ukazała, że nieświadomość można poznać poprzez interpretację obrazów 

symbolicznych.  

Wraz ze zmianą podejścia do symboliki baśnie na nowo stały się przedmiotem 

badań jako nośnik treści nieświadomych. W baśniach proces duchowego doświadczenia 

człowieka objawia się w obrazach wędrówki bohatera, która w większości baśni 

sprowadza się do ciągu zdarzeń, który można ująć jako uniwersalny wzorzec 

przemiany duchowej bohatera zwany przez Junga procesem indywiduacji.     

Bohaterowie baśni, przemierzając swoją drogę, są poprzez nieświadomość często 

zmuszani do działań, których nie rozumieją, do wybierania takiej, a nie innej drogi. 

Podlegają pewnej zamierzonej projekcji, która ma wywołać określony stan ducha, 

który w następnym etapie ma inicjować zmianę-przemianę. Ten proces projekcji, jak 

pisze Jadwiga Wais, można przyrównać do żmudnego odwiecznego szlifowania 

szlachetnych kamieni, które przebiega zgodnie ze sztuką warsztatu szlifierskiego 

nieświadomości zbiorowej: niepotrzebne odłamki odpadają, a pozostaje to, co najcen-

niejsze11. Warto nadmienić, że sam proces indywiduacji, jak pisze Jung, przebiega 

naturalnie, niezależnie, mimowolnie i nie ma możliwości, by go wyreżyserować. 

Dlatego przemiany wewnętrzne, uświadamianie tego, co nieuświadomione są procesami 

żywymi, dzieją się niezależnie od woli ludzkiej, po prostu zachodzą w przyrodzie
12

. 

Proces rozwoju wewnętrznego, indywiduacji rozpoczyna się od rozpoznania 

archetypów powierzchniowych cienia, czyli głębokiej tzw. ciemnej strony osobowości 

oraz persony, czyli określenia swojej roli w otaczającym nas świecie. Kolejnym 

etapem wniknięcia w głąb siebie stanowi odkrycie archetypów duszy animy i animusa, 

czyli elementów płci przeciwnej. Dalsze wtajemniczenie prowadzi do uwolnienia się 

od wzorca własnej płci odziedziczonego po rodzicach i stworzenie własnego. Ten etap 

wiąże się z konfrontacją z archetypami ducha: Starego Mędrca oraz Wielkiej Matki. 

Proces indywiduacji wieńczy spotkanie Świadomości z Nieświadomością (archetyp 

Jaźni), które pozwala na osiągnięcie pełni człowieczeństwa.  

                                                                   
8 Jung C.G., Archetypy i nieświadomość zbiorowa, Wydawnictwo KR, Warszawa 2016, s. 11. 
9 Jung C.G., Typy psychologiczne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2015, s. 464. 
10 Wais J., Ścieżki baśni, Eneteia, Warszawa 2007, s. 17. 
11 Wais J., Ścieżki baśni, Eneteia, Warszawa 2007, s. 21. 
12 Tamże, s. 22. 
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Baśń nigdy nie mówi wprost o psyche bohatera. Nie znajdziemy w baśni wzmianki 

na temat etapów jego przemiany duchowej, możemy jednak je sami zidentyfikować 

w treści fabularnej i odczytać jej podłoże symboliczne. Obrazy baśniowe, które mają 

ukazać istotę, sens życia człowieka, odpowiedzieć na fundamentalne pytania Kim 

jestem? Dokąd zmierzam? Często tworzone są w oparciu o motyw drogi, którą 

przemierza baśniowy bohater w poszukiwaniu prawd egzystencjalnych. Wędrówka 

bohatera pozwala odbiorcy baśni ujrzeć przestrzeń świata jako sferę, w której został 

zakodowany sens egzystencji13
. Rozważania oparte są o schemat jungowskiego procesu 

indywiduacji, który w korczakowskich powieściach ujawnia się w formie wędrówki 

głównego bohatera ku dorosłości. 

Elementy baśniowe zawarte w fantastycznych powieściach Korczaka zdają się pełnić 

kluczową funkcję w ich odbiorze. Niewątpliwie Korczak cenił walory baśni i wykorzy-

stywał motywy fantastyczne, aby ułatwić młodym czytelnikom zrozumienie świata 

dorosłych. Warto nadmienić, że ta potrzeba głębszego rozważania sensu istnienia oraz 

dotarcia do świata wewnętrznego dzieci przejawia się w całej działalności Korczaka 

i w trakcie rozwoju twórczości ewoluowała. Od najmłodszych lat Korczak czuł swoją 

idealistyczną powinność wobec świata
14

. Jako potomek rodziny intelektualistów 

działających na rzecz społeczeństwa był przekonany, że musi kontynuować dzieło 

przodków, dzieło naprawy świata. Działania zmierzające do przeciwstawienia się złu, 

krzywdzie i ciemnocie stanowiły kontynuację działań poprzednich generacji. W swojej 

twórczości nie raz wyrażał przekonanie, że jednostki wybitne, nieprzeciętne tzw. 

„dobre duchy ludzkości” pojawiają się na świecie jako rezultat rozwoju wielu pokoleń. 

Wiele uwagi poświęcał w swoich tekstach konieczności zadbania o rozwój dzieci, 

zrozumienia i wczucia się w ich sytuację. Podkreślał, jak ważne jest budowanie 

pomostu między światem dorosłych i dzieci. Sam często zwracał uwagę, że istotne jest, 

by nie zapomnieć dziecka w sobie, wtedy jesteśmy w stanie się porozumieć z nim 

w pełni. Jeden z wychowawców pracujących w Domu Sierot, Aleksander Lewin wspo-

minał Korczaka słowami:  

Widzę go stale wśród dzieci – to na ławeczce przed budynkiem Domu Sierot, to 

w jakimś zakątku sali rekreacyjnej, to w sypialni – uważnie słuchającego, co 

mówią do niego lub między sobą dzieci. Słuchał, wsłuchiwał się całym sobą. 

Można by nawet powiedzieć, że jakby osłuchiwał dzieci. Był przecież lekarzem. 

Przykładał ucho do ich wnętrza, do żywo bijącego serca15. 

Aby sprostać swoim założeniom Korczak literaturę postrzegał szeroko, tworzył dla 

pedagogów, rodziców, jak i dla dzieci. Początkowo były to krótkie opowiadania, 

z czasem tworzył dłuższe utwory zaliczane do powieści. Jednak nie były to typowe 

gatunkowe powieści. Korczak stworzył swój własny gatunek literacki, który w dużej 

mierze oparty był o cechy powieści fantastycznej z elementami baśni , mitu, legendy. 

Powstały powieści dylogia o Królu Maciusiu Pierwszym oraz Kajtuś Czarodziej. 

Fantastykę, baśnie Korczak traktował jako niezbywalną część realnego życia człowie-
                                                                   
13 Baran Z., Idee-mity-symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku, Wydawnictwo 

Naukowe Akademii Pedagogicznej, 7, Kraków 2006. 
14 W Spowiedzi motyla (utworze, który został stworzony na bazie zapisków z pamiętnika prowadzonego od 
dwunastego roku życia pisarza)  bohater wyznaje marzenie o tworzeniu literatury oraz „wielkiego Studium 

Dziecko” Zob. Korczak J., Pamiętnik, (Pogadanka), Siedmioróg, Wrocław 2019, s. 81. 
15 Lewin A., Korczak znany i nieznany, Ezop i WSP, Warszawa 1999, s. 13. 
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ka
16

, praktyczny środek poznawania świata, pisał: czyż świat cały to nie bajka dla 

dziecka? Bajka narodzin,człowieka, kołyski i trumny, bajka szpitala, kościoła, 

cmentarza, odpustu, jarmarku, samolotu, cyrku, kina; bajka o wojnie, bajeczne 

wiadomości gazet: morderstwo, porywanie dzieci, katastrofy żywiołowe, kolejowe, 

samolotowe17
. Dzięki fantastyce Korczak zbudował pomost pomiędzy rzeczywistością 

dzieci a dorosłych. W ten sposób tworzył przyjazne warunki dzieciom, aby poprzez 

uruchomienie swej wyobraźni były w stanie poznać, spróbować i zrozumieć przestrzeń 

dorosłych. Jak zauważa Jolanta Ługowska w rozumieniu Starego Doktora bajka nie 

powinna być wymyśloną przez dorosłych infantylną opowiastką, mającą na celu 

wyłącznie zabawienie dziecka, lecz rzetelną pomocą w zrozumieniu i opanowaniu 

przez nie własnej rzeczywistości psychicznej, w uporaniu się z kłopotami i udrękami, 

jakie częstokroć niesie realne życie18
.   

Korczak w swoich powieściach fantastycznych stosuje charakterystyczny dla 

utworów baśniowych motyw wędrówki, samotnej drogi, którą główny bohater-dziecko 

przemierza, by ostatecznie poznać swoje wnętrze, doświadczyć inicjacji i dojrzeć, by 

móc następnie przejść do świata dorosłych. Zarówno Kajtuś Czarodziej, jak i Król 

Maciuś Pierwszy są postaciami, które głęboko wnikają do wnętrza w poszukiwaniu 

swojego indywiduum, a ich drogi można odczytywać jako jungowski proces 

indywiduacji. Korczak, kreując powieści nie bez powodu, głównego bohatera czyni 

małym chłopcem, który niewiele wie o świecie dorosłych. Swoją opowieść kieruje do 

dzieci z Domu Sierot, które podobnie jak powieściowy bohater są na początku swej 

życiowej drogi, pełne lęku i obaw. Wędrówkę, którą opowiada Korczak można 

postrzegać jako duchową podróż, znacznie bardziej pogłębioną pod kątem psycholo-

gicznym niż zwykła opowiastka z morałem ucząca jak być „dobrym dzieckiem”. 

Droga indywiduacji, na którą prowadzi Korczak stanowi swoisty trening przed 

wkroczeniem na własną rzeczywistą ścieżkę. Dzięki temu doświadczeniu odbiorca 

może już na samym początku swej drogi mieć większa świadomość na temat życia, 

które nie tylko sprowadza się do materii, ale kryje przed nami znacznie bardziej 

złożone problemy, które chcac nie chcąc będą się pojawiać. Zatem odbiorca, śledząc 

losy korczakowskiego bohatera może znależć odbicie siebie, utożsamić się z nim 1:1 

i odbyć próbną podróż w poszukiwaniu własnego „ja”. Jak zauważa Jadwiga Wais 

w baśniach proces indywiduacji, czyli spotkanie z samym sobą, doświadczają najczęściej 

dzieci, często zagubione, określane jako głuptasy
19

. W przypadku bohaterów korczakow-

skich zarówno Kajtuś, jak i Maciuś to chłopcy, którzy są na początku swojej drogi 

życia, nie mają zbyt wielu doświadczeń. Obaj swoją drogę rozpoczynają, zostawiając 

za sobą wspomnienia ciepłego domu, w którym doświadczali miłości rodzicielskiej. 

Ich losy na pierwszy rzut oka trudno ze sobą zestawiać jednak zgodnie z koncepcją 

Junga różne symbole mogą przekazywać podobne treści. Niewątpliwie obaj chłopcy 

przemierzają wędrówkę do wnętrza swojej duszy w poszukiwaniu odpowiedzi na 

                                                                   
16 Baranowska M., Utopia fantastyczna Janusza Korczaka, [w:] Janusz Korczak Życie i dzieło Materiały 

z Międzynarodowej Sesji Naukowej, WSiP, Warszawa 1978, s. 218. 
17 Korczak J., Bajka, Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, Wybór Falkowska M., Wstęp 

Lewin A., Nasza Księgarnia, Warszawa 1983, s. 105. 
18 Ługowska J., Baśń w twórczości Korczaka, [w:] Janusz Korczak Pisarz-wychowawca-myśliciel, Instytut 

Badań Literackich, Warszawa 1997, s. 136. 
19 Wais J., dz. cyt., s. 60. 
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podstawowe pytania na temat siebie oraz życia. Proces ten można rozważać, dzieląc 

ich losy na dwie części, podobnie jak wyodrębnia się dwie części indywiduacji. 

Pierwsza sprowadza się do tzw. „inicjacji w zewnętrzną rzeczywistość”
20

 a jej odpo-

wiednikiem w powieściach Korczaka jest początkowa droga bohatera, kiedy boryka się 

z prozaicznymi codziennymi sprawami do momentu obrania swojej funkcji w społe-

czeństwie. Druga część procesu indywiduacji to „inicjacja w rzeczywistość 

wewnętrzną”
21

, której odpowiednikiem jest przemiana bohatera i narastająca refleksyj-

ność jego wypowiedzi. 

 W powieści „Kajtuś Czarodziej” nakreślony jest obraz chłopca Antosia, na którego 

dzieci na podwórku wołają Kajtuś. Chłopiec sprawia sporo problemów wychowaw-

czych, musi widzieć, wiedzieć, a potem sam spróbować22
. Sam przyznaje, że nie do 

końca panuje nad swoimi poczynaniami często kierowany instynktem, silnymi 

emocjami nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich działań.  

Te kajtusiowe próby (skok z pięciu schodków, pogłaskanie agresywnego psa 

rzeźnika, próba przebiegnięcia na drugą stronę ulicy przed nadjeżdżającym 

tramwajem) kończą się przykrymi konsekwencjami. Kajtuś często ma całkiem dobre 

chęci, ale niestety efekty pomocy dorosłym mają fatalne skutki (próba zapalenia 

lampki przed obrazem dla babci i wzniecenie pożaru, przygotowanie niespodzianki dla 

rodziców i porąbanie drewna na opał, a przy okazji zranienie palca). Zmagania 

głównego bohatera z własnymi słabościami jawią się, jako konfrontacja z archetypem 

cienia. Kajtuś powoli uświadamia sobie swoje słabe strony. Dostrzega, że potrafi być 

porywczy, psotny, złośliwy. Gdy chłopiec słucha bajek opowiadanych przez babcię lub 

rodziców rodzi się w nim ogromna ciekawość świata i mnóstwo pytań, którymi nie 

chce już zamęczać dorosłych. Wtedy dokonuje się jego pierwsza przemiana. Kajtuś 

sam szkoli się zapamiętale w czytaniu, chce znać odpowiedź na wszystkie dręczące go 

pytania, uświadamia sobie też, że chce zostać czarodziejem. Chłopiec odkrywa dla 

siebie rolę, którą chce przyjąć w społeczeństwie, tym samym ujawnia się archetyp 

persony. Pewnego dnia chłopiec dostrzega, że dzięki swojej magicznej mocy może 

zmieniać otaczający świat. Czarodziejska moc bohatera pozornie może sprawić 

wszystko, co sobie wymarzy, jednak okazuje się, że realizacja pragnień nie daje Kajtu-

siowi szczęścia a często niesie ze sobą poczucie pustki i porażki. Kajtuś przemierza 

samotnie drogę, dojrzewając do myśli, że nawet czary nie są w stanie dać szczęścia 

temu kto nie zaznał wewnętrznej harmonii. Początkowo czary, którymi posługuje się 

Kajtuś przybierają wyraz niewinnych, dowcipnych psot rozbrykanego dziecka, z czasem 

jednak poczynania chłopca mają coraz silniejszy wpływ na zmianę porządku rzeczy-

wistości. Kiedy Kajtuś za sprawą czarów sprawia, że mężczyźni zamieniają się 

ubraniami z kobietami, obserwując biegnących w popłochu policjantów w butach na 

obcasach chłopiec zanosi się szyderczym śmiechem, szydzi ze świata dorosłych. 

„Stawiając świat na głowie” dostrzegamy nowe oblicze bohatera w tym wypadku już 

herosa, który zaczyna czuć swoją potęgę. O rosnącej świadomości własnych możli-

wości pisał C.G. Jung, analizując archetyp bohatera herosa, który swoją słabość na 

początku swej drogi z czasem równoważy pojawieniem się silnych osobowości – 

opiekunów, strażników, którzy dają możliwość bohaterowi dokonywania nadludzkich 
                                                                   
20 Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1968, s. 140. 
21 Tamże, s. 140. 
22 Korczak J., Kajtuś Czarodziej”, Siedmioróg, Wrocław 2017, s. 19. 
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zadań. Tym opiekunem zdaniem Junga była całość psyche, czyli wszechstronna 

tożsamość, która wzmacniała niewystarczająco silne ego
23

. W przypadku Kajtusia nie 

pojawia się opiekun, który obdarza go mocami magicznymi. W tym wypadku nasz 

bohater, by stać się silniejszym odwołuje się do własnej wewnętrznej woli. Jest 

cierpliwy, zdeterminowany i pełen wiary, że wreszcie jego czary, zaczną działać. 

Od tej pory ma Kajtuś dwa różne życia. 

Jedno zwyczajne: w domu, w szkole, na ulicy. 

Drugie życie inne, własne, tajemnicze, wewnętrzne. 

Niby nic. 

[...] 

Ale naprawdę – rozmyśla o czarach i próbuje. Różnie próbuje – i czeka. 

[...] 

Ćwiczy wzrok i myśli. Myślą i spojrzeniem rozkazy wydaje. [...] 

Ano, raz się uda, wiele razy się nie udaje.  

Nic dziwnego. Czary są trudne. Zaczyna dopiero. 

Kajtuś czeka cierpliwie. 

Aż się doczekał24.   

Kajtuś doświadcza losu, który jest dla niego nauką oraz poszukiwaniem sensu 

istnienia. Bohater Korczaka, przemierzając swoją drogę, napotyka coraz większe 

i trudniejsze do zrozumienia problemy, a posiadanie mocy nadprzyrodzonych jeszcze 

bardziej komplikuje i mnoży niespodziewane sytuacje, z którymi musi się zmierzyć. 

Chciał, żeby było morze. Ani pomyślał, że morze zaleje miasta i wsie, że będzie większa 

katastrofa niż największa powódź i trzęsienie ziemi. Mógł pół Polski pogrążyć w odmęty. 

Po serii nieodpowiedzialnych i nieprzemyślanych poczynań Kajtusia chwyta za kark 

niewidzialna ręka, która wymierza mu karę. Kajtuś jednak jest na tyle zaślepiony, że 

nie jest w stanie przyznać się do błędu. 

Zamiast być wdzięczny, że się nie stało, jak powiedział i wyrok przyjąć pokornie, 

Kajtuś obraził się i utkwił zły wzrok w most Poniatowskiego.  

– Niech most sztorcem stanie! Jakby nie Kajtuś, a most zawinił. Spełnił się 

czar. Most zaczął się unosić, a całe szczęście, że powoli boby się wszyscy poto-

pili i pozabijali. [...] zaraz ludzie przewracają się i toczą, a samochody zjeżdżają 

w dół. Nie było zabitych, ale wielu pokaleczonych i pokrwawionych25
. 

Ta reakcja Kajtusia przypomina jungowski archetyp cienia. Cień rzucany jest przez 

świadomy umysł jednostki i zawiera w sobie ukryte, wyparte i niechciane aspekty 

osobowości. Cień, którego nigdy się nie pozbędziemy stanowi część naszego 

człowieczeństwa i daje do zrozumienia, że jest nieodłączną częścią naszej osobowości. 

Ego i cień są nierozerwalnie ze sobą związane niemal w taki sam sposób jak wzajemna 

relacja myśli i uczuć26
. Aczkolwiek ego jest w stałym konflikcie z cieniem – toczy 

„bitwę o wyzwolenie”. Wygrana w walce wzmacnia ego i uwalnia dojrzałego 

                                                                   
23 Henderson J.L., Starożytne mity i człowiek współczesny, [w:] Jung C.G., Człowiek i jego symbole, 

Wydawnictwo KOS, Katowice 2018, s. 151. 
24 Korczak J., Kajtuś… s. 39. 
25 Korczak J., Kajtuś…, s. 88. 
26 Henderson J.L., Starożytne mity i człowiek współczesny, [w:] C.G.Jung, Człowiek i jego symbole, 

Wydawnictwo KOS, 2018, s. 162. 
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człowieka od tęsknot i potrzeby regresji w błogi stan dzieciństwa
27

. W zmaganiach 

baśniowych bohaterów o osiągnięcie świadomości konflikt ten zaznaczał się poprzez 

walkę bohatera z kosmicznymi mocami zła personifikowanymi przez smoki lub inne 

bestie. Bohater zazwyczaj wygrywał tę potyczkę. Istnieją jednak podania, w których 

bohater poddaje się potworowi. Znanym przykładem jest opowieść o Jonaszu i wielo-

rybie, gdzie bohater zostaje połknięty przez morskie monstrum i wkracza w ciemność – 

symboliczny rodzaj śmierci.  Kajtuś z kolei toczy nieustanną walkę ze swoim drugim 

obliczem (chłopcem krnąbrnym, czasem złośliwym, czasem dokuczliwym). Nie toczy 

pojedynku z uosobieniem swojego Cienia a wprost z nim samym. Korczak zwracał 

uwagę na potrzebę wyrażania się dziecka w formie „ostrej”, gwałtownej, ciążącej 

często ku zachowaniom złośliwym, agresywnym, „ciemnym”. Pisarz rozumiał, że ta 

ciemna strona również musi się ujawniać jako integralna część osobowości. Kajtuś 

jednak nie wygrywa batalii ze swoim cieniem, ponosi na swej drodze sporo porażek 

ostatecznie zmuszany do wyciągania wniosków i formułowania deklaracji poprawy. 

Sytuacja, w jakiej zostaje postawiony bohater korczakowski przypomina bardziej 

Jonasza połkniętego przez monstrum, gdzie świadomość wizerunku archetypowego 

cienia jest trudna do zaakceptowania. Z pewnością Kajtuś coraz bardziej rozumie, że to 

drugie oblicze jest jego nieodłącznym towarzyszem, nad którym musi zapanować. 

Kajtuś odkrywa, że każde działanie niesie za sobą określone konsekwencje, a posia-

dając magiczne umiejętności musi być jeszcze bardziej uważny. Pomimo nadzwyczaj-

nych dokonań, chłopiec wcale nie czuje się spełniony ani potężny, posiadanie nadprzy-

rodzonych mocy staje się dla niego obciążeniem, wręcz zaczyna przysparzać mu 

samych kłopotów i dręczyć umysł. 

Położy się. Tak będzie lepiej. 

Zmęczony się czuje. Niezadowolony. Samotny. 

I strasznie samotny. 

I niepotrzebny jakiś na świecie28.   

Jungowski archetyp bohatera – herosa stanowił obraz rozwoju indywidualnej 

świadomości ego – wiedzy o własnej sile i słabościach – która staje się zasobem 

w konfrontacji ze żmudnymi zadaniami stawianymi przez życie29
. Kajtuś w czasie swej 

podróży w poszukiwaniu własnego „ja” decyduje się na bardzo trudną próbę i świa-

domie za sprawą swych mocy czarodziejskich zamienia się w drzewo. 

I zamienił się Kajtuś w drzewo. Zdobył wielkie wtajemniczenie życia we 

świecie… Wrósł korzeniami w ziemię. Twarda opasała go kora. Wydłużyły się 

i rozwidliły ramiona. Otulił zielony płaszcz liści. Wiatr kołysze i gładzi 

łagodnie gałęzie. Oddycha zielenią, pije chłodną z ziemi wodę. A wierzba, 

siostra, mówi, szelestem, że miło żyć i cieszyć się światem30. 

Ta metamorfoza pozwala Kajtusiowi sprawdzić jak to jest nie być człowiekiem. 

Kajtuś doświadcza takiej przemiany już po raz drugi przed poznaniem życia wierzby 

Kajtuś doświadczył nie z własnej woli transformacji w psa. 

                                                                   
27 Tamże, s. 162. 
28 Korczak J., Kajtuś …, s. 92. 
29 Henderson J.L., dz. cyt., s. 151. 
30 Korczak J., Kajtuś..., s. 207. 
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Poznał Kajtuś w samotnej podróży, co to być sprzedanym, gdy każdy ogląda 

i ocenia. ‒ Poznał się z łańcuchem na krótko. ‒ Poznał, co znaczy kapryśny 

chłopak, któremu dano psa do zabawy. ‒ Nie oszczędził los Kajtusiowi 

ostatniej psiej niedoli, gdy go czyściciel miejski pochwycił na stryczek31. 

Obie metamorfozy pozwalają Kajtusiowi na bezpośrednie poznanie świata poprzez 

doświadczenie egzystencjalne z punktu widzenia nie człowieka, doświadczenie radości, 

cierpienia, samotności, niepewności jutra.  

Jung zwraca uwagę, że gdy jednostka przejdzie próbę i może przejść do etapu 

dojrzałego życia mit bohatera doznaje symbolicznej śmierci. Korczakowski Kajtuś, 

gdy już doświadczył wszystkiego co może go spotkać, kiedy zobaczył cały świat – 

życie Murzynów, kowbojów i Chińczyków, gdy zgłębił dno morza i ostatecznie dotarł 

na biegun Ziemi.  

Słyszy ciche wyrazy: 

‒ Czuwaj! Bądź karny! Bądź mężny. 

Kajtuś odpowiada szeptem. 

Rękę wzniósł. 

‒ Ślubuję32. 

Idąc tropem koncepcji Junga w powieści Kajtuś Czarodziej można wyodrębnić 
archetypy, które silnie się zaznaczają na drodze samorozwoju bohatera. W podejściu 
Junga do koncepcji archetypu bohatera, inicjacji, wędrówki, cienia silny wpływ na 
rozwój ego jednostki ma wpływ otoczenie, oraz napotkane w czasie podróży autorytety 
(mędrcy, starcy, wróżki) oraz bestie potwory, z którymi bohater musi stoczyć walkę. 
Te wszystkie czynniki wpływają na kreowanie się ego i mają doprowadzić do 
osiągnięcia dojrzałości przez jednostkę. Kajtusia czarodzieja niewątpliwie możemy 
postrzegać w kategorii bohatera herosa jednak w dużej mierze jego droga ku dojrza-
łości odbywa się poprzez samowychowywanie, samodzielne narzucanie sobie dyscy-
pliny oraz samodzielnej refleksji i wyciągania wniosków w samotności bez udziału 
mentorów. Takim odpowiednikiem starca, mędrca napotykanego na drodze archety-
powego bohatera u Kajtusia Czarodzieja jest niewidzialna siła, która ostro karci 
bohatera, gdy ten nadużywa w sposób niebezpieczny swojej mocy. Trudno też zauwa-
żyć u Kajtusia Czarodzieja wraz z postępem drogi coraz większą siłę, jaką zdobywa 
jungowski bohater heros. Kajtuś im dłużej jest na swojej drodze poznawczej tym ma 
więcej wątpliwości, rozterek i zmartwień. Jungowski bohater heros wraz z przejściem 
kolejnych prób wtajemniczenia staje się silniejszy i pewniejszy swoich poczynań 
w przypadku Kajtusia dalsza droga wydaje się być coraz bardziej żmudna i trudna. 
Samopoczucie bohatera korczakowskiego wraz z rosnącym ego nie ujawnia wyraźnej 
siły, jednak doświadczenia, które pojawiły się na jego drodze poznania czynią go 
w rezultacie silniejszym i dojrzalszym. Pomimo odczuwanego zmartwienia, rozterek 
i wątpliwości Kajtuś jednak zyskał mądrość, która pozwoli mu na doświadczenie 
kolejnej przemiany. Na końcu drogi na Kajtusia nie czeka żaden atrybut dojrzałości, 
który pojawia się w klasycznej podróży baśniowego bohatera. Kajtuś nie zdobywa 
żadnego majątku ani ręki królewny, znowu sam decyduje o swojej gotowości do 
wkroczenia w świat dorosłych, składając deklarację na biegunie Ziemi. Koniec 

                                                                   
31 Korczak J., Kajtuś..., 
32 Korczak J. Kajtuś…, s. 39. 
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powieści jawi się niczym zaproszenie do odbycia własnej drogi czytelnika, dziecka 
które przed chwilą przemierzało wędrówkę wraz z Kajtusiem, teraz jest gotowe, by 
powrócić na swoją drogę poznania. 

Powieść Kajtuś Czarodziej Korczaka można odczytywać jako historię o niesfornym 
chłopcu, który wiecznie sprawia kłopoty dorosłym, ale niewątpliwie wnikając w kon-
strukcję samej opowieści oraz losy bohatera nie można przejść obojętnie nad analo-
gicznym schematem indywiduacji Junga. Korczakowski bohater poprzez swoje często 
trudne doświadczenia przygotowuje odbiorców do odbycia ich osobistej drogi, daje 
przedsmak historii, które są jeszcze przed nimi. 
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Wędrówka bohatera powieści fantastycznych Korczaka ku człowieczeństwu 

w kontekście psychologii głębi C.G. Junga 

Streszczenie 
Baśnie, mity, bajki od zarania dziejów pomagały zrozumieć istotę człowieczeństwa, sens życia i śmierci, 

zgłębić tajemnice ludzkiej natury. Janusz Korczak wybitny pedagog, nauczyciel, lekarz, publicysta, pisarz 

tworzył utwory literackie, które ułatwiały przekazanie dzieciom uniwersalnych prawd o życiu i świecie. 

Pisząc dla dzieci, tworzył własny gatunek literacki, który łączył w sobie cechy powieści z elementami 
baśniowymi. Ten zabieg miał służyć jak najtrafniejszemu dotarciu do umysłu dziecka.  

Korczakowski bohater przemierza wyboistą drogę w poszukiwaniu człowieka wewnętrznego. Ta bogata 

podróż egzystencjalna ukazuje poszczególne etapy transformacji niedojrzałego, niedoświadczonego 

dziecka w kolejne stadia wtajemniczenia w świat dorosłych. Baśniowa wędrówka stanowi zabieg, który 
pozwala odbiorcy, czytelnikowi w przestrzeni świata odkryć zakodowany sens istnienia oraz spotkać 

innego człowieka a tym samym wyodrębnić swoje osobne „ja”.  

Utwory literackie Korczaka oraz losy bohaterów jego powieści można rozpatrywać w kontekście 

Jungowskiej koncepcji procesu indywiduacji, który zakłada drogę ku rozwojowi osobistemu, w rezultacie 
pozwalając uświadomić człowiekowi kim naprawdę jest. Carl Gustav Jung postrzegał baśnie jako 

wizualizacje zachodzących w człowieku procesów psychicznych, jako miejsce, gdzie nieświadomość 

zbiorowa nawiązuje relację, ze świadomością budując unikalną, indywidualną jaźń. Korczakowscy 

bohaterowie kryją w sobie wzorce archetypowe, które w życiu człowieka objawiają się począwszy od 
dzieciństwa aż po jego zmierzch. Korczak umieszcza bohaterów swoich powieści na drodze poznania, 

która ma doprowadzić do odkrycia jedności jaźni i świata oraz ukazania istoty ludzkiej egzystencji. 

Słowa kluczowe: baśń, powieść fantastyczna, indywiduacja, archetyp, Janusz Korczak, C.G. Jung 
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