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„Nie, to nie mogła być słonecznica orężówka”.  
o ćmach Virginii Woolf

18 czerwca 1927 r. Virginia Woolf notuje w dzienniku moment 
inspiracji: 

Z wolna zaczęły mi się pojawiać pomysły; aż nagle wpadłam w stan 
rapsodyczny i opowiedziałam sobie historię ciem, którą, jak sądzę, 
bardzo szybko napiszę: sztuka, poemat, idea; idea jakiegoś nieprze-
rwanego strumienia, nie wyłącznie ludzkich myśli, ale także statku, 
nocy etc., a wszystko płynie razem: przerwane przybyciem połyskli-
wych ciem. Mężczyzna i kobieta mają siedzieć przy stole i rozmawiać. 
czy może raczej będą siedzieć w ciszy? To ma być historia miłosna: 
ona w końcu ma wpuścić ostatnią wielką ćmę. A może mężczyzna 
powinien pozostać całkowicie niedookreślony. francja: blisko mo-
rza; w nocy; pod oknem ogród. Ale to jeszcze musi  dojrzeć1. 

To pierwsza zapowiedź najbardziej eksperymentalnej z po-
wieści pisarki, opublikowanych w 1931 r. Fal, książki, która po-
czątkowo — prace nad nią zaczęła Woolf w roku 1929 — miała 
nosić tytuł „The Moths”, czyli „Ćmy”. 

Fale to proza bezosobowa i abstrakcyjna — w miejsce wyda-
rzeń składają się na nią zapisy dialogów toczących się pomiędzy 
sześciorgiem nie całkiem określonych postaci. Bardziej nawet są 
to równoległe monologi, które trwają obok siebie, nie krzyżując 
się i niemal nie wchodząc w bezpośrednie relacje, choć zarazem 
stanowią one skomplikowany abstrakcyjny wzór łączący boha-
terów. ramę dla nich tworzą codzienne przedmioty, neutralne 
elementy jakby martwej natury, ale również kolejne etapy ru-
chu słońca po nieboskłonie, zmiany barw i falowanie morza: 
w ogromnie kosmicznej przestrzeni rozgrywają się wydarzenia 
ludzkich mikrokosmosów.

forma tej eksperymentalnej prozy ma swoje antecedencje 
we wcześniejszych tekstach pisarki, na przykład w niektórych 
opowiadaniach. Należy do nich Kew Gardens, utwór, w którym 
oderwane dialogi przechodzących parkową alejką ludzi słyszane 
są z perspektywy rabaty kwiatowej, gdzie wśród wyniosłych ło-
dyg i liści trwa rzeczywistość ślimaka, grudek ziemi i owadów, 
a wszystko w ruchu abstrakcyjnych plamek światła, które widzą 
przechodzący alejką, rozmawiający ludzie. Także opowiadania 
Poniedziałek lub wtorek, W sadzie oraz Czym fascynuje staw to 
zapisy rzeczywistości zarazem kosmicznej, włączonej w wiel-

1 Tu i dalej — przeł. M. Heydel.
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kie falowanie czasu i przestrzeni, i indywidualnej, skupionej na 
jednostkowej perspektywie niewiele znaczącego pojedyncze-
go istnienia. Zaburzając realistyczne relacje czasu i przestrze-
ni,  Woolf uzyskuje w tych utworach efekt abstrakcji, operuje 
techniką plam barwnych, obrazów niesłużących reprezentacji 
świata, ani też jego symbolizacji. Teksty te dążą ku perspektywie 
 nie-ludzkiej, nie-osobowej: eyeless, jak pisała w dzienniku sama 
Woolf, wykorzystując homofonię słów eye (oko) i I (ja). 

Najpełniejszą przed Falami realizacją tej techniki pisarskiej 
jest z pewnością środkowa część powieści Do latarni morskiej, 
łącznik między dwoma jej epizodami, z których każdy jest por-
tretem jednego dnia z życia rodziny ramsayów. część środkowa, 
Czas płynie, to mroczne interludium, fantazja senna: bezcielesne 
postaci w stanie nieświadomości błądzą nad brzegiem morza, 
a czas historyczny — dziesięciolecie, w którym wydarzyła się 
między innymi Wielka Wojna — ulega spłaszczeniu, kurczy się 
do rozmiaru jednej nocy. 

Ale co z ćmami? Ćmy są u początków tej prozy. W liście do 
swojej siostry Vanessy Bell z 8 maja 1927 r., tylko o parę tygodni 
poprzedzającym dziennikowy zapis nagłej inspiracji, Virginia 
Woolf stwierdza: „Twoja historia o Ćmie tak mnie zafascyno-
wała, że zamierzam napisać o niej opowiadanie. Po przeczyta-
niu listu od ciebie godzinami nie przestawałam myśleć o Tobie 
i o tych ćmach”. Vanessa w liście z wakacji w cassis opowiedzia-
ła siostrze o chmarze ciem krążących wieczorami wokół lampy, 
a zwłaszcza o jednym ogromnym okazie, który, schwytany przez 
dzieci do kolekcji owadów, nie dał się uśmiercić zwyczajną daw-
ką chloroformu. List Vanessy to przypuszczalnie źródło inspira-
cji, pierwszy bodziec do powstania Fal. 

Ale ślady fascynacji Virginii Woolf ćmami i innymi owadami 
znaleźć można już wcześniej. W krótkim tekście opublikowanym 
w 1916 r. w „Times Literary Supplement” podpisana wówczas 
jako „the correspondent” młoda pisarka wraca wspomnieniami 
do dziecięcych polowań na owady — najpierw pisze o radosnych 
gonitwach za kolorowymi motylami, a potem o jesiennym noc-
nym wabieniu ciem do przyczepionych na drzewach gałganków 
zamoczonych w melasie. Wtedy można złowić prawdziwie rzad-
kie okazy — na przykład zmierzchnicę trupią główkę. Najwspa-
nialsze jest łowienie ciem w lesie: 

Latarenka jakby rozsuwa ciemność na boki, jak pług śnieżny, któ-
ry odgarnia ścieżkę przez zaspy. Kiedy ją postawić na ziemi, jakież 
przedziwne podziemne stworzenia podpełzają do niej — pająki 
i żuki, a nawet wielki zielony pasikonik, któremu, jak się zdaje, 
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światło dostarcza ekstatycznej radości. okrąg bladozielonej trawy, 
gdzie padają promienie światła, wkrótce zapełnia się groteskowymi 
owadami, które wychodzą spomiędzy źdźbeł kanciastymi, krabo-
watymi ruchami, że aż słychać drobne, ostre szurgotania.

W Pokoju Jakuba, powieści z roku 1922, mamy piękną sce-
nę, w której nakładają się na siebie plany czasowe i przestrzen-
ne — chłopiec (za parę lat ma zginąć na Wielkiej Wojnie) pre-
paruje schwytane okazy: „jelonek rogacz umiera długo […]. 
jeszcze następnego dnia wciąż miał giętkie nogi. Ale motyle już 
nie żyły […]”. Wśród woni chemikaliów przypomina sobie taniec 
ciem krążących nocą wokół jego lampki w lesie, trzask łamiącego 
się wówczas drzewa, a także zdania z przewodnika do oznacza-
nia motyli Morrisa (a Morris czasami się myli) i niepokój matki, 
kiedy wrócił do domu późno. „Nie, to nie mogła być słonecznica 
orężówka”, mruczy do siebie. 

Ćma — tym razem już bez otoczki dziecięcej fascynacji pięk-
nem i kolekcjonerskiej ekscytacji — powraca także w krótkim, 
niedatowanym eseju Śmierć ćmy, który udzielił tytułu pierwsze-
mu zbiorowi szkiców pisarki, wydanemu przez jej męża w 1942 r. 
Nie jest prawdą powtarzająca się w wielu miejscach informacja, 
że to ostatni tekst, jaki wyszedł spod pióra Woolf. Przypuszczal-
nie powstał właśnie w 1927 r., czyli wtedy, kiedy o nocnych owa-
dach pisała do niej siostra, w wiejskim domu pisarki w rodmell, 
przy jej biurku, stojącym pod oknem o niewielkich, kwadrato-
wych kwaterach. Virginia Woolf pracuje; wokół niej roztacza się 
intensywne, bujne życie, a ćma — która nawet nie powinna się 
właściwe nazywać ćmą — swą mizerną egzystencją pokazuje jej 
naraz zdumiewającą i przerażającą prawdę o życiu i śmierci. 

oprac. Magda Heydel

Virginia Woolf
Death of the Moth

The image of moths gathering around a source of light recurs in Woolf’s 
private writings and becomes an import motif also in her novels and 
essays. It is most probably the description of moths in her sister’s let-
ter that become an initial inspiration for writing of The Waves, Woolf’s 
most radical experiment in novelistic form, where she strives to create 
a subject-less perspective. on the other hand The Death of The Moth, 
a 1927 essay, whose first translation into Polish comes together with the 
present commentary from the translator, is a crystal-clear description 
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of the world as seen by the writer/narrator at her desk, surrounded by 
exuberant life but witnessing death. 

Keywords: experimental prose, The Waves, To the Lighthouse, Jacob’s 
Room.

Virginia Woolf (1882–1941) — jedna z najważniejszych postaci XX-wiecznej 
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literackie oraz utwory należące do hybrydycznego gatunku sytuującego się 
pomiędzy eseistyką a prozą artystyczną, wpisujące się w tradycję angielskie-
go eseju romantycznego. Do tej kategorii prócz Śmierci ćmy zaliczyć można 
także m.in. szkice O chorowaniu, Ślad na ścianie, Street Haunting: a Lon-
don Adventure, Hours in a Library czy How Should One Read a Book. całość 
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