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Traktując powstanie styczniowe jak wieloaspektowy, złożony, mieniący się rozmaitymi odcie-
niami tekst kultury, Paulina Małochleb dobitnie akcentuje jego narracyjny wymiar. Innymi słowy, 
powstanie styczniowe nie jest przez nią postrzegane jako fakt historyczny, którego sposób przed-
stawiania poddawany bywa weryfi kacji, natomiast zamienia się w tekstową fi gurę, dzięki której 
można spojrzeć na literaturę piękną czy świadectwa historyczne (będące oczywistymi nośnikami 
pamięci) inaczej niż do tej pory. Pytaniem modelującym cały zamysł jest: jak nurt pamięciowy 
wpływa na sposoby pisania/mówienia o powstaniu? Ponadto, zestawione zostają ze sobą różne 
wyobrażenia minionych wydarzeń, poddawanych kulturowym metamorfozom, mniej lub bardziej 
zauważalnie odkształcających główny obraz powstania – bazujący na np. malarskich przedstawie-
niach Artura Grottgera czy Jana Matejki.

Na początku, dbając o zaznaczenie krytycznego wymiaru prezentowanych odczytań, autorka 
wyraźnie określa cel, który zamierza osiągnąć (od razu zaznaczam, że z powziętego zadania 
wywiązuje się więcej niż dobrze):

Opracowania historiografi czne nie straciły nic ze swej wartości, wydaje się jednak, że opo-
wiadają nam one teraz inne historie. Tę ich potencjalną moc informacyjną chcę wykorzystać, 
by pokazać zmieniające się sposoby interpretowania powstania styczniowego, które mówią nie 
wyłącznie o samym powstaniu, lecz również o tym, jak oswajamy zdarzenia historyczne, jakie 
mechanizmy i techniki stosujemy, by przekuć doświadczenie zbiorowe, doświadczenie społeczne 
w rodzaj tekstu kulturowego. W tym wypadku będzie to opowieść o tym, jak historia o wojnie 
domowej przekształcała narrację o wspólnocie.1

Pierwszy rozdział książki poświęcony jest postyczniowej historiografi i. Podążając tropem 
przede wszystkim Haydena White’a, Paula Ricoeura i Michela de Certeau, Jurija Łotmana, ale 
i Jerzego Topolskiego, Krzysztofa Pomiana, Małochleb przygotowuje teoretyczny oraz inter-
pretacyjny grunt do pieczołowitego rozłożenia na czynniki pierwsze zarówno relacji naocznych 
świadków (Stanisława Koźmiana, Walerego Przyborowskiego, Rosjan – Mikołaja Berga i Miko-
łaja Pawliszczewa), jak i tych, którzy, choć sami powstania nie pamiętali (Józef Piłsudski, Józef 
Grabiec, Paweł Jasienica), rozumieli doniosłość i długofalowe oddziaływanie, przejawiające się 
w kulcie powstania, ale też w umiejętnym analizowaniu jego przebiegu i konsekwencji, co przekła-
dać mogło się na myślenie polityczne oraz strategiczne w obliczu zbliżającej się wojny2. Wskazując 
punkty styczne, jak i zasadnicze rozbieżności pomiędzy pracą historyka a interpretatora, autorka 
celnie wydobywa postępujące nakładanie się na siebie perspektywy obu badaczy przeszłości – 
reaktywujących ją w formie opowieści. Dzięki czemu historiografi czne sprawozdanie płynnie 
przekształca się w tekst możliwy do rozszyfrowania dzięki modelującej go, jednej z czterech, 

* Anna Pekaniec – dr, Wydział Polonistyki UJ.
 1 P. M a ło c h l e b, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w per-

spektywie pamięci kulturowej, Warszawa–Toruń 2014, s. 23. Zob. również tamże, s. 8–9. W dalszej 
części tekstu cytaty lokalizowane są według niniejszego wydania przy pomocy skrótu P i podania 
strony, z której konkretny passus zaczerpnięto.

 2 Zob. [P, s. 44–45].
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kategorii narracyjnych, zaproponowanych przez White’a, czyli romansowi, komedii, satyrze albo 
tragedii3. Zależnie od przebiegu i fi nału fabuły – powstanie styczniowe miało zaowocować rozwią-
zaniem pokojowym, po pokonaniu piętrzących się przeszkód; wzorzec tragiczny oznaczał klęskę, 
natomiast ironiczny pewnego rodzaju stagnację, wywoływaną przez nieefektywne postępowanie. 
Małochleb podkreśla, że by móc pełniej zrozumieć powstańcze fabuły należy dokonać „rekon-
strukcji warstwy semiotycznej, obrazowania i metaforyki” [P, s. 80]. Zatem skrupulatnie wylicza 
metafory: pożaru, tłumienia, niższości, buntu barbarzyńców, braku powietrza, a po nich grobu, 
Golgoty i Królestwa Bożego, ciemności, choroby, ewentualnie szaleństwa. Obok nich pojawiają 
się, równie znaczące i czytelne, metafory żerowiska, schyłku, pustyni, porywu, czy też wzlotu. 
Stają się one punktami wyjścia do omówienia kluczowych znaczeń patriotycznego zrywu. Który 
ze sposobów przedstawiania powstania okazał się najtrwalszy? Wygrał najmniej optymistyczny, 
w rozmaitych odsłonach, wracając zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w prozie 
pisanej po 1945 roku.

Proza traktująca o powstaniu styczniowym stała się głównym przedmiotem rozważań autorki 
w trzech kolejnych rozdziałach, napisanych z dużą wnikliwością, precyzyjnych, klarownych. „Młot 
i dłuto”. Powstanie styczniowe w powieściach lat 1864–1939 to obszerny przegląd prozy wysoko-
artystycznej i popularnej, co jest chwytem nie tylko efektownym, ale i produktywnym. W wyniku 
takiego zestawienia na plan pierwszy zostaje wydobyta ważna cecha łącząca wymienione nurty:

[…] oba obiegi przedstawiały szlachecki punkt widzenia, pisane były z perspektywy grupy uzna-
jącej się za dominującą, kreującej narodowy dyskurs. Jednakże literatura popularna nie proble-
matyzowała tej pozycji, umacniała ją raczej przez reprodukcję i podporządkowanie treści „nie-
szlacheckich”: eskamotowanie problemu chłopskiego lub upodrzędnienie kwestii socjalnej wobec 
kwestii narodowej. Tymczasem literatura wysoka podkreślała wewnętrzny podział społeczeństwa, 
skupiła się na przyczynach chłopskiej obcości. Literatura popularna przedstawiała powstanie jako 
wojnę szlachty z Rosją. [P, s. 200]

Ponadto literatura popularna akcentowała pozytywny wymiar działań powstańczych, które 
nadawały sens pozornie bezowocnym zabiegom, happy end miał nadejść w przyszłości, uświęca-
jąc poniesione straty. Natomiast w obrębie literatury wysokoartystycznej powstanie nie było już 
tak jednoznacznie pozytywnie waloryzowane. Wręcz przeciwnie, jawiło się jako aktywność nie 
tyle chybiona, co wewnętrznie sprzeczna, skłaniająca do refl eksji nad słusznością całego zrywu 
niepodległościowego. 

Małochleb dzieli sięgającą po tematykę powstańczą prozę z lat 1864–1939 na trzy fazy: 
pierwsza 1864–1880 ma silny wydźwięk rozrachunkowy, polemiczny, demaskujący nieetyczne 
postawy arystokracji (vide powieści Michała Bałuckiego, Józefa Dzierzkowskiego – autorów, któ-
rzy walczyli w powstaniu); druga faza to lata 1881–1912 – czas dydaktyzmu splecionego z heroi-
zacją. Do grona autorów dołączają najwięksi: Eliza Orzeszkowa4, Bolesław Prus, ale i Ignacy 
Sewer Maciejowski, Maria Konopnicka, Jan Zachariasiewicz. Lata 1913–1939 to trzecia faza 
rozwoju powstańczych historii, w obrębie których zachodzą dwa ważne procesy – a mianowicie: 
mitologizacja i sakralizacja, w jasny sposób oznaczająca też upolitycznienie (np. Marii Jehanne 
Wielopolskiej słynne Kryjaki ze wstępem Stefana Żeromskiego, któremu przecież ten temat 

3 Por. P, s. 70–71.
4 Jej powstańcze opowiadania z tomu Gloria victis stały się także przedmiotem kontekstowe-

go namysłu Mateusza Skuchy, analizującego sposoby reprezentacji męskości w późnej twórczości 
prozatorskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zob. M. S k u c h a, Ładni chłopcy i szalone. Mę-
skość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków 2014. Przypo-
minam o tej publikacji z jeszcze jednego powodu – sądzę, że interesującym wyzwaniem byłoby 
przyjrzenie się narracjom o powstaniu styczniowym z perspektywy uwzględniającej konotacje gen-
derowe i ich konsekwencje dla polityki pamięci o wydarzeniach historycznych.
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nie był obcy – choćby znane opowiadanie z tomu Rozdzióbią nas kruki, wrony oraz tak ważna 
Wierna rzeka). 

W omawianym rozdziale na szczególną uwagę zasługują dwie kwestie, czyli rozpatrzenie 
z wykorzystaniem analiz morfologicznych spod znaku Władimira Proppa i Algirdasa Juliena 
Grei masa wewnętrznej dynamiki popularnej powieści o powstaniu, oraz niedługa, ale cenna, 
próba scharakteryzowania typów bohaterek powstańczych narracji – od wycofanych strażniczek 
domowego ogniska po zaangażowane uczestniczki, od patriotek po zdrajczynie (tabu romansu 
z Rosjaninem). Jedynie dla porządku chcę przypomnieć o wydanej ponad osiemdziesiąt lat temu 
(1933) bardzo interesującej i do dziś atrakcyjnej poznawczo oraz czytelniczo książce pt. Ciche 
bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym (materiały). Maria Bruchnalska na początku 
lat 30. XX wieku dokładnie przeanalizowała, a następnie spisała opowieści o rozmaitych formach 
aktywności kobiet podczas powstania styczniowego. Publikacja, którą ciężko zaklasyfi kować 
gatunkowo, to dynamiczna próba docenienia udziału kobiet w powstaniu, choć trzeba przy-
znać, kobiety rzadko brały udział w otwartych walkach, co w żadnym stopniu nie umniejsza ich 
zaangażowania. 

Ustalony do roku 1939 obraz insurekcji, siłą rzeczy uległ zmianie po wojnie, a szczególnie 
w dobie krótkiego, acz dosadnego triumfu socrealizmu. Temu zagadnieniu Małochleb poświęciła 
trzeci rozdział książki – trafnie wskazując na pewną anachroniczność tworzonych wtedy narracji, 
ich negatywny wydźwięk. Pojawiają się też ciekawe, symptomatyczne tendencje, np. konstruowa-
nie bohaterów głęboko przekonanych o słuszności powstańczego, czy nieco inaczej, rewolucyj-
nego czynu; przesuwanie się tematów/kwestii marginalizowanych bliżej centrum oraz interesująca 
wyrazistość narracji, nierzadko brutalnych, werystycznych.

Krótkie omówienie trzech rozdziałów Przepisywania historii z pewnością nie wyczerpuje 
ich ogromnego potencjału, kryjącego się przede wszystkim w niepowierzchownych, rzetelnych 
analizach, ukazujących zaskakującą (zdecydowanie in plus) użyteczność dziś już nieco zapomnia-
nych strukturalistycznych metod. To dzięki nim silniej zostaje wyeksponowana immanentna cecha 
omawianych narracji, czyli niejednoznaczność:

Literatura o powstaniu pogrążona jest bowiem w ciągłej ambiwalencji: buduje i rozbija mity, 
konstruuje pamięć zbiorową i krytycznie ją analizuje, umacnia dyskurs władzy, ale też dąży do jego 
podmycia. Głosi kult indywidualnego, ale równocześnie umacnia prawo wspólnoty do władzy nad 
jednostką. Choć te sprzeczne kierunki są typowymi strategiami w obszarze literackiego kształto-
wania pamięci, to prowadzą one do stworzenia nurtu powieściowego opartego na stałym napięciu, 
wewnętrznie udialogizowanego, łączącego dyskurs literacki i historiografi czny, zawierającego 
arcydzieła i teksty brukowe. [P, s. 11]

Socrealistyczny patos w powieściach powstałych po 1956 roku, będących głównym „mate-
riałem dowodowym” w ostatnim już, czwartym rozdziale, ustępuje miejsca wysoce produktywnej 
ironii. Obok podsumowania do tej pory poczynionych ustaleń, pojawia się w nim niezwykle cenny 
aspekt polemiczno-publicystyczny. W tekstach pisanych m. in. przez Stanisława Rembeka (Bal-
lada o wzgardliwym wisielcu), Władysława Terleckiego (Lament), Andrzeja Kijowskiego, Pawła 
Jasienicę (podkreślam, że tu autorka rezygnuje ze ścisłego rozdzielania prozy i szeroko rozumianej 
literatury niefi kcjonalnej) podkreślona zostaje mechanika zmian rozumienia mitu powstańczego, 
notabene nierzadko wykorzystywanego jako maska dyskusji o współczesności. Stopniowo powieść 
zawierająca choćby analogie do powstania zaczęła coraz bardziej rozwarstwiać się. Chodziło nie 
tylko o (kolejną) rewizję mitów, próbowano również wpleść je w dyskusję o wzajemnych wpły-
wach historii i pamięci. Tu przywołani zostają Maurice Halbwachs i Pierre Nora, rozpoznający 
działania kategorii pamięci. Istotne jest to, że coraz częściej okazuje się, iż granica pomiędzy 
literaturą a historią jest nieostra. Żywioł narracyjny, ponadgatunkowy, nierzadko generuje spięcia 
pomiędzy różnymi wersjami przeszłości, co bezpośrednio prowadzi do mocnego zaakcentowania 
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rozumienia tradycji w kategoriach słabych, tj. podkreślających jej niestabilność i przepuszczalność, 
procesualność.

Aleida Assmann, jedna z ewidentnych patronek Przepisywania historii, analizując poszcze-
gólne rejestry współczesnego zauroczenia paradygmatem pamięci (a szczególnie jego frapującą 
efektywnością), cytuje włoskiego pisarza Italo Svevo:

Przeszłość zawsze jest nowa. Nieustannie się zmienia, w miarę jak życie kroczy do przodu 
[…]. Teraźniejszość dyryguje przeszłością jak członkami orkiestry. Potrzebuje tych, a nie innych 
dźwięków. Przeszłość jawi się więc raz długą, raz krótką. Już to wybrzmiewa, to znów milknie. 
W teraźniejszość ingeruje tylko ta cząstka przeszłości, której zadaniem jest ją rozjaśnić bądź 
zaciemnić.5

Ponawiane narracje o przeszłości nie pozwalają zastygnąć jej w ustalonym raz na zawsze 
kształcie. Zmiany proporcji, przesunięcia akcentów, mniejsza lub większa dynamika przekształceń 
w obrębie polityki pamięci, stale zmuszają do weryfi kacji poczynionych ustaleń. Mówienie/pisanie 
o powstaniu styczniowym podlegając przekształceniom, w dużej mierze zależącym od koniunktur
politycznych, modyfi kacji w obrębie gatunków literackich, aktualizacji krytycznego potencjału
zawartego w świadectwach historycznych, uzmysławia, że negocjowanie pamięci o nim to proces
wyjątkowo złożony. W jego wyniku powstają nie tylko kolejne, swoiste narracje „zmącone” – ze
względu na zawiłości genologiczne, ideologiczne. Paulina Małochleb celnie wydobyła ich palimp-
sestową naturę; nadpisywane na sobie kolejne warstwy, dzięki udatnemu zastosowaniu narzędzi
strukturalistycznych, nie tylko stają się lepiej widoczne, ale też uzmysławiają uwikłanie w szereg
zależności.

Wymowne fabuły, kreślone pewną ręką sylwetki bohaterów (traktowanych bardziej jako typy, 
mniej jako indywidualności), niejednoznaczność ocen, wszystko to podkreśla złożoność, roman-
tycznego z ducha, mitu powstania styczniowego, któremu nie można także odmówić pewnego rysu 
sentymentalnego; swoją drogą warto podkreślić, że w obrębie samego mitu silnie konkurują ze 
sobą dwa, ciągle żywe, tryby lekturowe: romantyczny i pozytywistyczny. Autorka nie tylko zadbała 
o ich precyzyjne wydobycie, lecz przede wszystkim pokazała ich nieprzerwaną produktywność,
nie zastygającą w ustabilizowanych formułach interpretacyjnych. Stąd też, zaproponowane przez
Paulinę Małochleb sposoby porządkowania powstańczych schematów fabularnych – tak długo
stanowiących synekdochę dziejów Polski w ogóle (dziś, jak wiadomo, ich miejsce zajęła opo-
wieść o powstaniu warszawskim6) – przy całej efektywności oraz przekonująco udowodnionej
wieloaspektowości, są tylko i aż przykładami na to, iż przeszłość była, jest i będzie opowiadana
na nowo, ożywiana zgodnie z rytmem zmieniających się kontekstów7, przybierając kształt sieci –
w pewien sposób regularnej, lecz o niejasno zaznaczonych konturach. Historie powstania stycznio-
wego, zgodnie z konceptami Haydena White’a traktowane jako konstrukty, są nie tyle wyjaśniane,
odkrywane, ile budowane od nowa. Zastygające na chwilę w metaforach, ostrożnie ufające refe-

5 Cyt. za: I. S v e v o, Zeno Consoni, Hamburg 1957, s. 467 [w:] A. A s s m a n n, Przestrzenie 
pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, tłum. Piotr Przybyła. Tekst Assmann zamiesz-
czony jest w antologii pt. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, pod 
red. Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Kraków 2009, s. 109. Polskie tłumaczenie powieści ukazało się 
w r. 1936.

6 Warto zaznaczyć, że powstanie warszawskie nierzadko rozpatrywane jest z uwzględnie-
niem pespektywy genderowej. Odsyłam do przykładowych dwóch publikacji: M. K o b i e l s k a, 
Co mówi powstanka? Emancypacja i zależność w najnowszych kobiecych narracjach o powstaniu 
warszawskim [w:] (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postazależnościowy daw-
niej i dziś, pod red. H. Gosk i E. Kraskowskiej, Kraków 2013; W. G r z e b a l s k a, Płeć powstania 
warszawskiego, Warszawa 2013.

7 Zob. [P, s. 21–22].



434 Pogłosy

rencjonalności, jednocześnie podważają własne charakterystyki, co przede wszystkim dzieje się za 
sprawą destabilizującej właściwości pamięci, tej samej, która, z jednej strony zabiega o utrwalenie, 
a z drugiej ochoczo zadaje kłopotliwe pytania, rewindykuje, weryfi kuje. 

Mówiąc inaczej, w misternych analizach Pauliny Małochleb pamięć o powstaniu styczniowym 
to materia permanentnie podlegająca negocjacjom. Zarówno źródła historiografi czne, jak i proza, 
której autorzy próbowali rozliczyć się z romantyczno-pozytywistycznym mitem, stają się prze-
strzenią systematycznych prze-pisań i zmian potencjalnych znaczeń. Co ważne, dochodzi w nich 
do stopniowego, niespiesznego, acz konsekwentnego zamazywania granic pomiędzy szeroko 
pojętą historią i literaturą. Liczy się tylko opowieść i możliwość jej ponawiania w konfi guracjach 
dotychczas niebranych pod uwagę. Bogate konstelacje tekstowe plus praca pamięci – to przepis na 
raz po raz reaktywowaną opowieść o powstaniu styczniowym.

 




