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HaRMonia PRzeciwieŃstw

(anna czabanowska-wróbel, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, 
wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, kraków 2013, ss. 253)

anna Pekaniec*

„Był to świat głęboko symboliczny, często ciemny i nadmiernie aluzyjny, ale też odkrywczy 
i otwarty na uzupełnienia. szczególnie ta jego ostatnia właściwość czyni z młodopolskiego symbo-
lizmu coś więcej, niż wyraz artystycznych potrzeb tamtych lat”1. w ten sposób charakteryzowała 
„młodopolski świat wyobraźni”2 Marta wyka. Przywołuję wprowadzenie do Światopoglądów mło-
dopolskich z rozmysłem, gdyż nakreślona w nim optyka odczytywania literatury polskiej z przeło-
mu XiX i XX wieku oddaje specyfikę strategii lekturowych wybieranych i świetnie realizowanych 
przez annę czabanowską-wróbel w Sprzecznych żywiołach3. szczególnie istotne jest prowadzenie 

* anna Pekaniec – dr, prowadzi zajęcia na wydziale Polonistyki Uj i na Uniwersytecie Papie-
skim jana Pawła ii.

1 M. wy k a, Światopoglądy młodopolskie, kraków 1996, s. 5–6.
2 tytuł zbioru studiów Marii Podrazy-kwiatkowskiej z 1977 roku z biegiem lat urósł do rangi

samodzielnej kategorii, i tak będzie traktowany w niniejszym szkicu.
3 wszystkie cytaty z recenzowanej publikacji będą lokowane przy pomocy skrótu sŻ wraz z po-

daniem strony, z której konkretny passus będzie przywoływany.
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interpretacji w taki sposób, by uwzględniała: „[…] antropologiczny punkt widzenia, dzięki które-
mu literatura licząca już sto lat przybliża się ku nam w czasie. jej formacje intelektualne mówią 
głosem wyrazistym, zaś artyzm odsłania wciąż nowe pokłady”4. krakowska badaczka proponuje, 
by jeszcze raz spojrzeć na Młodą Polskę jako epokę przeciwieństw, której wewnętrzna dynamika 
aranżowana jest przez nieustanne zderzenia, napięcia wyznaczane przez krańcowe jakości, tu ze 
szczególnym naciskiem na poetykę żywiołów – przeciwstawnych, lecz również koniecznych do 
utrzymania twórczego agonu ambiwalencji. warto pamiętać, że recenzowana książka to ukorono-
wanie serii redagowanej przez czabanowską-wróbel, zapoczątkowanej przez Żywioły wyobraźni 
Stanisława Wyspiańskiego, kontynuowanej przez Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku 
oraz Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia ’685.

otwierający recenzowany tom studiów niemalże monograficzny szkic pt. Wyobraźnia akwa-
tyczna w poezji Młodej Polski (dedykowany Marii Podrazie-kwiatowskiej) to wspaniały wstęp, 
udowadniający efektywność stosowanych narzędzi. silnie zanurzony w metodyce Bachelardow-
skiej wyobraźni poetyckiej, odsłania kolejne warianty akwatycznych motywów młodopolskiej li-
ryki. Powstająca w ten sposób „wodna kartografia” uwidacznia romantyczne antecedencje poezji 
przełomu XiX i XX wieku, jednocześnie demonstrując bogactwo potencjalnych odczytań. Dość 
powiedzieć, iż kilkadziesiąt stron rozbudowanych, cierpliwych wykładni, to nie tylko unaocznie-
nie warsztatu analityczno-intepretacyjnego badaczki, ale przede wszystkim przybliżenie wielości 
potencjalnych ujęć rozpatrywanego zagadnienia, z powodzeniem oddających atmosferę epoki. jak 
woda, zmiennej, i jak woda, uwodzicielskiej.

Druga część publikacji skoncentrowana jest wokół twórczości stanisława wyspiańskiego, 
a precyzyjniej: wokół jego wczesnych lub rzadziej interpretowanych tekstów dramatycznych, np. 
Meleagra (rządzącymi jego strukturą i fabułą żywiołami zostały uczynione ogień i czas; z du-
cha nietzscheańska kategoria „absolutnej teraźniejszości”, chwili intensywnego bycia, trwają-
cej w niezmiennej formie, niczym owad zatopiony w bursztynie, wyznacza trajektorie losu ata-
lanty i tytułowego bohatera), Achilleis – pięknie nazwanej przez badaczkę „iliadą rozsypaną”  
[sŻ, s. 89], utrzymaną w poetyce żywiołów-emocji, inicjującego fabułę gniewu. interesująca pro-
pozycja odczytania Protesilasa i Laodamii wprowadza jeden z najważniejszych modernistycznych 
tematów, czyli powtórzenie (ono samo i wariacje na jego temat są istotną składową błyskotliwych 
wyjaśnień z trzeciej części recenzowanej książki). w Modernizmie i powtórzeniu tomasz zału-
ski zauważył: „Powtórzenie nie jest czymś »zewnętrznym«, kontemplowanym z dystansu, lecz 
czymś wewnętrznym, przeżywanym”6. Życie jako powtórzenie staje się udziałem laodamii, po-
rzuconej żony, kochającej wspomnienie o mężu, chcącej ponownie przeżyć dane im krótkie chwi-
le miłości. søren kierkegaard retorycznie pytał, czy można powtórzyć miłość o nieszczęśliwym 
przebiegu, ale tym razem, z pozytywnym zakończeniem?7 wyspiański czytany przez czabanow-
ską-wróbel jest rzecznikiem powtórzenia, zapętlając je w samonapędzające się opowieści – po-
zornie ruchome, a jednak statyczne. natomiast Klątwa została zaprezentowana jako terytorium 
działań słowa – magicznego, performatywnego, zakreślającego krąg, w którym zostają zamknię-
ci bohaterowie wyspiańskiego, uznani za współwinnych tragedii, jaka rozrywa się na kartach  
sztuki.

4 M. wy k a, Światopoglądy…, dz. cyt., s. 8.
5 zob. Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, red. a. czabanowska-wróbel, D. jarzą-

bek, D. saul, kraków 2008; Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, pod red. a. czabanow-
skiej-wróbel i i. Misiak, kraków 2008; Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia ’68, pod red. a. cza-
banowskiej-wróbel i i. Misiak, kraków 2010.

6 t. z a ł u s k i, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, kraków 2008, s. 20. 
ewidentne są tu również nawiązania do filozofii powtórzenia sørena kierkegaarda. zob. s. k i e r k e -
g a a r d, Powtórzenie. Przedmowy, przeł. i oprac. B. Świderski, warszawa 2000.

7 zob. s. k i e r k e g a a r d, Powtórzenie…, s. 7.
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jak już wspomniałam, powtórzenie, a precyzyjnie: podwojenie, stanowi oś trzeciej części 
zbioru (nie tylko) młodopolskich studiów, najbardziej zróżnicowanej wewnętrznie – ze względu na 
szerokie spektrum poruszanych zagadnień, jak również ze względu na specyfikę rozpatrywanych 
tekstów. Persefona z pierwszego szkicu jako bohaterka tylko jednego wiersza leopolda staffa, 
sąsiaduje z fryderykiem nietzschem z dialogu stanisława Brzozowskiego, odszyfrowanego dzięki 
zestawieniu z Czarodziejską górą tomasza Manna, by na koniec zetknąć się z st. johnem Perse’em 
przywołanym przez jana lechonia. czym jest dla nich podwojenie? otóż, według badaczki, to 
odwieczne ścieranie się życia i śmierci, kreacja skonfrontowana z destrukcją. Po prostu – życie 
w całym swoim bogactwie.

antropologiczne nastawienie badaczki potwierdza szczególnie czwarta część pt. Lalki i ludzie. 
zebrane w niej wnikliwe interpretacje układają się w fascynującą historię dorastania, mierzenia się 
z coraz poważniejszymi problemami, aż do, raz po raz podejmowanych prób oswojenia przygod-
ności istnienia, połączonej ze skrywanym lękiem przed śmiercią. Początkiem opowieści o dojrze-
waniu do dorosłości jest uważne, subtelne odczytanie Lalek moich dzieci (1887) Marii konopnic- 
kiej, opowiadania, o którego wyjątkowości decyduje m. in. efektywne połączenie autobiografizmu 
(portrety synów pisarki) i literackiego zmyślenia, oraz opowiadania pt. Anusia (1889) – narratorka 
nierzadko bywa łudząco podobna do autorki, w rozpoznawalny sposób sięga do jej dziecięcych do-
świadczeń. zabawy najmłodszych bohaterów i bohaterek pieczołowicie konstruowanych w histo-
rii odwzorowują działania dorosłych. literaturoznawczyni zasadnie podkreśla ich zdecydowanie 
„niedziecięcy” adres czytelniczy. tworzona przez nią antropologia dzieciństwa, płynnie łączona 
z sugestiami kierowanymi do dorosłych odbiorców, kończy się ważką konstatacją:

lalki – ożywione tylko o tyle, o ile zajmowali się nimi ich kreatorzy – okazały się ostatecznie 
martwe. Reprezentując bierną i pozbawioną ducha materię, stały się znakiem skończoności i przemi-
jania. finał Lalek moich dzieci to obraz kresu dzieciństwa, porzucenia przez jego stwórców dawnego 
świata, nad którym tylko dziecko mogło suwerennie panować. Po dziecięcej wojnie „bogów i ludzi” 
przychodzi czas „zmierzchu lalek” [sŻ, s. 168].

kolejną odsłoną trudnego wchodzenia w dorosłość jest pasjonujące studium o Pałubie karola 
irzykowskiego, powieści ze wszech miar wyjątkowej, nie tylko ze względu na jej ciągle interesu-
jący rys autotematyczny. anna czabanowska-wróbel potraktowała jedyną powieść irzykowskiego 
jako ilustrację postępującego rozkładu rodziny w ogóle. jasno wytyczony cel: „[…] zaprezentować 
rodzinny wątek Pałuby, świadomie zamieniony przez autora w „ruinę”, tak na poziomie fabuły 
(klęska zamiarów strumieńskiego), jak i sposobu opowiadania. istnieje głęboka analogia między 
zakwestionowaniem w Pałubie realistycznej, mitycznie „przeźroczystej” narracji a zburzeniem 
aż do fundamentów tego sposobu myślenia o człowieku, który był znamienny dla XiX wieku” 
[sŻ, s. 180]. Bezpośrednio kontynuacją kulisów rozpadu tradycyjnych więzi rodzinnych, a więc 
i tradycyjnych wzorców kulturowych, których rodzina była strażniczką oraz kreatorką, jest zaj-
mująca analiza fantazmatów męskości, wplecionych w młodopolską dyskusję o heroizmie, blisko 
spokrewnionym z witalizmem. Przekonująco zostało udowodnione, iż nierzadko heroizm, a więc 
wpisana w niego apoteoza witalności, radości egzystencji, łączonej także z pożądaniem, jest ma-
ską lęku przed śmiercią. z drugiej jednak strony, przygotowuje grunt dla dojrzałości, która okaże 
się niezbędna w obliczu i wojny światowej. zanim zmieni ona rejestr tematów literackich w roku 
1913, zdzisław kleszczyński opublikuje Pogrzeb lalki. Będzie on punktem wyjścia do rozważań 
o poetyce rokokowej nie tylko u schyłku Młodej Polski. kruchość, dekoracyjność, ulotność nie
były li tylko pochwałą delikatnego piękna, tworzyły swoistą tarczę ochronną przed napierającą
rzeczywistością.

w świetle powyższych ustaleń sądzę, że nie będzie nadużyciem nazwanie Sprzecznych ży-
wiołów zbiorem o charakterze eseistycznym. właściwa dla eseju nieustająca ambiwalencja ge-
nologiczna, wyjątkowa chłonność tematyczna i formalna, pozytywnie waloryzowana hybry-
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dyczność dobrze pasuje do całości projektu, jaki wyłania się z odczytań czabanowskiej-wróbel. 
szczególnie ważne jest eseistyczne „bycie pomiędzy”, wyznaczane przez dialektyczne oddziały-
wania kategorii estetycznych (ale i etycznych) łączonych z symbolizmem, klasycyzmem, ekspre-
sjonizmem, możliwością dostrzegania nieoczywistych paraleli między literaturą adresowaną do 
młodszych oraz starszych czytelników (świetny szkic Lalki Konopnickiej), generowaniem przejść 
pomiędzy wynalazkami formalnymi (wyspiański, irzykowski, ale i Brzozowski) a próbami prze-
kucia ich w kwestie epistemologiczne, ontologiczne oraz, rzadko, historiozoficzne. eseistyczny 
ryt recenzowanego tomu uwypukla również, tak znamienna dla eseju w ogóle, procesualność 
prowadzonych narracji8 (narracyjność to kolejna, cenna cecha Sprzecznych żywiołów, nierzadko 
podstawiających w miejsce spodziewanych stricte naukowych odczytań, swobodne, acz silnie 
obudowane trafnie dobranymi kontekstami, opowieści o rozpatrywanych zagadnieniach/teks-
tach/poruszanych problemach), każących pamiętać, iż proponowane przez czabanowską-wróbel 
interpretacje są tekstami otwartymi na uzupełnienia, nie stanowią zamkniętych, hermetycznych 
całości, lecz nieschematyczne, efektywne przykłady na ukazanie pracy narzędzi interpretacyj-
nych „w toku”. Przemyślana kompozycja tomu potwierdza tę intuicję, umożliwiając czytelnikom 
śledzenie zmieniających się, nierzadko kontrastujących ze sobą optyk, które, przy ewidentnych 
różnicach, tworzą kompatybilną strukturę o mocnym, antropologicznym wydźwięku. jest on roz-
poznawalny nie tylko w czterech pierwszych częściach, ale także w ostatniej całostce, skoncen-
trowanej nie bezpośrednio na literaturze. otwiera ją Palimpsest Krakowa z przełomu XIX i XX 
wieku – ślady przeszłości i znaki tego, co nowe – wieloaspektowe studium, narracyjne archiwum 
pamięci o mieście wkraczającym w nowoczesność. w oparciu o dokumenty autobiograficzne zo-
staje zrekonstruowana atmosfera grodu kraka na styku dwóch stuleci, w którym wprowadzona 
zostaje elektryczność, triumfy święci wyspiański, stopniowo poszerzają się nie tylko mentalne 
granice – „krakowskość” przekracza magiczną linię Plant. w ujęciu czabanowskiej-wróbel kra-
ków przedstawiany jest jako przestrzeń pamięci, którą za aleidą assmann rozumiem „dosłownie” 
jako przedmiot-miejsce szczególnie podatny na działania społeczne, zmieniany, przekształcany, 
podlegający nieustannej (re)konstrukcji, rozpisanej na wiele ról przynależnych do, lub dowolnie 
wybieranych przez potencjalnych aktorów „teatru życia codziennego” (pożyczam frazę od ervinga  
goffmana)9.

inny charakter ma studium poświęcone „zeszytom literackim” potraktowanym w kategoriach 
twórczego dialogu z tradycją wspaniałej „chimery” zenona Przesmyckiego, stanowiącej do tej 
pory niedościgniony wzorzec pisma literackiego. Dwa wymienione rozbudowane szkice stano-
wią interesujący dwugłos skoncentrowany wokół miejskiej i tekstowej (miasto także jest tekstem) 
dyskusji skoncentrowanej wokół narodzin, stabilizowania się, i następnie twórczego przekształca-
nia estetyki modernistycznej, szukanie sposobów na jej kontynuację w ponowoczesnych realiach. 
słusznie zostaje przywołane, zaproponowane przez Pierre’a Bourdieu pojęcie dystynkcji o podwój-
nej wykładni – rozróżnienie i wytworność. krótko mówiąc, czytających „zeszyty literackie” inte-
resuje tylko czysta „przyjemność czytania”, wysublimowana, wykwintna, niemalże autoteliczna10. 
zatem, koło zamknęło się – od „chimery” do pisma nadzorowanego i redagowanego przez Barbarę 
toruńczyk, ocalona została, tak nieuchwytna, a jednocześnie tak silna, radość obcowania z pięk-
nym słowem.

8 sięgam tu do ustaleń Romy s e n d y k i z artykułu pt. Esej: pomiędzy nauką i sztuką, ekspe-
rymentem i doświadczeniem. link do artykułu: http://www.dynamis.pl/dl/?id=20 [data dostępu 22 
czerwca 2014 r.]. warto też pamiętać o monografii t e j ż e autorki pt. Nowoczesny esej. Studium histo-
rycznej świadomości gatunku, kraków 2006.

9 wiele ciekawych uwag o miejscach/mieście jako przestrzeni pamięci zawiera interesująca 
publikacja Magdaleny saryusz wolskiej. zob. t a ż, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci 
i miastach, foto. j. H o h m u t h, warszawa 2011, s. 140.

10 Por. sŻ, s. 239–240.



548 Pogłosy

kilka zdań podsumowania: Sprzeczne żywioły anny czabanowskiej-wróbel to zbiór cennych 
esejów, stanowiący swego rodzaju monografię młodopolskich zmagań, przemieszczeń, prób, nie-
możliwych połączeń, kontradykcyjnych jakości. wielobarwna, skrząca od barw i emocji całość, 
jest znaczącym zwiastunem zmian w recepcji młodopolskiej literatury i sztuki, ciągle atrakcyj-
nej, nadal kryjącej w sobie ogromny potencjał interpretacyjny. antropologiczny projekt wpisany 
w studium o poetykach żywiołów bez wątpienia jest istotnym rozwinięciem dwóch sposobów uj-
mowania literatury z przełomu wieków; pierwszy zapoczątkowała Maria Podraza-kwiatkowska, 
drugi – Ryszard nycz w Języku modernizmu. anna czabanowska-wróbel łączy je, proponując 
konkretne odczytania poszczególnych tekstów, a jednocześnie zachęcając do dalszych naukowych 
poszukiwań, nie zamyka ich, podkreślając efektywność harmonii przeciwieństw – tak cenionych 
przez młodopolan.


