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O przedmiotach ironicznych 
we współczesnej prozie polskiej

O ironii mówimy zazwyczaj jako o pewnej postawie wobec rzeczywistości, mówimy też 
często o tekstach, w których postawa ironiczna się wyraża. Ironia wiąże się więc zazwy-
czaj z jakąś czynnością lub wypowiedzią, zanurzona jest w sytuacjach społecznych i ko-
munikacyjnych, mówi się o niej w kategoriach retoryki i pragmatyki, towarzyszy aktom 
twórczym i aktom przekazywania myśli1. Czy można jednak mówić o „przedmiotach 
ironicznych” jako bytach zobiektywizowanych, istniejących poza bezpośrednim aktem 
wypowiedzi? 

Pojęcia „l’objet ironique” używał Jean Baudrillard2, a za nim wielu krytyków i teore-
tyków sztuki3, architektury czy designu4, w ich ujęciu jednak pojęcie to nabierało nieco 
innego niż u mnie znaczenia. Najlepiej oddają tę różnicę przykłady, do jakich badacze 
się odwołują: obrazy Andy’ego Warhola u Baudrillarda bądź tradycja dadaistów, ready-
-mades czy objets trouvés u Bernharda E. Bürdeka. Antti Ahlava pisze z kolei o „architek-
turze powierzchni”, totalnie sztucznej, o formie poddanej przypadkowi i nieodwołującej 
się do żadnego racjonalnego wyjaśnienia, tak drogiego konstruktywistom. „Przedmiot 
ironiczny” jest więc dla nich przedmiotem wyzbytym wyrazistego sensu, nie stoi za nim 

1 Literatura dotycząca tak rozumianej ironii jest ogromna. W Polsce najszerszą panoramę wypowiedzi uczo-
nych na ten temat zawiera tom Ironia pod red. Michała Głowińskiego (Gdańsk 2002).

2 Między innymi w książce Art and Artefact, ed. by N. Zurbrugg, London, Th ousand Oaks, New Delhi, Sage 
Publications 1997, s. 15: „Te przedmioty banalne, przedmioty techniczne, przedmioty wirtualne poczynają tak oto 
w nowy sposób osobliwie przyciągać, te nowe przedmioty poza estetyką, transestetyczne – przedmioty-fetysze, po-
zbawione znaczenia, wyzbyte iluzji, aury, wartości – niczym doskonałe odbicie naszej radykalnej deziluzji świata. 
Przedmioty czyste, przedmioty ironiczne, całkiem jak obrazy Warhola”. 

3 Anonsując wystawę Amy Sarkisian w paryskim Atelier Cardenas Bellanger, autor noty zamieszczonej w in-
ternetowym informatorze „Paris art” pisze: „Utilisant motifs et ornementation méticuleuse, les objets ironiques de 
Amy Sarkisian mélangent artisanat et folklore pour questionner la relation entre style et valeur marchande en art”. 
Z kolei Hélène Sirven omawiająca w tym samym miejscu wystawę „Best of 2001” w Galerie Loeuvebruck, zauważa: 
„L’humour plus ou moins grinçant s’exerce avec voracité a travers les formes, les images, les couleurs, les matériaux. 
La relation au design est sensible dans le sens où ces pièces sont aussi des objets, mais des objets ironiques, érotiques, 
déplaçables”. W obu wypowiedziach zauważymy tendencje do traktowania przedmiotów ironicznych jako pozba-
wionych praktycznego zastosowania, ludycznych, pobudzających jedynie wyobraźnię.

4 Między innymi A. Ahlava (Architecture in Consumer Society, Helsinki, Ilmari Design Publications, University 
of Art and Design, 2002, s. 47), B.E. Bürdek (Design: History, Th eory and Practice of Product Design, Basel–Boston, 
Birkhäuser, 2005, s. 389–390). 
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żadna wyjaśniająca jego formę idea. Omawiając książkę Françoisa Jacqmina Éléments de 
géométrie, Laurent Robert pisze: 

[...] les poèmes de François Jacqmin dialoguaient avec des photographies – dues à Raymond Ko-
nig – de sculptures de Serge Vandercam, en fait des poteries qui étaient malmenées, détournées 
de leur fonction utilitaire, jusqu’à en devenir des objets ironiques, inutilisables et moins jolis que 
pathétiquement grotesques5. 

Warunkiem stałym, by o przedmiocie było można mówić „ironiczny”, jest więc tu stale 
oderwanie od jakichkolwiek funkcji praktycznych.

Chciałbym tu o „przedmiocie ironicznym” mówić inaczej, nie musi on być, według 
mnie, pozbawiony praktycznych zastosowań i mierzonej przez aspekt utylitarny wartości 
na społecznym gruncie. Jest on wszelako złożonym znakiem i jako znak może być ele-
mentem aktu komunikacji – utrudnionej przez to, że ukrywa w sobie sprzeczność i często 
operuje narzędziem antyfrazy. Może też istnieć niejako poza jakimś aktualnym procesem 
komunikowania, jako swoista skamielina, zapis, który zatracił z czasem swoją semanty-
kę, pozostając potencjalnie obiektem odkryć czynionych przez ludzi wtajemniczonych 
w zamierzchłe kody. Tak bywa również z tekstami wyrażonymi w języku naturalnym, 
ale one ze swej natury odbierane są jako komunikaty (cóż stąd, że niezrozumiałe lub 
nie w pełni pojmowalne?). Przedmiot ironiczny w swój semantyczny „sen” zapada jakby 
głębiej, może zataić swoje sensy przed profanami, niejako ukryć w głębi swój wewnętrz-
ny śmiech. Dotyczy to w równej mierze przedmiotów bytujących w świecie fi zycznym 
i przedmiotów opisanych w literaturze – choć te ostatnie, rzecz jasna, w większym stop-
niu bywają podejrzane o skrywanie jakichś przewrotnych znaczeń.

Czymże jednak jest „przedmiot ironiczny”? Z pewnością czymś odmiennym od zwy-
kłego przedmiotu, choć na oko niczym od niego się nie różni. Jeśli przyjmiemy, iż przed-
miot posiada swoją semantykę, tzn. że może znaczyć coś w ramach jakiegoś kodu symbo-
licznych znaków, to przedmiot ironiczny – podobnie jak ironiczna wypowiedź – ma dwa 
lub więcej poziomów znaczeń. Dodatkowych konotacji dostarczyć mu może literacka 
sytuacja fabularna, w której się go używa. W ten sposób obok niejako stałej, zobiektywi-
zowanej struktury semantycznej, warunkowanej przez jakieś funkcjonujące na dłuższą 
metę języki społecznego porozumienia, przedmiot może nabywać sensów okazjonal-
nych, nakładanych nań przez fabularne zdarzenia i zmienne warunki lektury6.

Ironia wszelako nie tyle sumuje jakieś sensy, ile je sobie przeciwstawia, rodzi dystans, 
akcentuje sprzeczności. Powstaniu i użytkowaniu w literaturze przedmiotów ironicznych 
sprzyjają, z jednej strony, czasy panowania cenzury lub co najmniej czasy, w których rzą-
dzi w kulturze jakiś stabilny i apodyktyczny zbiór reguł pojmowania świata i wartościo-

5 Épure et ascèse de François Jacqmin, „Le Carnet et les Instants”, n° 142, http://www.promotiondeslettres. 
cfwb.be/publications/carnet/critiques/142/jacqmin.html

6 O takiej zmienności znaczeń przypisywanych rzeczom w zależności od sytuacyjnego kontekstu pisze Janusz 
Barański w książce Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007, s. 12. Podobne stanowisko zajmuje Justyna 
Trzcińska-Rosik, pisząca o „wiecznie trwającym” procesie interpretacji [Mowa rzeczy], „Głosy” przedmiotu w polskiej 
prozie socrealistycznej i odgłosy w latach 1960–1980 [na wybranych przykładach], Kraków 2006, s. 19).
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wania, a z drugiej – sytuacje, w których rodzi się, najpierw w ukryciu, niewiara w ustalo-
ne reguły, rewolta wobec panującego systemu myślenia. 

Wszelako przedmiot ma w sobie inną jeszcze – poza semantyczną – dwoistość: może 
być mianowicie używany jako znak w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, a wtedy od-
noszą się doń te wszystkie wątpliwości, o jakich pisze Wayne Booth, pytający, jak rozpo-
znać ironiczność przekazu i gdzie szukać jej granic7, tzn. jak rozpoznać intencję nadaw-
cy używającego przedmiotu w jakimś komunikacie; można jednak oglądać przedmiot 
w oderwaniu od aktu komunikacyjnego i badać, co w nim jest „ironiczną niespójnością” 
niezależną od czyjejkolwiek intencji, będącą niejako cechą samej formy. 

Widzę w tej możliwości oderwania przedmiotu i jego osobliwej ironiczności od na-
dawcy coś, co przywodzi na myśl analizy Paula de Mana z jego klasycznego już wykładu 
o pojęciu ironii8. De Man, jak wiadomo, za Friedrichem Schleglem, znajduje w ironii zja-
wisko permanentnej parabazy, czyli nieustannej ucieczki podmiotu przed identyfi kacją. 
W przedmiocie ironicznym jednak obecność podmiotu, świadomego swych zamiarów 
i celów przyświecających manipulacji własną tożsamością, ulega jak gdyby zatarciu czy 
zapomnieniu; przedmiot mówi językiem bliższym temu, co Friedrich Schlegel nazywa 
„językiem autentycznym”, ufundowanym na koncepcie, właściwym zaś romantycznej 
poezji i mitologii. W nim forma osuwa się w chaos, w język „błędu, obłędu i głupoty”9. 
Takim właśnie językiem formalnego chaosu czy szaleństwa przemawiają przedmioty iro-
niczne, dlatego stają się w powojennej Polsce łatwo metaforą świata w obłędzie, świata, 
który oparty był na takim czy innym zasadniczym oszustwie (czy byłoby to oszustwo 
komunizmu, czy oszustwo prymitywnego, niecywilizowanego kapitalizmu). Przedmioty 
ironiczne odbijają też czasem w sobie kłopoty umysłu, który próbuje bezskutecznie zapa-
nować nad złożonością i niewyjaśnialnością świata.

W (komunikacyjnym) obcowaniu z przedmiotami ironicznymi ważniejszy bodaj od 
aktu nadawania będzie akt lektury, mający w sobie coś z antycznego „rozpoznania”. Bo 
rozpoznać ironię tkwiącą w otaczających nas przedmiotach, to jednocześnie rozpoznać 
ironiczność całego świata, który nas otacza, ironiczność będącą tego świata trwałym atry-
butem. Rozpoznając tkwiącą w rzeczach ironię, nie zawsze zatem wiemy, czy to ktoś do 
nas przez rzeczy mówi, czy dostrzegamy po prostu niezbywalny atrybut rzeczywistości. 
Jeśli rozpoznania tego dokonujemy w utworze literackim, szansa, że to autor celowo kon-
struuje ironiczne przedmioty, jest oczywiście znacznie większa, ale nie we wszystkich 
przypadkach możemy mieć co do tego pewność. Ironia tkwiąca w rzeczach to częściej 
niż w wypadku słów wypowiadanych ironia bezwiedna, swoista aura spowijająca świat 
i objawiająca się tylko wybranym.

Pierwszą kategorią przedmiotów ironicznych będzie to zatem kategoria, której można 
nadać miano „wielkiej podróbki”. W jej ramach po wojnie pojawia się cały szereg przed-
miotów, które – zachowując pozory zewnętrznej formy – są w rzeczywistości marnym 
substytutem mniej lub bardziej luksusowych przedmiotów przedwojennych. Generalną 
niespójnością jest w nich niezgodność zewnętrznego pozoru i tworzywa lub zawartości. 

7 Por. W.C. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago & London, Th e University of Chicago Press 1974. 
8 P. de Man, Pojęcie ironii, przekł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 7–38.
9 Ibidem, s. 33.
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Najbardziej jaskrawym przykładem mogłaby być tutaj, opisywana już przez Ingę Iwa-
siów10, bateria butelek z nalepkami najlepszych zagranicznych alkoholi, wypełnionych 
bez wyjątku najzwyklejszą wódką, umieszczona przez Leopolda Tyrmanda w barze, 
w jego powieści Siedem dalekich rejsów. Rytuał towarzyszący nalewaniu przez barmana 
fałszywego „Meukowa” jest swoistym komentarzem do wielkiej degrengolady, jaka spot-
kała świat rzeczy w komunistycznej Polsce po wojnie.

Ten sam Tyrmand w sensacyjnej powieści Zły buduje jednak długą scenę, która tylko 
na pozór ma sens podobny. Chodzi mi o scenę wielkiego pościgu samochodowego za 
bandytami. W scenie tej uciekający jadą starą półciężarówką marki Chevrolet, goniący zaś 
ich obrońca prawa i porządku jest kierowcą miejskiego autobusu. Wydaje się, że mamy 
do czynienia z prostą parodią scen pościgów z amerykańskich powieści i fi lmów, ale to 
niecała prawda: autobus to nowiutki chausson francuskiej produkcji, obiekt dumy całej 
ówczesnej Warszawy – bo żadne inne miasto w Polsce nie sprowadzało wówczas miejskich 
autobusów z Zachodu. Silnie akcentowany (a podzielany przez pisarza) podziw Polaków 
dla wszystkiego, co pochodziło zza żelaznej kurtyny, napędza opisy nadnaturalnych wy-
czynów autobusu w tej scenie. Dodatkowym elementem ironizującym byłby fakt (o któ-
rym Tyrmand zapewne wtedy nie wiedział) – że kupno chaussonów było ukrytą formą 
fi nansowania przez Polskę Francuskiej Partii Komunistycznej, udziałowca fabryki.

Mielibyśmy więc tutaj ironię kilkuwarstwową: na pierwszym poziomie wynikającą 
z użycia do sceny pościgu niewłaściwych pojazdów (skąd wziąć w Polsce połowy lat 
pięćdziesiątych „prawdziwe”, nadające się do sportowych wyczynów samochody?), na 
drugim – z (kultywowanej na przekór ofi cjalnej propagandzie) miłości warszawskiego 
ludu do wszystkiego, co zachodnie, na trzecim – z niejawnych przyczyn, dla których 
warszawskie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej zakochało się także w kapitalistycz-
nych chaussonach. Zakładam, że na dwu pierwszych poziomach ironią steruje autor, na 
trzecim jest ona bezpodmiotowa, po prostu tkwi w samych rzeczach, które biorą udział 
w politycznym dramacie swych czasów. Odkrywanie wszystkich warstw ironii zapisanej 
w takich rzeczach wymaga od czytelnika sporych kompetencji.

Tworząc tu mocno skrótową typologię przedmiotów ironicznych, przejdźmy teraz do 
sytuacji w jakimś sensie odwrotnej, choć podobnej strukturalnie: dwaj partyjni promi-
nenci z Obrony Grenady Kazimierza Brandysa jadą do Berlina, po czym obaj, niezależ-
nie od siebie, chyłkiem, przechodzą na zachodnią stronę miasta (co w tamtych latach 
było jeszcze możliwe) i kupują tam sobie identyczne kapelusze. Spotykając się następnie, 
muszą się nieuchronnie wzajem zdemaskować. W ten sposób przedmiotem ironicznym 
staje się – odwrotnie niż poprzednio – towar na ówczesne warunki polskie luksusowy, 
który demaskuje w ideologach komunistycznej ascezy ukryty pociąg do „zachodniego 
blichtru”. 

W czasach bezpośrednio powojennych rzeczy miały bardzo silnie zaznaczoną tożsa-
mość: pochodziły bądź z rzeczywistości przedwojennej, bądź z Zachodu, bądź wypro-
dukowano je w nowym, socjalistycznym porządku ekonomicznym. Rzeczy były więc 

10 I. Iwasiów, Rzeczy Tyrmanda [w:] Człowiek i rzecz. O problemach reifi kacji w literaturze, fi lozofi i i sztuce, red. 
S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999, s. 198–200.
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nacechowane ideologicznie i symbolicznie, samo ich pojawienie się w tekście utworu 
literackiego miało niekiedy charakter światopoglądowej lub politycznej demonstracji, 
tak samo jak demonstracją postawy indywidualistycznej, wrogiej narzucanemu jednost-
kom kolektywizmowi, były noszone przez Tyrmanda w czasach stalinowskich, słynne 
kolorowe skarpetki. Ironia tkwiąca w rzeczach pojawiających się w ówczesnej literaturze 
miała więc często charakter nieskomplikowany i przejrzysty dla każdego czytelnika: tak 
na przykład prezentowano w satyrycznych utworach tych czasów rzeczy należące do wy-
posażenia „typowych kapitalistów”: jakieś cygara, złote pierścienie lub breloki, książeczki 
czekowe itp. Rzadziej spotykamy wówczas rzeczy pełniące bardziej złożoną funkcję sym-
boliczną, jak na przykład tytułowy drewniany koń w powieści Kazimierza Brandysa11, 
który miał w ironicznym zwierciadle odbijać martwotę tradycyjnych ideałów i wartości 
polskiej inteligencji.

Co ciekawe, rzeczy ironiczne jako wyposażenie fi nansowych rekinów nowego eko-
nomicznego porządku powracają na większą skalę w prozie przełomu XX i XXI wieku. 
Przykładem może być kiczowaty wystrój mieszkania gangstera czy domu szefa gangu 
w powieści Dziewięć Stasiuka albo samochód diabolicznego kapitalisty w Czwartym nie-
bie Mariusza Sieniewicza. Tego typu łatwej ironii bardzo wiele w reprezentujących nurt 
krytyki wielkich korporacji powieściach Sławomira Shuty czy Dawida Bieńkowskiego. 
Przedmioty ironiczne tego rodzaju są na usługach satyry, autorzy przydają je wyśmiewa-
nym postaciom na prawach rozpoznawalnego od pierwszego rzutu oka dyskredytującego 
atrybutu.

Ciekawiej kwestię przedmiotów ironicznych stawia Dorota Masłowska w Wojnie pol-
sko-ruskiej pod fl agą biało-czerwoną. Tam przedmioty są po części potraktowanymi paro-
dystycznie znakami języka symbolicznego, którym mówi kultura masowa, po części jed-
nak przysługuje im sens bardziej złożony. Wyrzekając na marną jakość rosyjskich sidingów 
sprowadzanych do Polski, bohater powieści bezwiednie używa tradycyjnej, zrodzonej jesz-
cze w warunkach zaborów, polskiej niechęci do Rosjan jako narzędzia w całkiem współ-
czesnej walce ekonomicznej, zarazem przedmiot sporu – plastikowe elementy nakładane 
na ściany domów, aby zamaskować ich marny stan techniczny – sam w sobie należy do 
kultury bylejakości i kiczu. W ten sposób tradycja „walki narodowowyzwoleńczej”, wcielo-
na w tandetny przedmiot, objawia swój instrumentalny, pretekstowy charakter.

Jak widać, ironia tkwiąca w przedmiotach może mieć za cel ludzi aspirujących do 
jakiejś społecznej pozycji, obyczaje, czasem ustrój ekonomiczny bądź polityczny lub 
narodową mitologię. Niekiedy pisarze tworzą swój przedmiot ironiczny w całej książ-
ce – tak jakby lepili go z uwagą, nadając mu coraz bardziej uniwersalny sens. Tak jest 
z rodową siedzibą familii Zabierskich w Wariacjach pocztowych Kazimierza Brandysa: 
dość pokraczny budynek i zbierane w nim długo muzeum osobliwości są jakby widzianą 
w skrócie ironiczną syntezą narodowych losów i narodowych aberracji czy szaleństw na 
przestrzeni ostatnich dwustu lat.

„Przedmiot ironiczny” może być jednak znakiem nie tyle charakteryzującym postać, 
ile symbolizującym jakiś rodzaj międzyludzkiego nieporozumienia. Tak jest w opowia-

11 K. Brandys, Drewniany koń. Powieść, Warszawa 1946.
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daniu Białoszewskiego Patyk z tomu Donosy rzeczywistości. Tytułowy patyk przynosi bo-
haterowi przyjaciółka, dopatrując się w nim niezwykle interesującego kształtu, podczas 
gdy bohater niczego szczególnego w nim nie zauważa, w końcu przez pomyłkę wyrzuca 
i drży przed kolejną wizytą przyjaciółki, kiedy przyjdzie zdać sprawę z utraty. Na szczęś-
cie przyjaciółka ma już dla bohatera nowy patyk, co zażegnuje kryzys, choć prolonguje 
nieporozumienie. 

Najciekawsze spośród przedmiotów ironicznych powstają jednak nie tam, gdzie 
w utworach przeważa intencja parodystyczna bądź satyryczna, tylko tam, gdzie rzeczy-
wistość jako przedmiot poznania stawia opór. Tak jest generalnie w dwóch rodzajach 
przypadków. Po pierwsze tam, gdzie ironia skierowana na pozór ku światu, w gruncie 
rzeczy trafi a w samego autora i w będącego jego odbiciem bohatera. Bohater prozy Jerze-
go Pilcha żyje więc w „świecie ironicznym”, gdzie z ironicznym dystansem traktuje się za-
równo rzeczy, jak i ludzi. Ironicznie potraktowana będzie zatem na równi – rozbudowana 
protestancka rodzina Kohoutka z Innych rozkoszy i jej obyczaje, a także zawartość walizki 
„aktualnej kobiety” Kohoutka czy zagubiony słoik z pulpetami, wokół którego rozpętu-
je się farsowa awantura. W powieści zdaje się więc dominować intencja łagodnie saty-
ryczna. Jeśli jednak wczytamy się w jej tekst głębiej, okaże się, że ironia dotyka głównie 
bohatera, który ma kłopoty z tożsamością – i może też samego pisarza, którego życiowe 
losy są inną wersją losów Kohoutka i który podobnie ironiczną grę prowadzi w tej i wielu 
innych książkach z wizją świata, z którego sam wyrósł i z którym wciąż (połowicznie) się 
utożsamia, by uprawomocnić swe problematyczne istnienie.

Drugi rodzaj przypadków dotyczy utworów, w których bohaterowie (a za nimi auto-
rzy) mają kłopoty z nadawaniem sensu rzeczywstości. Z ironicznym dystansem traktuje 
się tam całą dokonywaną na potrzeby utworu rekonstrukcję świata, bo też ona zawsze 
obnaża swoją niedostateczność. Tak jest z przedmiotami składanymi przez bohatera 
w ciągi w Kosmosie Gombrowicza. Na pozór nie ma w każdym z nich z osobna jakiegoś 
ironicznego podtekstu. Objawiają go dopiero złożone w łańcuch rzeczy „zrymowanych” 
na jakiejś zasadzie i aspirujących do funkcji objaśniania świata. Wtedy wychodzi na jaw 
ich nikłość i arbitralność zestawienia, w których odciska się głęboko słabość ludzkie-
go umysłu, próbującego poradzić sobie z nieskończonością kosmosu i nadaniem sensu 
własnemu istnieniu. Odmianą tego typu „ironicznych światów” są światy powieści auto-
tematycznych, w których autor obnaża swą „niemożność pisania” lub tylko – konwencjo-
nalność wszelkich powołanych przezeń do istnienia rzeczywistości powieściowych. Moż-
na to zjawisko zauważyć na przykład w Przymierzalni, książce autora młodego pokolenia, 
Jerzego Franczaka, który rozbija wciąż iluzję realności powieściowych zdarzeń.

„Przedmioty ironiczne” występują więc w literaturze na kilka sposobów. Bywają je-
dynie prostymi atrybutami postaci powieściowych, bywają wieloznacznymi symbolami, 
w których skupiają się takie lub inne, czasami sprzeczne, sensy i znaczenia, bywa także, iż 
występują w seriach lub zgoła tworzą całą scenerię wydarzeń. Przemawiają swą postacią 
materialną, choć czasem ironiczny dystans obejmuje także ich nazwy. Warto tu wspo-
mnieć przedmiot nie z literatury wprawdzie pochodzący, lecz z fi lmu, którego nazwa 
nie tylko nadała tytuł fi lmowi, ale zaczęła funkcjonować jako symbol. To „miś” reżyse-
ra Czesława Barei, autora kultowych komedii wykorzystujących absurdy życia w Polsce 



O przedmiotach ironicznych we współczesnej prozie polskiej

Ludowej. Ta kukła gigantycznego misia, przelatująca w fi nale nad Warszawą, to synteza 
idiotyzmów Polski Ludowej. Ironia tkwiąca w przedmiotach nie jest jakoś zdecydowanie 
odmienna od ironii spowijającej zdarzenia czy wypowiedzi, ma jednak władzę zatrzymy-
wania na sobie uwagi, a przedmioty ironiczne stają się niekiedy na dłużej syntetycznymi 
symbolami – zarówno śmieszności swych czasów, jak i egzystencjalnych oraz poznaw-
czych kłopotów, jakie mieli lub nadal mają ludzie.


