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Do źródeł duszy polskiej 
Tadeusza Micińskiego a poetyka 

młodopolskiego eseju

Na początku muszę poczynić kilka niezbędnych zastrzeżeń, 
dotyczących perspektywy, z jakiej chcę przyjrzeć się esejom, czy 
też szkicom autora Nietoty. Po pierwsze, nie jestem znawcą twór
czości Micińskiego, i fakt, że mam odwagę wziąć na warsztat jego 
teksty jest pewnym nadużyciem z mojej strony, co powoduje, że 
moja pozycja jest, w najlepszym wypadku, pozycją amatora - dyle
tanta. Po drugie, nie jestem, nie będę, nie mam zamiaru być inter
pretatorem tekstów Micińskiego, nawet tych, o których będzie tu 
mowa. Nie będę się więc zajmować egzegezą, odkrywaniem i wy
dobywaniem sensów, komentowaniem ich, osadzaniem w różnych, 
węższych lub szerszych kontekstach - czy to innych dzieł pisarza, 
czy to literatury i kultury epoki, w jakiej tworzył, czy też wreszcie 
w kontekście kultury nam współczesnej i dzisiejszej świadomości 
literackiej; nie będę też rekonstruował światopoglądu pisarza ani 
odtwarzał wyrażonych w szkicach poglądów Micińskiego na różne 
kwestie szczegółowe, związane z literaturą, kulturą, polskością etc.

Horyzont moich zainteresowań wyznacza natomiast niezbyt 
już dziś modne słowo poetyka i kategorie takie jak: konstrukcja tek
stu i wypowiadającego się w nim podmiotu, językowy kształt dzieła 
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i jego gatunkowa postać. Rozważania te mogą wydać się na pierw
szy rzut oka znacznie mniej interesujące i ważne niż praca interpre
tacyjna; chciałbym jednak, żeby ich usprawiedliwieniem była próba 
odpowiedzi na istotne - w moim przekonaniu - pytanie: z jakim 
właściwie typem pisarstwa mamy do czynienia w przypadku teks
tów zebranych w tomie Do źródeł duszy polskiej?' Odpowiedź na 
to pytanie warunkuje, w poważnym stopniu, sposób, czy też spo
soby lektury, jakim szkice Micińskiego można poddawać. Jeśli bo
wiem przyjmiemy, że są one wypowiedzią dyskursywną, to tym 
samym zakładamy, że można poddać je lekturze „referencjalnej”, 
odczytywać jako wypowiedź „wprost”, dosłowną, będącą bezpo
średnim wyrazem światopoglądu autora, jego koncepcji narodu, 
jaźni, literatury, kultury etc. Jest to, jak się zdaje, dominujący spo
sób czytania Do źródeł duszy polskiej', za jego przykład może słu
żyć artykuł Zbigniewa Kuderowicza Historia i wartości integru
jące. Koncepcje historiozoficzne w publicystyce Tadeusza Miciń
skiego. Choć badacz zastrzega się, że swoisty kształt stylistyczny 
szkiców Micińskiego utrudnia przetłumaczenie jego wizji na język 
dyskursu, co grozi pewnymi deformacjami myśli pisarza1 2, to jednak 
w swych analizach traktuje te szkice jako zasadniczo transparentny 
wyraz koncepcji autora Nietoty, skupia się na dotarciu do jego in
tencji, próbuje rekonstruować jego poglądy na historię zakładając, 
że stanowią one jakiś w miarę przynajmniej całościowy i spójny 
system. Językowy, retoryczny kształt tekstu traktowany jest więc 
tutaj jako „ornament”, dodatek, marginalny ozdobnik, kryjący 
w sobie autonomiczną, niezależną od literackiego wyrazu myśl.

1 Cytaty ze szkiców Tadeusza Micińskiego lokalizuję za: tenże, Do źródeł 
duszy polskiej, Lwów 1906 (dalej jako Do źródeł).
2 Zob. Z. Kuderowicz, Historia i wartości integrujące. Koncepcje histo
riozoficzne w publicystyce Tadeusza Micińskiego, [w:] Studia o Tadeuszu Miciń- 
skim, red. Μ. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1979, s. 159-160.

Jest to bez wątpienia uprawniony sposób odczytywania szki
ców Micińskiego, domaga się on jednak, według mnie, pewnego 
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dopełnienia, uzupełnienia właśnie o to wszystko, co umyka „dys- 
kursywnej” lekturze Do źródeł duszy polskiej. Problem ten ma 
zresztą, jak się zdaje, szerszy zasięg. Można bowiem wyróżnić 
w literaturze Młodej Polski cały korpus tekstów, które cieszyły się 
stosunkowo mniejszym zainteresowaniem badaczy epoki właśnie 
z racji swojego, by tak rzec, mglistego nieco statusu gatunkowego 
- i, szerzej, dyskursywnego - i były uważane za mniej istotne dla 
obrazu młodopolskiej literatury, także dlatego, że w znacznym stop
niu wykraczały poza główne kategorie, którymi tę literaturę opisy
wano. Myślę tu zwłaszcza o takich dziełach jak Jellenty Studia 
i szkice filozoficzne, Lemańskiego Kamień filozoficzny, Sobeskiego 
Interludia i Przędziwo Arachny, Żuławskiego Prolegomena. Uwagi 
i szkice i Przed zwierciadłem prawdy, Langego Studia i wrażenia, 
Berenta Źródła i ujścia nietzscheanizmu. Teksty te realizują, czy 
też nawiązują, explicite lub też immanentnie, do różnych poetyk 
i gatunkowych konwencji - np. bajki, listu, szkicu, rozprawy, arty
kułu krytycznego, opowiadania - ale często też dość wyraźnie te 
konwencje przekraczają, co powoduje, że nie jest rzeczą łatwą jed
noznaczne określenie, czy mamy do czynienia z tekstem literackim, 
filozoficznym, krytycznym. I, w konsekwencji, czy można odczyty
wać te utwory jako przejrzysty wyraz autorskich koncepcji, czy też 
stosować do ich odczytania i interpretacji narzędzia literaturoznaw
cze i te reguły hermeneutyczne, które stosowane są do tekstu lite
rackiego. Historyk literatury, czy też historyk filozofii albo myśli 
społecznej najczęściej sięgał po te teksty bądź po to, by na ich pod
stawie zrekonstruować poglądy autora, bądź po to, by znaleźć 
w nich potwierdzenie czy też poparcie dla budowanych przez siebie 
interpretacji utworów literackich, rzadziej natomiast zadawał sobie 
pytania o ich tekstowy, językowy, dyskursywny kształt, słowem - 
o ich poetykę.

Niniejszy szkic będący próbą analizy Do źródeł duszy polskiej 
chciałbym właśnie potraktować jako próbę, czy też prolegomena do 
poetyki młodopolskiego eseju. Chciałbym raczej postawić pytania, 
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które uważam za istotne dla tego projektu, niż dać jakieś zamyka
jące, pewne swych racji odpowiedzi. Próba opisania młodopolskie
go eseju i zbudowania, czy choćby naszkicowania jego poetyki jest 
zadaniem niewdzięcznym. Nawet pomijając znane trudności ze zde
finiowaniem eseju, uchwyceniem jego istoty gatunkowej, samo ist
nienie tego gatunku w literaturze Młodej Polski zostało, jak wiado
mo, podane w wątpliwość3. Kategoria eseju jednak wydaje się naj
lepiej i najpełniej opisywać wspomniane teksty i wiele ich ważnych, 
podstawowych cech; pozwala też, jak sądzę, zobaczyć je i uchwy
cić z nowej nieco perspektywy.

3 Zob. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce 
literackiej, Kraków 1997, s. 133.
4 Zob. W. Gutowski, W poszukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd 
w twórczości Tadeusza Micińskiego, Warszawa 1980, s. 6; J. Prokop w książ
ce Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego (Kraków 1978) 
mówi o niejednolitości, oddalaniu się od gatunkowych paradygmatów, 
konstrukcji otwartej, nieciągłości (s. 138), kontraście (s. 113), skłóceniu 
gatunkowym (s. 114).

Szkice zebrane w tomie Do źródeł duszy polskiej noszą, z jed
nej strony, wiele cech charakterystycznych dla całej twórczości 
Micińskiego, z drugiej zaś - odznaczają się właściwościami, które 
można by uznać, tytułem wstępnej hipotezy, za znamienne dla eseju 
młodopolskiego w ogólności. Heterogeniczność, nawiązywanie go 
różnych poetyk, stylów, gatunków jest jedną z cech zarówno prozy, 
jak i poezji Micińskiego, najczęściej zauważaną przez badaczy jego 
twórczości4. Nietrudno zaobserwować ją także w Do źródeł duszy 
polskiej - w tomie tym obok utworów najbliższych może poetyce 
eseju (szkic tytułowy; Straceńcy·, Fundamenty nowej Polski) 
odnaleźć można studia krytyczne (Słowacki i Calderon w Xięciu 
Niezłomnym; Król Duch - Jaźń, poemat Juliusza Słowackiego) 
oraz poematy. Ta różnorodność gatunkowa zbioru Micińskiego 
przywodzi na myśl kompozycję Kamienia filozoficznego Jana 
Lemańskiego, gdzie obok utworów dość bliskich poetyce eseju 
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rozumianego gatunkowo (Twórca·, Nić Ariadny), można odnaleźć 
także opowiadanie (Wioseczka), powiastkę (Dobro i zło), zbiór 
aforyzmów (Sarkaźmy). Także eseje Langego (Amor i Faun) czy 
Żuławskiego (Romeo i Julietta) były wydawane pierwotnie w zbio
rach opowiadań (Czwarty wymiar Langego; Bajka o człowieku 
szczęśliwym. Nowe opowiadania Żuławskiego).

Heterogeniczność jest jednak nie tylko cechą całego tomu, lecz 
także charakteryzuje poszczególne szkice. Za dobitny przykład 
mogą służyć Fundamenty nowej Polski, gdzie wywód narratora 
dotyczący Polski i możliwości jej duchowego odrodzenia przecho
dzi w obszerny, mistyczny poemat. Warto może przypomnieć, że 
takie przechodzenie wypowiedzi filozoficznej czy też krytycznej 
w poetycką jest częstym chwytem stosowanym przez Brzozowskie
go, zwłaszcza w jego pismach wczesnych (Antoni Czechow; Ko
niec legendy z Kultury i życia).

Drugą, obok różnorodności gatunkowej, istotną cechą szkiców 
Micińskiego jest dążenie do fragmentaryzacji i silnego usamodziel
nienia poszczególnych cząstek wywodu, tak, że niekiedy przera
dzają się one wręcz w swoiste aforyzmy, czy też sentencje, i mogą 
funkcjonować niezależnie od myślowego i językowego kontekstu: 
„Otóż jest chwila najwyższa do poczucia się w pustyni świata Jaź
nią tworzącą nad mrokami i z nicości” (Do źródeł, 143); „Dokądże 
płyniemy my - Argonauci? na tern wiecznie powracającem, wiecz
nie zalewającem nas morzu ciemności?” (Do źródeł, s. 145). Ten
dencja do tworzenia z poszczególnych cząstek wypowiedzi autono
micznych semantycznie, zamkniętych w sobie całostek przybiera na 
sile w końcowych partiach Fundamentów nowej Połski, gdzie nie
mal każde zdanie usamodzielnia się znaczeniowo i ulega dekon- 
tekstualizacji, zachowując tylko dość swobodny związek z poprze
dzającymi je i następującymi po nim partiami tekstu: „Wiedza 
duszy jest to istotna i najwyższa wiara” (Do źródeł, s. 176); „Chry
stus musi naradzać się w każdym kościele polskim, Lucifer musi 
jawić swe mądrości w Tatrach, nie na Libanie” (Do źródeł, s. 179) 
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- przykłady można mnożyć. Izolowane erupcje tematyczne - for
muła, którą Jan Prokop zastosował do opisu znamiennej dla poezji 
Micińskiego dążności do fragmentaryzacji, otwartości, nieciągłości, 
znajduje także swe pełne potwierdzenie w szkicach autora Xiędza 
Fausta.5

5 Por. J. Prokop, Żywioł wyzwolony..., s. 138.

Trzecią, istotną cechą poetyki szkiców Micińskiego jest nader 
bogata intertekstualizacja. Przybiera ona różne postaci; najważ
niejsze z nich, to szeroko pojęte aluzje kulturowe, przytoczenia kon
kretnych tekstów, parafrazy oraz cytaty, które według mnie naj
bliższe są poetyce kolażu tekstowego. Aluzje kulturowe funkcjo
nują niekiedy jako klisze, nakładające się narratorowi na opisywaną 
rzeczywistość: „Cerkwie smutne, błyszczące i złe - jak dusze z dra
matów Gorkiego -[...]. Mieszkam na poddaszu dziwnego domu 
jak z powieści Dostojewskiego”(£>o źródeł, s. 150). Przede wszyst
kim jednak skupiają się wokół trzech wielkich obszarów tematycz
nych; proponowałbym je nazwać kulturowymi kodami ze względu 
na ich zapośredniczony tekstowo charakter. Pierwszy z nich to kod 
biblijny, w wersji zarówno staro-jak i nowotestamentowej. Reali
zują go nawiązania zarówno do biblijnych postaci, jak i do szcze
gólnie ważnych, emblematycznych wydarzeń: Gedeona (Do źródeł, 
s. 11), Dawida (Do źródeł, s. 33), wyjścia z Egiptu (Do źródeł, 
s. 16), obrony Jerozolimy (Do źródeł, s. 44, 142), wypędzenia 
diabłów (Do źródeł, s. 13), przemienienia Chrystusa (Do źródeł, 
s. 35). Kod drugi to kod kultury śródziemnomorskiej, przywoływa
ny w aluzjach do postaci „negatywnych”, jak Tersytes (Do źródeł, 
s. 13), ale przede wszystkim wielkich, bohaterskich herosów kul
turowych, mitycznych jak Prometeusz (Do źródeł, s. 15), Orfeusz 
(Do źródeł, s. 35), lub historycznych, takich jak Aleksander Wielki 
(Do źródeł, s. 12), wątków mitycznych, takich jak wyprawa Argo
nautów (Do źródeł, s. 146), czy podanie o Ariadnie (Do źródeł, 
s. 145). I wreszcie kod polskości, szczególnie wyraźnie ukazujący 
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swój literacki, mityzujący charakter: „Posiadamy własną epopeję 
na polach Berezyny i Maciejowic, własną Ewangelię w utworach 
mesjanicznych, własną księgę Magii w przyrodzie borów litew
skich, łąk nadnarwiańskich i tych wspaniałych sarkofagów Tatr, na 
których zbierają się widma umarłych” {Do źródeł, s. 35). Polskość 
więc odczytuje się niczym tekst, tekst dostojny, święty, zapisany 
niejako w szczególnie ważnych, archetypicznych loci, jak i w trak
towanych na równi z nimi archetypicznych arcydziełach i arche- 
tekstach narodowej kultury jednocześnie. One właśnie są też naj
częściej przytaczane przez narratora szkiców. Fundamenty nowej 
Polski opatrzone są mottem - cytatem z Dziadów, w tekście przy
toczone są także fragmenty z wiersza Mickiewicza Gdy tu mój 
trup..., z Króla Ducha Słowackiego, Zwolona Norwida, oprócz 
tego - z Nocy rabinowej samego Micińskiego i ze św. Pawła. Przy
taczanie tekstu cudzego i jego komentowanie służy tu zarówno wpi
saniu się w określoną, wyróżnioną tradycję kulturową, jak też lep
szej, bardziej dobitnej i wyrazistej ekspresji własnych poglądów 
i koncepcji. Dzieje się tak również wtedy, gdy cały szkic poświę
cony jest analizie jakiegoś utworu, jak w przypadku szkiców o Kró
lu Duchu oraz Calderonie i Słowackim. Miciński - krytyk i komen
tator to w istocie błyskotliwy miejscami eseista, który buduje suwe
renny gest intelektualny biorąc jedynie za punkt wyjścia wypowiedź 
cudzą. To również jest cecha znamienna dla wielu młodopolskich 
esejów, by przypomnieć choćby Romea i Juliettę Żuławskiego, 
gdzie cytaty z dramatu Szekspira służą jako leitmotiv i jednocześnie 
myślowy szkielet tekstu, czy, z drugiej strony, niektóre szkice Lan
gego {Studia i wrażenia), który już we wstępie zdradza pretekstowe 
traktowanie komentowanych przez siebie dzieł6.

Zob. A. Lange, Studia i wrażenia. Warszawa 1900, s. VIII.

Stosunek Micińskiego do cytowanych tekstów jest dość swo
bodny; oto brzmienie wiersza Mickiewicza Gdy tu mój trup... 
zwrotka druga:
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Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli mojej, 
I liczne mam serca mego rodzeństwo; 
Piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi, 
Rodzina milsza niż całe pokrewieństwo.7

7 A. Mickiewicz, Wybór poezji, oprać. Cz. Zgorzelski, wyd. 4: przej
rzane, Wrocław, t. 2, s. 344-345.
8 Biblia gdańska, Proroctwo Danijelowe, rozdz. X, wers 5. Passus ten w tłu
maczeniu Wujka brzmi następująco: „I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a ono 
mąż jeden obleczony w płócienne szaty, a nerki jego przepasane złotem naczyst- 
szym”.

U Micińskiego czytamy:

Mam inny kraj - ojczyznę myśli mojej - 
inne mam serca mojego rodzeństwo - 
piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi - 
ojczyznę milszą niż całe pokrewieństwo.

(Do źródeł, s. 148)

Podobnie w przypadku cytatu ze Zwolona - Miciński pominął pew
ne fragmenty cytowanej części III, w jednym natomiast miejscu tak 
fragment przekształcił, by sprawiał on wrażenie cytatu z Dziadów. 
U Norwida bowiem chór mówi: „myślą, pieśnią ludową: zemsta, 
zemsta, zemsta” Miciński dodaje: „zemsta na wroga - / z Bogiem 
- a choćby mimo Boga!...” {Do źródeł, s. 174).

Cytaty Micińskiego są więc w istocie parafrazami. Jest to wy
raźnie widoczne między innymi w nawiązaniu do Księgi Daniela, 
gdzie bardzo odległa parafraza (w Biblii: „A podniósłszy oczy moje 
ujrzałem, a oto mąż niejaki ubrany w szatę lnianą, a biodra jego 
przepasane były złotem szczerem z Ufas”8; Miciński: „Wtem stanął 
przede mną biały mąż, w szacie lnianej ze złotym pasem”, Do źró
deł, s. 168) przeradza się w swoisty apokryf, przedstawiający od
mienną od biblijnej wersję widzenia proroka. Ostatnią, po aluzji, 
przytoczeniu i parafrazie odmianą intertekstualności w szkicach 
Micińskiego jest cytat o charakterze kolażu {Do źródeł, s. 159).
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Opowiadając o wypadkach ulicznych związanych z rewolucją 1905 
roku, narrator przytacza anonimowe wypowiedzi uczestników wy
darzeń, pojawiające się tu - jak wolno sądzić - w funkcji swoistych 
cytatów z rzeczywistości, nadające relacji narratora z jednej strony 
charakteru autentyczności, z drugiej zaś - służące dramatyzacji 
opowiadania.

Bogata organizacja retoryczna tekstu to kolejna, czwarta, ce
cha Do źródeł duszy polskiej. Liczne anafory i paralelizmy nadają 
szkicom Micińskiego charakteru poetyckiego, budują zgodnie z kla
syczną definicją podobieństwo nad przyległością; równie liczne py
tania retoryczne, wykrzyknienia, pauzy, zdania przerywane pod
kreślają emocjonalny tok wypowiedzi narratora, ale też, wraz ze 
wspomnianą wyżej tendencją do fragmentaryzacji podkreślają 
otwarty, niegotowy, procesualny, niesystemowy charakter. Miciński 
nie wykłada gotowych koncepcji, lecz eksponując retoryczny cha
rakter tekstu ukazuje nieodłączny związek myśli - koncepcji filozo
ficznych, historiozoficznych, tych dotyczących kultury i narodu - 
z jej językowym, tekstowym wyrazem.

Ta otwartość, niesystemowość jest widoczna także w konstruk
cji podmiotu. Przyjmuje on różne role tekstowe: wypowiada się za
równo w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jak i w trzeciej osobie 
liczby mnogiej, występując jako podmiot zbiorowy, utożsamiający 
się z określoną - polską - społecznością. Często zwraca się go 
pewnego „ty”, które przyjmuje niekiedy konkretną postać - Brata, 
Polaka (Do źródeł, s. 47, 148) lub też Jaźni; do tego „ty” kieruje 
pytania oraz rozkazy, a także dialoguje z nim. Pewna dwuznacz
ność, pęknięcie w wizerunku podmiotu widoczne jest szczególnie 
wyraźnie w Fundamentach nowej Polski. Z jednej strony, podmiot 
próbuje budować dyskursywny, intelektualny wywód, przemawia 
jako filozof, wyraziciel określonego światopoglądu, budujący kon
cepcję własną, indywidualną, dystansującą się od myślowych mód 
współczesności: „Bez teorii modnych to mówię. Strindberg i Nietz
sche, Stimer i Lew Tołstoj dalecy są teraz ode mnie” (Do źródeł, 
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s. 136). Z drugiej strony jednak odwołuje się do pozaintelektual- 
nych źródeł poznania, takich jak sen (Do źródeł, s. 143), a także do 
poetyki lirycznego wyznania, ujawniającej się choćby w kilka
krotnym anaforycznym powtórzeniu „Źle mi jest...” (Do źródeł, 
s. 144).

Podobna dwoistość cechuje też samą poetykę szkiców Miciń- 
skiego. Z jednej strony, wyraźny wpływ wywarła na nie młodopol
ska proza poetycko-nastrojowa, impresyjna, pozwalająca na znacz
ne rozluźnienie konstrukcyjnych i intelektualnych rygorów; wydaje 
się, że wśród młodopolskich pism eseistycznych właśnie tom Do 
źródeł duszy polskiej najsilniej bodaj ciąży ku modelowi poetyc
kiemu i zbliża się pod wieloma względami do wypowiedzi 
1 i r y c z n e j, w jej odmianie dominującej na przełomie XIX i XX 
wieku. Z drugiej jednak strony, wiele szkiców autora Nietoty rea
lizuje pewne istotne cechy gatunkowe eseju, bardziej zdyscypli
nowanego pod względem budowy i myślowego kształtu. Hetero- 
geniczność, wyraźna, różnie realizowana intertekstualizacja, pre
tekstowe traktowanie cudzego głosu, swobodne łączenie i przeni
kanie się fragmentów dyskursywnych i niedyskursywnych, fik
cyjnych i niefikcyjnych, filozoficznych i literackich - to cechy, które 
tytułem wstępnej propozycji byłbym skłonny uznać za znamienne 
dla wypowiedzi eseistycznej w jej młodopolskiej postaci.
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