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Wprowadzenie

Książka niniejsza stanowi kontynuację badań nad twórczością pozytywistycz-
nych prozaików podjętych w pracy pt. Powracająca fala. Mityczne konteksty wy-
branych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej (Kraków 2005)1. Ciągłość 
została zachowana przede wszystkim w zakresie antropologicznej perspektywy, 
w której obrębie najważniejszymi zjawiskami pozostają pragnienie (i jego modal-
ności, np.: rywalizacja, zazdrość, zawiść) oraz mechanizmy związane z funkcjo-
nowaniem przemocy (od zemsty do kolektywnego wykluczenia). Z tego powodu 
nie uległa tu zmianie także teoretyczna podstawa literackiej egzegezy, której do-
starczają prace francuskiego teoretyka kultury – René Girarda. Niekiedy są one 
przywołane bezpośrednio, ale nawet wówczas ich obecność ma charakter instru-
mentalny, hermeneutyczny; częściej jednak tworzą one presuponowane założenia, 
w ramach których przebiega akt interpretacji. W obu sytuacjach bardziej wnikliwa 
prezentacja tychże podstaw (i ich rezultatów) była – zgodnie z zasadą ergonomii – 
niemożliwa, dlatego zmuszony byłem do sygnalizowania owych kwestii, które 
w Powracającej fali znalazły dokładniejsze rozwinięcie. 

Ponadto nie zostały też zmodyfi kowane wyznaczniki metodologiczne, zgod-
nie z którymi wydobyty z prozatorskiego utworu sens domaga się kontekstualnej 
konfrontacji. Znowu zatem staram się odtworzyć intertekstualne odniesienia za-
równo o charakterze tradycyjnym (np. mitologicznym, biblijnym, teologicznym), 
jak i tym znacznie nowszym, związanym z dyskursem samych pisarzy (ich listami, 
esejami, publicystyką itp.) oraz z innymi dziedzinami dziewiętnastowiecznej wie-
dzy (np. egiptologii, literaturoznawstwa, psychologii). Rozpiętość tak zarysowa-
nego kontekstu jest bez wątpienia znaczna, niemniej posiada ona uzasadnienie 
w pośrednio lub bezpośrednio udokumentowanych nawiązaniach. 

1  Opinie o tej pracy znajdują się m.in. w następujących recenzjach: I. Zeller, Literatura pozytywistyczna 
z antropologicznej perspektywy. „Nowa Polszczyzna” 2006, nr 1; K. Bezubik, Powracająca fala. „Pamiętnik 
Literacki” 2007, z. 1; H. Markiewicz, Obrachunki lalkarskie. „Wielogłos” 2008, nr 2. 
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Istotna różnica pojawia się dopiero w kwestii wyboru literackiego materiału. 
W Powracającej fali przedmiotem zainteresowania były najwybitniejsze utwory 
w dorobku Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej. Fakt ten wynikał nie tylko z ko-
nieczności reinterpretacji pozytywistycznych arcydzieł (tj. Lalki, Nad Niemnem, 
Placówki, Dziurdziów), ale był także uwarunkowany mocą eksplanacyjną antro-
pologicznej teorii, która w wypadku tych właśnie powieści okazała się szczególnie 
duża. W takiej sytuacji kolejnym etapem postępowania badawczego jest próba 
rozszerzenia wstępnych (niejako wzorcowych) rozpoznań na te obszary, gdzie ich 
użyteczność nie wydaje się – przynajmniej prima facie – już tak oczywista. 

Z tego względu w zakresie zjawisk związanych z funkcjonowaniem mimetycz-
nego pragnienia praca niniejsza zawiera interpretacje zarówno dzieł podejmu-
jących dokładną, psychologiczną analizę np. zazdrości (takich jak Emancypant-
ki Prusa czy Bracia Orzeszkowej), jak i tych – znacznie liczniejszych – powieści 
i opowiadań, w których zagadnienia te ulegają marginalizacji albo niejednoznacz-
nej metaforyzacji (ważnym rekwizytem jest tu np. lustro, cień lub postać sobo-
wtóra). Jeśli natomiast ponownie podjęte tu zostały eksplikacje arcydzieł – Lalki 
i Nad Niemnem – to zamiar ten wynika z potrzeby uwzględniania tych aspektów 
(dotyczących m.in. intertektualności, zasady symetrii), które poprzednio zostały 
pominięte. Ich reinterpretacja pozwala na przekonującą, jak sądzę, prezentację 
tezy, zgodnie z którą mimetyczny sens znajduje potwierdzenie na wielu pozio-
mach organizacji utworu. 

Szekspirowski cytat, jaki użyty został w tytule tej książki, wskazuje na kwestię 
dominującą, która wprowadza najważniejszą zmianę. Powracająca fala analizo-
wała bowiem mechanizmy kolektywnej opresji, uwzględniając etap genezy, prze-
biegu i skutków, czyli cykl pełny oraz zamknięty (nawet jeśli – jak w Placówce –
nie zostaje on zakończony zbrodnią). Znamienny jest przy tym fakt, iż erupcja tak 
silnej, gwałtownej i działającej konsekwentnie przemocy umiejscowiona została 
– i w Placówce, i w Dziurdziach – na terenach wiejskich. Kiedy jednak obiektem 
zainteresowania pisarzy będzie cywilizacja urbanistyczna – i to zarówno w kształ-
cie współczesnym (np. w Sylwku Cmentarniku, Dzieciach), jak i historycznym 
(np. w Mirtali, Faraonie) – wówczas okaże się, że procesy wiktymizacyjne nie za-
wsze posiadają tak przejrzystą trajektorię. Dlatego nacisk zostaje położony tu na 
fazę wstępną, która zgodnie z szekspirowską intuicją – tak wyraźnie zaznaczo-
ną w Dzieciach – koncentruje się wokół rozpadu, degeneracji dotychczasowego 
układu społecznego. Polega ona, nieodmiennie, na rozprzestrzenianiu się rozma-
itych resentymentów, antagonizmów, jakie prowadzą do wzajemnej, doskonale 
symetrycznej oraz wyniszczającej interakcji. Natomiast coraz bardziej niepewna 
i problematyczna jest sama kwestia wyboru ofi ary, która miałaby podlegać zbio-
rowej ekspulsji; a jej przeprowadzenie niejednokrotnie jest albo niewykonalne, 
albo – nieefektywne. 
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Sądzę zatem – i przekonanie to stanowi główną tezę niniejszej pracy – że Prus 
i Orzeszkowa odkrywają i analizują ów paradoksalny status nowoczesnej przemo-
cy: z jednej strony wydaje się ona niezbędna, gdyż międzyludzkie relacje często 
do niej prowadzą i po nią sięgają; z drugiej zaś – jest ona zbyt ograniczona, zbyt 
„słaba”, aby dokonać ostatecznych, fundacyjnych rozstrzygnięć.





Część pierwsza

STUDIA O BOLESŁAWIE PRUSIE





 

I „Antek” i „Grzechy dzieciństwa”.
Przełom w twórczości Bolesława Prusa

Każde syntetyczne ujęcie pisarstwa Bolesława Prusa wskazuje dysonans między 
okresem wczesnym a dojrzałym. Istnienie tej różnicy wydaje się wszelako tak 
naturalne, iż niekoniecznie domaga się uzasadnienia, które wykraczałoby poza 
stwierdzenie faktu. Proponowane wyjaśnienia odwołują się bowiem albo do war-
sztatu literackiego, który Prus zdecydowanie udoskonalił w latach osiemdzie-
siątych, albo – chociaż niekiedy oba stanowiska pojawiają się łącznie – rzekoma 
konwersja polegałaby na porzuceniu pozytywistycznych „złudzeń” i powrocie do 
romantycznie ujmowanej „egzystencji”. 

Oba stanowiska nie są trafne, a przyczyną tego stanu rzeczy jest brak precyzyj-
nego ujęcia, określającego moment, w którym doszło do zmiany. Ta z pozoru nie-
uchwytna kwestia staje się, jak sądzę, oczywista, jeśli zestawi się dwa teksty, które 
– z różnych przyczyn – mają charakter graniczny. Panuje bowiem powszechna 
zgoda, iż nowela Antek stanowi największe osiągnięcie wczesnego okresu, bę-
dąc wręcz wzorcową (na poziomie treści i formy) realizacją pozytywistycznego 
programu. Równie powszechny jest konsensus dotyczący Grzechów dzieciństwa, 
które uznaje się za pierwsze dojrzałe dzieło Prusa. Między rokiem 1880 a 1883 
musiała zatem się dokonać zasadnicza przemiana, która pozwoliła pisarzowi po-
rzucić wcześniejszą wizję literatury, mimo iż w jej realizacji osiągnął już znaczące 
sukcesy. Celem niniejszego rozdziału jest nakreślenie kształtów owej metamor-
fozy za pomocą analizy porównawczej, która zestawi i skontrastuje oba utwory. 

Istnieją co najmniej trzy poziomy pozwalające na przedstawienie tego proble-
mu. Pierwszy dotyczy międzyludzkich więzi, o jakich informuje narracja: młody 
bohater zawsze bowiem ma do czynienia zarówno z rówieśnikami, jak i dorosły-
mi. Drugą płaszczyznę stanowi kwestia etyczna związana z mechanizmem od-
rzucenia, któremu niektóre postacie podlegają. Trzecia sfera podejmuje problem 
literatury oraz zadań, jakie spełnia w ramach programu romantycznego i pozyty-
wistycznego. 
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Narracja

Zestawienie Antka i Grzechów dzieciństwa opiera się na założeniu dotyczącym 
narracyjnej strategii. W obu bowiem wypadkach ważnym – chociaż nie jedynym –
zamiarem Prusa jest przedstawienie biografi i głównego bohatera za pomocą 
umiejętnie dobranych fragmentów. Prezentacja losów postaci oparta jest na ana-
logicznym schemacie, który można określić jako inicjacyjny. Biografi e obu chłop-
ców – Antka i Kazimierza – wyraźnie bowiem dzielą się na trzy fazy: pierwsza 
dotyczy dzieciństwa, którego scenerią jest najbliższa okolica. Druga prezentuje 
edukację, z którą wiąże się opuszczenie rodzinnego domu; trzecia natomiast kon-
centruje się wokół powrotu oraz doświadczenia pierwszej miłości. 

Dzieciństwo

Przedstawiając dorastanie Antka oraz Kazimierza, Prus zastosował identyczną 
strategię, polegającą na koncentracji fabuły wokół najważniejszego faktu, którego 
skutki powodują przejście do etapu następnego. W Antku przełomowym wyda-
rzeniem jest wyprawa, dzięki której tytułowy bohater z bliska ogląda wiatrak; na-
tomiast w Grzechach dzieciństwa taką funkcję pełni wywołany przez Kazimierza 
pożar stodoły. 

W obu wypadkach pojawia się fascynacja przedmiotem – wiatrakiem czy bro-
nią – który skupia na sobie uwagę dziecka. Prus wyraźnie podkreśla podmiotowy 
aspekt tej reakcji, ponieważ same obiekty są dość banalne, a jeśli intrygują boha-
tera, to przede wszystkim dlatego, iż pierwotnie pozostają dla niego niedostępne, 
odległe. Na ich widok rodzi się spontaniczne pragnienie, zaspokojeniu którego 
dziecko poświęci swoje wysiłki. Nie zostaną one uwieńczone pełnym sukcesem, 
ale jego substytutami: Antek będzie wykonywał drewniane „modele” wiatraka, 
a Kazimierz stworzy „imitację” strzelby za pomocą klucza. 

Podstawę takiej wizji dzieciństwa trafnie wydobył Aleksander Labuda, stwier-
dzając, iż w trakcie pierwszej wycieczki:

Antkowi brakuje na razie przewodnika w inicjacyjnych wędrówkach, malec jest jesz-
cze sam sobie opiekunem. Ale pojawiają się tu (…) dwojakiego rodzaju nauczyciele i wy-
chowawcy. Rzeka, konie i psy, słowem przyroda, to nauczyciel wprawdzie surowy, czasem 
okrutny, lecz za to konsekwentny i uczący prawidłowego kojarzenia przyczyn i skutków. 
Natomiast ludzie – furman i matka, występują tutaj jako źli nauczyciele1. 

Młodzi bohaterowie są zupełnie samodzielni i to nie tylko dlatego, że rodzice, 
nie mogąc się nimi zajmować, zostawiają im swobodę w wyborze miejsca zabaw. 

1  A.W. Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty. Wrocław 1982, s. 94. 
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Autonomia dziecka polega bowiem na założeniu, iż ono samo znajdzie sobie taki 
czy inny „cel” (przedmiot, przyroda), realizacji którego odda się z upodobaniem. 

Aby taka koncepcja była przekonująca, konieczna jest samotność bohatera. 
Obiekt jego zainteresowania nie może być bowiem ani zasugerowany przez ró-
wieśników, ani wskazany przez dorosłych. Dlatego Antek i Kazimierz chociaż sty-
kają się z innymi dziećmi, nie nawiązują z nimi autentycznych relacji. Natomiast 
nieusuwalna obecność dorosłych przedstawiana jest niekorzystnie. 

W Antku kwestia ta postawiona jest radykalnie: niezależnie od tego, czy doro-
sły jest kimś bliskim (matka) czy nie (furman, przewoźnicy), zawsze jest zaprezen-
towany negatywnie, gdyż stosuje nieuzasadnioną opresję. Natomiast w Grzechach 
dzieciństwa dokonuje się już wstępna polaryzacja: niektórzy (ojciec organista, 
guwernantka) są osobami przesadnie surowymi, ale negatywne wrażenie, które 
sprawia hrabina (i jej otoczenie), okazuje się mylne, o czym Kazimierz bezpośred-
nio się przekonuje. 

Jednoznaczny (Antek) oraz niejednoznaczny (Grzechy dzieciństwa) wizerunek 
dorosłych zostaje najlepiej podsumowany w scenie kończącej okres dzieciństwa; 
scenie, którą można by nazwać „sądem” nad bohaterem. Kum Andrzej i matka za-
nim wyślą Antka do szkoły zgodnie stwierdzają, iż jest on pozbawiony wszelkich 
zalet. Natomiast hrabina widzi w Kazimierzu ukryte zdolności (i dlatego nakazuje 
go kształcić), wbrew temu, co twierdzi jego własny ojciec. 

Edukacja

Pierwszy etap biografi i przynosi zatem identyczną wizję bohatera, która zbudo-
wana została przy założeniu, iż dysponuje on spontanicznym i niezależnym prag-
nieniem. Już jednak okres pobytu w szkole wprowadza w tym względzie znaczące 
różnice między porównywanymi utworami.

Edukacja Antka jest dwustopniowa: rozpoczyna się u wiejskiego profesora, 
a kończy u kowala. Pomimo iż w obu sytuacjach zmienia się „przedmiot” naucza-
nia, to jednak pozostałe okoliczności są identyczne, dlatego ich podwojenie ma 
w Antku charakter retoryczny oraz czysto fabularny, gdyż pozwala na poszerzenie 
perspektywy temporalnej. 

W Antku nie zachodzi bowiem żadna przemiana. Nadal pozostaje zafascyno-
wany wiatrakiem, dlatego to, co poznaje u dwóch nauczycieli, jest dla niego cenne 
tylko o tyle, o ile przybliża go do upragnionego celu. Nauka alfabetu czy sztuki 
kowalskiej nie posiada więc wartości samoistnej, dlatego jeśli pierwszą bohater 
ocenia gorzej, a drugą lepiej, to dokonuje tego wyłącznie na podstawie kryterium 
dotyczącego budowania wiatraków (lub ich „modeli”). 

Wyobcowanie Antka przybiera teraz najbardziej zaawansowaną formę. Ponie-
waż w okresie edukacji bliskie współistnienie z rówieśnikami jest nieusuwalne, 
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zatem wszyscy koledzy zostaną przedstawieni skrajnie negatywnie, gdyż jedyny 
„wpływ”, jaki wywierają oni na Antka, polega na stosowaniu wobec niego represji. 

Niekorzystny wizerunek ulega maksymalizacji także w wypadku dorosłych. 
Zarówno profesor, jak i kowal przedstawieni są jako osoby pozbawione zawodo-
wych kompetencji. Najgorzej jednak pokazany zostaje sposób, w jaki przekazują 
wiedzę. Obaj bowiem zachowują się podobnie: najpierw zachęcają Antka do za-
poznania się z „przedmiotem”, ale kiedy wykaże on w tym kierunku ponadprze-
ciętne zainteresowanie, wówczas spotka go za to dotkliwa kara. Ostatecznie zatem 
pobyt w szkole i w kuźni skończy się usunięciem chłopca, który nie przestrzega 
„reguł” ustanowionych przez nauczycieli. 

Grzechy dzieciństwa wszystkie trzy kwestie przedstawiają zupełnie odmiennie. 
Pobyt Kazimierza w szkole pokazuje, iż jego wcześniejsze zainteresowania natych-
miast znikają, a ich miejsce przez długi czas nie zostaje wypełnione. „Przedmio-
ty”, którymi zajmują się na lekcjach nauczyciele, pozostają dla bohatera obojętne, 
a nawet nudne. Dopiero kiedy jego przyjaciel – Józio – sam przedstawi mu kwestie 
zoologiczne, a po swojej śmierci zostawi skrzynię pełną powieści, wówczas uwaga 
Kazia w sposób maksymalny skupi się na tych obiektach.

Kontrast między postawami Antka i Kazimierza pozwala dostrzec zasadniczą 
zmianę, której dokonuje Prus, dochodząc do wniosku, iż silny, angażujący kon-
takt z „przedmiotem” zawsze ma naturę mediacyjną. Dokładnie z tego samego 
założenia wychodzi René Girard, który stwierdza, iż: „Pragnienie dziecka ma (...) 
charakter trójkąta”2. Oznacza to, iż między podmiotem a przedmiotem koniecz-
ne jest pojawienie się pośrednika, który odpowiednio pobudzi zainteresowanie. 
Pragnienie bowiem niemal zawsze rodzi się z inspiracji innych. 

Józio odniósł niemały sukces, stając się mediatorem Kazia. Dotąd bowiem to 
właśnie on – Kazimierz Leśniewski – był jedynym wzorem wyznaczającym stan-
dardy zachowań swoim kolegom. Jego pomysły związane z zabawą lub protestem 
przeciwko szkolnemu uciskowi były przez wszystkich akceptowane oraz powie-
lane. Bohater stwarzał więc zasady uczniowskiej społeczności, zwracając przy 
tym uwagę, czy jego dominacja nie zostanie zagrożona. Taka sytuacja pojawia się 
w wypadku „mody” na prześladowanie Józia, która nie została zainicjowana przez 
Kazia. Tylko z tego powodu przeciwstawia się on tym praktykom, a ponieważ 
czyni to nadzwyczaj skutecznie, dlatego udaje się mu wprowadzić nowy „obyczaj” 
– tym razem na okazywanie współczucia Józiowi. 

Stawka w tej z pozoru banalnej grze jest nadzwyczaj wysoka. Reakcja Józia, 
któremu Kazimierz pozwolił się ze sobą zaprzyjaźnić, znakomicie oddaje istotę 
problemu: „– Mój Boże!... żebym ja był taki jak ty mocny!... Mój Boże!... żebym ja 
był taki zdolny… Wiesz, że gdybyś chciał, to za miesiąc zostałbyś prymusem…” 

2  R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001, s. 40.
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(GD, 173)3. Ten, kto wśród kolegów osiągnął najważniejszą pozycję, jest nie tylko 
naśladowany, ale przede wszystkim podziwiany. Wszyscy powielają jego zacho-
wanie, ponieważ tak naprawdę chcą stać się kimś takim jak on. Na tym polega 
najwyższa afi rmacja istnienia, jaką można okazać przyjacielowi. 

Generowanie tego mechanizmu jest fundamentalnym zadaniem grupy ró-
wieśniczej, z którego Kazimierz nieustannie ją rozlicza. Koledzy okazują się „źli” 
i „opresywni” tylko wtedy, gdy ich zachowanie pozostaje obojętne wobec wzorca, 
który on wyznacza; i odwrotnie: działania imitacyjne zyskują uczniom pozytywną 
ocenę klasowego lidera. 

Ponieważ dorośli pozostają poza obrębem tego zjawiska, ich obraz nie ulega 
zmianom i pozostaje stabilny. Prus kontynuuje wcześniejsze ujęcie, rozdzielając 
złe i dobre role. O ich równomiernym rozkładzie świadczy fakt, iż Kazimierza 
spotyka zarówno nieuzasadniona opresja (ze strony inspektora), jak i łagodne 
traktowanie podczas incydentu z kolegą bijącym Józia; incydentu, który zapewne 
dawał powody do usunięcia ze szkoły. Kazimierz zresztą permanentnie łamie „re-
guły” dotyczące zasad zdobywania wiedzy, a mimo to nie spotka go za to relegacja. 

Funkcja, jaką pełnią rówieśnicy, nie oznacza jednakże, iż Grzechy dzieciństwa 
nie podejmują problemu osamotnienia. Znaczenie tej kwestii staje się wyraźne, 
jeśli porówna się fragmenty dotyczące śmierci Rozalki oraz Józia. Oba zgony zo-
stały spowodowane postępowaniem dorosłych; w obu sytuacjach główni boha-
terowie biorą bezpośredni udział, głęboko doświadczając utraty najbliższych im 
osób. Wszelako fabularne umiejscowienie tych zdarzeń jest inne: w Antku znaj-
duje się przed rozpoczęciem edukacji, a w Grzechach dzieciństwa – w przeddzień 
jej zakończenia. Bohater pierwszego utworu zawsze bowiem skazany jest na „we-
wnętrzną” samotność niezależnie od tego, czy przebywa na pogrzebie czy w szko-
le. Znowu zatem Prus retorycznie podwaja tę sytuację, podkreślając zasadniczy 
(a zarazem naturalny) wymiar alienacji Antka. Szkolna egzystencja Kazimierza 
natomiast wyraźnie przechodzi przez dwa odmienne etapy: najpierw pojawia się 
interakcja zbiorowa, która następnie zostaje ograniczona do kontaktów z Józiem. 
Kiedy ten ostatni umiera, Kazimierz traci jedynego i najbliższego przyjaciela, 
którego sam zaczął już podziwiać, zwłaszcza w ostatnich momentach jego życia. 
Dlatego nikt – żaden z kolegów – nie jest teraz w stanie sprostać temu ideałowi, 
który wciąż nawiedza Kazimierza w snach. Jego samotność zostaje wypełniona 
podwójnym cierpieniem: jest bowiem zarówno bólem bezpowrotnej utraty, jak 
i niemożnością znalezienia nowego przyjaciela, którego potrzeba staje się nagląca 
i nieodzowna.

3  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Grzechy dzieciństwa. W: idem, Pisma. Red. Z. Szweykowski. 
Warszawa 1948, t. 4; cyfra w nawiasie oznacza stronę. 
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Miłość

Różnica, jaka pojawia się na etapie edukacji, zostaje zintensyfi kowana, kiedy oba 
utwory podejmują temat pierwszej miłości bohatera. Jednakże owa maksymaliza-
cja nie zrywa zasadniczej ciągłości między poprzednim okresem, ponieważ Prus 
jest przekonany, iż prawa pragnienia w każdej sferze obowiązują w sposób analo-
giczny. 

Fascynacja, jakiej ulega Antek, nie prowadzi zatem do zasadniczych zmian. 
Ani zamieszanie dotyczące ślubu wójta, ani nietypowa sytuacja związana z liczny-
mi odwiedzinami „przyjaciół” nowego domu, nie wpływają na uczucia bohatera4. 
Dopiero kiedy zobaczy on samą wójtową z bliska, wówczas nastąpi erupcja jego 
emocji skierowana w jej stronę. Jedyne urozmaicenie polega teraz na tym, iż poza 
subiektywnym źródłem dodatkowo wprowadzone zostaje uzasadnienie „obiek-
tywne”: wójtowa istotnie jest najpiękniejszą kobietą we wsi. 

Olśnienie, jakiego w kościele doznaje Antek, jest momentalne, dlatego dalsze 
utrzymanie pragnienia wymaga separacji. Zakochany zamiast bliskiego kontaktu 
z wójtową potrzebuje bezpiecznego dystansu, który osiąga dzięki samotnym wę-
drówkom na okoliczne wzgórza. Dopiero z tej odległości ogląda dom ukochanej 
oraz – znowu – postanawia się do niej zbliżyć za pomocą przedmiotu zastępczego. 
Funkcję substytutu pełni teraz rzeźba (krucyfi ks), którą Antek postanawia wyko-
nać i ofi arować wójtowej. Jednakże wręczenie prezentu oznaczałoby nawiązanie 
relacji z ukochaną, czego Antek boi się najbardziej. Z tego powodu decyduje się 
na gest połowiczny, który symbolizuje tyleż niespełniony, ile ciągle trwający cha-
rakter jego uczucia. 

Ostatnia część fabuły Grzechów dzieciństwa charakteryzuje się zwiększoną rolą 
dorosłych. Nie wynika to z faktu, iż stają się oni szczególnie zainteresowani poczy-
naniami swych dzieci, wręcz przeciwnie: są zbyt zajęci sobą, jednakże znajdują się 
o wiele bliżej małych bohaterów niż kiedykolwiek. Z tego właśnie powodu żaden 
przedmiot – nawet podarowana przez ojca strzelba – nie wzbudza tyle zaintereso-
wania, co same działania dorosłych. 

Kazimierz niemal zaraz po przyjeździe na wakacje stwierdza imitacyjną natu-
rę swego zachowania: „Odpowiednio do postępowania starszych, ja także byłem 

4  Jak bowiem słusznie zauważył Krzysztof Biliński: „Antek zdaje sobie sprawę z niemożności 
porównania się z wioskowymi potentatami – profesorem, gorzelnikiem, pisarzem. Nie jest to zazdrość, 
raczej pragnienie częstego kontaktu z wójtową”. Trafny jest również wniosek wypływający z tej interpretacji, 
potwierdzający alienację tytułowego bohatera i wskazujący zarazem na jej proweniencję. Antek jest 
odmieńcem nie tylko w wymiarze społecznym, ponieważ: „(...) owa inność dotyczy też sfery psychicznej 
i emocjonalnej, co doskonale pokazują sceny z wójtową. Miłość Antka wyrasta bowiem nie tylko 
z naturalistycznego dziedzictwa, dyktowanego prawami biologii, ale sięga korzeniami romantycznego, 
melancholijnego sposobu przeżywania i odbioru świata, zaznaczonego cierpieniem oraz brakiem 
wzajemności, niespełnieniem” (K. Biliński, O erotyzmie „Antka” Bolesława Prusa. „Prace Polonistyczne” 
1995, nr 50, seria I, s. 95 i 99). 
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poważny” (GD, 195)5. Przejmowanie tego typu postawy jest elementem „gry”, któ-
rą bohater realizuje, ale której – bynajmniej – nie stworzył. Gdy tylko zjawił się 
w domu, ojciec zakomunikował mu istotne zmiany, jakie pojawiły się w trakcie 
jego szkolnej nieobecności. Hrabina bowiem znalazła odpowiedniego adoratora, 
a za jej przykładem poszedł cały dwór, wprowadzając swoistą „modę” na zakocha-
nie (por. GD, 204–205). 

Kazimierz natychmiast „zaraził się” nowymi obyczajami dorosłych, ponieważ 
jest przekonany, iż, biorąc w nich udział, odzyska to, co niedawno stracił: bliską 
osobę. Dlatego w początkowym okresie w jego marzeniach Lonia – córka hrabiny –
 pełni funkcję analogiczną do tej, która stała się udziałem zmarłego Józia. 

Postępowanie Kazimierza początkowo jest syntezą tego, co aktualnie podpa-
trzył (ewentualnie przeczytał w powieściach), oraz własnego, szkolnego doświad-
czenia. Bohater stara się być dumny, zdystansowany i poważny, gdyż tylko w ten 
sposób – tj. udając dorosłego – będzie mógł zyskać podziw innych. Kazimierz do-
brze wie, że skupienie na sobie ich uwagi wymaga odgrywanej obojętności, dzię-
ki której własne pragnienie jest niezauważalne. Dlatego zanim nabierze wprawy 
w tej trudnej sztuce, podgląda z bezpiecznej odległości Lonię, sprawiając, iż jego 
zainteresowanie wzrasta, a zarazem wciąż pozostaje ukryte. 

Konfrontacja jest jednak nieuchronna – i okazuje się, że Kazio trafi ł na osobę, 
która identyczną strategią posługuje się z o wiele większą wprawą niż on. Różnica 
polega tylko na tym, iż Lonia maskuje swoje zainteresowanie za pomocą śmiechu, 
ironii oraz – niekiedy – szyderstwa. Postępując w ten sposób, córka hrabiny, po 
pierwsze, dokonuje autokreacji i prezentuje się jako osoba dumna i niedostępna 
oraz, po drugie, niszczy strategię Kazia, ponieważ zmusza go do odkrycia włas-
nych zamiarów. 

Kluczowym wydarzeniem w tym procesie jest scena zrywania lilii. Lonia sta-
wia przed swym amantem trudne wyzwanie, które ten podejmuje, kompromitując 
się przy tym brakiem zręczności. Ponadto odkryta zostaje jego relacja z Walkiem, 
którą córka hrabiny wykorzystuje – jak słusznie zauważa Janina Kulczycka-Salo-
ni6 – w celu jeszcze większego ośmieszenia Kazimierza. Jej zabiegi były niezbędne, 
ponieważ omal nie okazała wzruszenia na widok zerwanych kwiatów. Natomiast 
nadając całemu zdarzeniu satyryczny komentarz, udało jej się doprowadzić do 
tego, iż Kazimierz przyznał się do swego zauroczenia, o czym zresztą niemal na-
tychmiast dowiedzieli się wszyscy dorośli. 

5  Zasada ta jest bardziej widoczna w przypadku kolejnego dziecka – Walka, który gdy tylko zostawał 
sam: „brał się pod boki, jak to robili parobcy po obiedzie, głęboko oddychał i przesunąwszy na bakier swój 
stary kapelusz odpowiadał:

– Podjadł se człowiek, Bogu dziękować!... Trza iść do roboty...” (GD, 189).
6  J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus. Warszawa 1967, s. 244.
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Od tego momentu bohater, jak sam wyznaje (por. GD, 206), stał się wiernym 
sługą Loni. Ten bowiem, kto pierwszy odsłoni swe pragnienie, traci niezależność 
i zostaje skazany na subordynację wobec tego, kogo otwarcie uwielbia. 

Wbrew narzekaniom Kazimierza należałoby stwierdzić, iż stabilizacja tego 
układu byłaby także dla niego korzystna; dokładnie tak, jak to miało miejsce 
w końcowym etapie przyjaźni z Józiem. Wszelako w trakcie kolejnej przygody 
Lonia nie będzie już w stanie ani zapanować nad emocjami, ani zatuszować śmie-
chem ich ekspresji. Kiedy zatem staje się oczywiste, iż pocałowała omdlałego Ka-
zimierza (i na tym polega jego „wina”), stara się odwrócić całą sytuację na swoją 
korzyść. W tym celu (podobnie jak poprzednio, tyle że w sposób pośredni) po-
wiadamia o tym hrabinę i ma nadzieję, że ona dokona odpowiedniej interpretacji 
całego zajścia, podkreślając „bohaterstwo” amanta. Dzieje się jednak odwrotnie: 
wydarzenie to dostarczyło matce pretekstu do zerwania kontraktu oraz rozpoczę-
cia zagranicznego wyjazdu, w wyniku czego relacja Kazia i Loni zostaje radykal-
nie przerwana. 

* * *

Zestawienie Antka i Grzechów dzieciństwa pod względem struktury prag-
nienia przypomina rozwidlenie, które tylko w początkowym etapie rozwija się 
analogicznie. W Antku relacja bohatera zarówno w stosunku do elementów rze-
czywistości, jak i osób zawsze pozostaje bezpośrednia i naturalna. Oznacza to, iż 
autonomia podmiotu (przynajmniej na poziomie psychologicznym) uzyskuje tu 
najwyższy stopień. W celu jej zilustrowania konieczne zatem są wprowadzenie 
permanentnego osamotnienia oraz prezentacja innych (zarówno dorosłych, jak 
rówieśników) w kategoriach antywzoru, z którym bohater nie może się utożsamić. 

W Grzechach dzieciństwa Prus dochodzi do wniosku, iż taka koncepcja możli-
wa jest do przyjęcia tylko we wczesnym okresie rozwoju; okresie poprzedzającym 
socjalizację. Kiedy jednak proces ten się rozpocznie, wówczas relacje, w których 
dziecko uczestniczy, tracą bezpośrednią naturę. Pisarz wyraźnie zwraca też uwagę, 
iż najważniejszą rolę odgrywają rówieśnicy, gdyż dorośli dostarczają jedynie stan-
dardów zachowań, które bywają rozmaicie wykorzystane. Ci pierwsi natomiast są 
mediatorami nader bliskimi: to dzięki nim podmiot uzyskuje kontakt z samym 
sobą; to ich oczami – w przyjaźni lub miłości – patrzy na siebie, niestrudzenie 
szukając samoakceptacji. Z tego właśnie powodu samotność jest dla bohaterów 
największym nieszczęściem, które niszczy ich plany i nadzieje. 
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Ekspulsja

Labuda stawia hipotezę, zgodnie z którą nie jest wykluczone, iż Antek przeczu-
wa, że jest kozłem ofi arnym mieszkańców wsi7. Intuicja jest trafna, chociaż dalece 
nieprecyzyjna, ponieważ tego rodzaju rozpoznanie u tego (ani żadnego innego) 
bohatera się nie pojawia. Jeśli bowiem ktoś jest kozłem ofi arnym, to nikt – a prze-
de wszystkim on sam – nie może o tym wiedzieć. 

Ten paradoks zostaje wyjaśniony w pracach René Girarda, który badając teksty 
dotyczące ekspulsji, podzielił je na dwie grupy w zależności od tego, czy kolektyw-
ne prześladowanie tworzy ich strukturę czy temat. 

A więc – konkluduje Girard – zanim w związku z jakimś tekstem odwołamy się do 
pojęcia kozła ofi arnego, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy mamy do czynienia z kozłem 
ofi arnym tekstu (ukrytą zasadą tworzącą jego strukturę), czy też z kozłem ofi arnym w tek-
ście (z tematem zdecydowanie w nim widocznym). Jedynie w pierwszym wypadku tekst 
winien być określony jako prześladowczy. Taki tekst jest sterowany przez efekt kozła ofi ar-
nego, o którym nie mówi. W drugim wypadku sytuacja jest odwrotna; tekst mówi o efekcie 
kozła ofi arnego, któremu nie jest poddany. Taki tekst nie dość, że nie jest już tekstem prze-
śladowczym, lecz ujawnia ponadto prawdę o pewnym prześladowaniu8. 

Kozioł ofi arny tekstu jest więc ukrytym mechanizmem, kształtującym struk-
turę na najgłębszym poziomie, tak iż proces ten pozostaje niezauważalny. Na jej 
powierzchni natomiast widoczne są jedynie tzw. stereotypy prześladowań, które 
stanowią podstawowy wyznacznik funkcjonowania tego mechanizmu.

O tym, iż w Antku istnieje kozioł ofi arny tekstu, przekonuje obecność wszyst-
kich wskazanych przez Girarda stereotypów9. Pierwszy z nich polega na stanie 
wewnętrznego kryzysu, któremu podlega dana społeczność. Pomimo iż nowe-
la koncentruje się na losach bohatera, to jednak kwestia organizmu zbiorowego 
jest w niej dyskretnie sygnalizowana. Rozpad wspólnoty wiejskiej pokazany jest 
w trzech wymiarach, za każdym jednak razem nacisk położony został na problem 
zacierania różnic, które zapewniały bezpieczną stabilizację. 

Pierwszym symptomem kryzysu jest fakt, iż wszyscy – albo prawie wszyscy – 
stosują przemoc wobec najbliższych lub bezbronnych. Nauczyciel karze uczniów, 
którzy względem siebie też są opresywni; ostatecznie nawet matka bije swoje dzie-
cko, a drugie – bezwiednie doprowadza do śmierci. Kulminacją tego procesu jest 
tajemnicze samobójstwo, w sprawie którego sołtys musi opuścić karczmę. 

Drugim znakiem kryzysu jest rozkład lokalnej administracji. Osoby postawio-
ne na jej szczycie – sołtys i wójt – nie posiadają autorytetu, a nawet są ewidentnie 
lekceważone przez pozostałych mieszkańców. Trzeci symptom wprowadza karna-

7  A.W. Labuda, op. cit., s. 118.
8  R. Girard, Kozioł ofi arny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987, s. 173.
9  Ibidem, s. 21–36. 
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wałowy motyw zamiany ról: w zdestablizowanej społeczności wójtową może być 
Cyganka, rolnikiem – fl isak, gospodyni – komornicą, a kowalem – chłopiec. 

Podsumowaniem skutków kryzysu jest powódź, która zapewne często nawie-
dzała nadwiślańskie wsie. Jednak jeśli fakt ten zostanie odczytany metaforycznie, 
okaże się, że oznacza on stan chaosu, w którym nie obowiązują dotychczasowe 
normy i hierarchie. Do takiej interpretacji skłania to, iż ofi cjalnym pretekstem do 
usunięcia Antka jest powstały w wyniku powodzi głód, który obejmuje całą wieś. 

W takich okolicznościach pojawia się drugi stereotyp, który tworzą oskarżenia 
kierowane pod adresem przyszłej ofi ary. One również dzielą się na trzy grupy 
i żadna z nich nie omija Antka. Chłopcu zarzuca się, po pierwsze, podważanie lo-
kalnych autorytetów (nauczyciel, kowal), a także kwestionowanie „prawa ojców” 
związanego z pracą na roli. Drugi i trzeci powód do winy dostarcza jego uczucie 
skierowane w stronę wójtowej. W ten bowiem sposób Antek zarazem łamie – albo 
zamierza złamać – dziewiąte przykazanie, jak i dopuszcza się profanacji, spoglą-
dając namiętnie na kobietę w trakcie nabożeństwa10. 

Trzecim stereotypem są tzw. znaki ofi arniczej selekcji, dzięki którym jednost-
ka jest łatwa do wytypowania. Antek należy, po pierwsze, do marginesu, będąc 
„odmieńcem” czy – ewentualnie – „wiejskim artystą”. Nie jest wprawdzie nazna-
czony ułomnością fi zyczną, ale pod tym względem też odbiega od normy, gdyż 
jest – o czym wiedzą kobiety – zbyt przystojny. Należy też, po trzecie, do grupy 
najbiedniejszych, najniżej sytuowanych, którymi wszyscy pogardzają. 

Girard stwierdza, że jeśli ktoś (w warunkach kryzysu) spełnia wszystkie te kry-
teria, gromadzi wokół siebie powszechną niechęć. Na tym właśnie polega zasad-
niczy pomysł kompozycji fabularnej tej noweli, co nadzwyczaj trafnie dostrzegł 
Zygmunt Szweykowski, pisząc, iż:

...wszystkie motywy Antka są tak ułożone, aby wykazać narastanie konfl iktów bohatera 
z otoczeniem (pierwsze lata dzieciństwa, szkoła, kuźnia, miłość i odejście w świat); te-
mat utworu to zjawisko przede wszystkim ma na celu i dlatego różne postacie i ich życie 
uwzględnione są o tyle, o ile łączą się z wątkiem głównym i jedynym11. 

Spostrzeżenie to trzeba jednak uzupełnić o jego konsekwencje. Kiedy konfl ikt 
przekroczy dopuszczalny poziom, ofi ara zostaje poddana jednomyślnej ekspulsji: 
następuje jej usunięcie ze wspólnoty, i na tym właśnie polega fi nał biografi i Antka. 

Jeśli w Antku pojawia się kozioł ofi arny tekstu, to należy postawić pytanie 
o podmiot, który doprowadził do takiego uformowania narracji. Kwestia nie jest 
oczywista, ponieważ – o czym zapominają komentatorzy – ta nowela posiada nie 
jednego, a dwóch narratorów. Posługując się znanymi kategoriami Henryka Mar-

10  Labuda przytacza interesujące świadectwa niektórych recenzentów, którzy z tego powodu byli 
zgorszeni Antkiem (cf. A.W. Labuda, op. cit., s. 43–47). 

11  Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972, s. 85–86. 
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kiewicza12, stwierdzić należy, iż w tekście występuje zarówno narrator autorski 
fi ngujący, jak i narrator fi ngowany. Ten drugi jest personą, którą autor stwarza, 
aby uwiarygodnić swoją narrację. W Antku tym narratorem jest ktoś, kto zamiesz-
kuje miejsce akcji – ktoś, kogo można by nazwać „wiejskim gadułą” – i dlatego 
przedstawia on wypadki z perspektywy ich naocznego świadka. Dla niego – tak 
jak dla każdego mieszkańca – ani wina Antka, ani dobroczynny charakter jego 
ekspulsji nie podlegają wątpliwości. Efekt kozła ofi arnego powstaje w tej narracji 
samoczynnie i bezwiednie, tkwiąc w jej najgłębszej strukturze. 

Narrator autorski pojawia się na początku i na końcu narracji, kiedy to kieru-
je do czytelnika komentarz tendencyjny13. Jest to persona nader ambiwalentna: 
przedstawia się jako ktoś, kto – niczym pozytywistyczny uczony – potrafi  odróż-
nić prawdę od złudzenia, które powstaje w obrębie zjawisk przyrodniczych. Jed-
nakże kiedy komentuje dopiero co zakończoną historię, dyskretnie milczy o tym, 
co tak naprawdę we wsi zaszło. W wypadku Antka nie potrafi  – albo udaje, że 
nie potrafi  – dokonać jednoznacznej kwalifi kacji jego postępowania. Nie ocenia 
zatem ekspulsji, chociaż domaga się jej przerwania. W tym celu powołuje się na 
ideologię pracy organicznej, nakazującej pomagać wszystkim, którzy działają dla 
dobra społeczeństwa. 

* * *

Grzechy dzieciństwa zawierają radykalnie odmienną wizję ekspulsji. Zastosowanie 
terminologii antropologicznej pozwala stwierdzić, że strategia narracyjna polega 
tu na prezentacji kozła ofi arnego w tekście. Oznacza to, iż mechanizm prześla-
dowczy zostanie zdemaskowany, a ofi ara – ofi cjalnie uniewinniona. 

Obie kwestie pisarz akcentuje równie silnie. Ani Józio, ani Walek nie popeł-
niają bowiem żadnych przestępstw, a mimo to dosięga ich prześladowanie i od-
rzucenie, którego nieuzasadniony charakter zostaje przez narratora (i nie tylko) 
stwierdzony14. 

Dokonując podwojenia tego procesu, Prus tym razem nie posługuje się reto-
rycznym gestem. Pokazuje natomiast, iż mechanizm opresyjny funkcjonuje rów-
nie sprawnie na wsi, jak w mieście. Najważniejszy jest jednak opis samego proce-
su, który w obu wypadkach jest analogiczny i odmienny zarazem. 

12  H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984, s. 81–83. 
13  Z. Szweykowski, op. cit., s. 79. 
14  Arbitralny charakter ekspulsji oznacza również, iż zostaje ona pozbawiona sankcji transcendentnej. 

W Antku „błogosławieństwo” Andrzeja jest w istocie teologicznym uzasadnieniem wygnania bohatera, 
natomiast w Grzechach dzieciństwa narrator w stosunku do Walka zauważa, iż: „Bóg, który wciąż patrzy 
na takie dziecko, musi mieć duszę smutną. Zrozumiałem też, dlaczego na świętych obrazach jest zawsze 
poważny i dlaczego w kościele trzeba cicho rozmawiać i chodzić na palcach” (GD, 190).
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Podobieństwo polega przede wszystkim na tym, iż wśród stereotypów prze-
śladowczych nie pojawia się ani pierwszy, ani drugi. Ekspulsja nie jest powiązana 
z kryzysem, a nawet odbywa się w warunkach, które zakładają funkcjonowanie 
stabilnego porządku (szkoła, dwór). Z tego zatem powodu nie występują oskarże-
nia o jego naruszenie, jakie zazwyczaj formułuje się pod adresem przyszłej ofi ary. 
Istnieje tylko jedno wyjaśnienie tego braku: prześladowanie odbywa się niemal 
wyłącznie wśród dzieci, które z założenia tworzą społeczność jednolitą albo taką, 
w której ustalone podziały niezwykle szybko tracą rzeczywisty charakter. 

Z tego powodu jedynym stereotypem prześladowania, jaki tu występuje, są 
znaki selekcji. Ich rozkład nie jest jednak równomierny, ponieważ Józio posiada 
tylko jeden, który polega na ułomności fi zycznej (jest wątły, garbaty). Natomiast 
Walek skupia na sobie wszystkie trzy: wśród szlacheckich dzieci jego pochodzenie 
kwalifi kuje go do odmiennej mniejszości; jest uznawany za pobawionego rozumu 
oraz należy do marginesu wiejskiej biedoty. 

O tym, iż ta różnica nie jest bez znaczenia, przekonuje natężenie prześladowa-
nia, któremu podlegają obaj chłopcy. Józio jest wprawdzie bity i terroryzowany 
przez kolegów, ale ponieważ jest im równy, potrafi  się bronić. Stara się zatem prze-
kupić najsilniejszych kolegów, a także nie powiadamia o ich zachowaniu nauczy-
cieli. W ten sposób udaje się mu nieco powstrzymać złowrogi mechanizm, tak iż 
powstaje sytuacja zawieszenia: Józio nie jest ani w pełni akceptowany, ani całko-
wicie odrzucony. Znajduje się więc „na obrzeżach” społeczności uczniowskiej; jest 
tolerowany tylko dlatego, że pozwala bezkarnie wyładować na sobie nagromadzo-
ną przez wszystkich agresję. 

Natomiast w wypadku Walka wykluczenie jest radykalne i jednoznaczne, cho-
ciaż dokonuje się bez zastosowania przemocy. Początkowo, dzięki sporadycznym 
kontaktom z Kazimierzem, chłopiec ten uzyskał równie graniczny status. Wystar-
czyło jednak, aby Walek pokazał dzieciom, że uważa się za równego im i że będzie 
brał udział w ich najbardziej ekscytujących zabawach, a utraci wszystko, co dotąd 
zdobył. 

O ile zatem Józio otrzymuje od kolegów namiastkę akceptacji, o tyle Walek 
zostaje natychmiast pozbawiony złudzeń. Ulega im zresztą tym łatwiej, że rówieś-
nicy jako jedyni nie stosują wobec niego przemocy. Dlatego też ekspulsja, która 
nastąpiła tak „późno”, jest dla niego nie tylko bezzasadna, ale i szczególnie okrut-
na. Pokazała bowiem, iż każdy, poznawszy go bliżej, odwróci się od niego, choćby 
czynił wszystko, aby do tego nie doszło. 

Najważniejsza różnica polega jednak na tym, iż ekspulsja Józia zostaje prze-
rwana, a w wypadku Walka ulega fi nalizacji. Oba procesy zamykania i przełamy-
wania opresji zostały oparte na tej samej – naśladowczej – zasadzie. Tylko ona 
bowiem zapewnia konsolidację grupy przeciw jednostce. Dlatego wśród uczniów 
panuje „moda” na prześladowanie, z której nikt nie zamierza się wyłamać. Jed-
nakże wystarczy pojedynczy gest, który przeciwstawi się tym zachowaniom, a cały 
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mechanizm zostanie przerwany i obróci się, również na zasadzie „mody”, w swoje 
przeciwieństwo. 

Analogiczny gest okaże się nieskuteczny, kiedy Walek postanawia opuścić 
wieś. Kazimierz bowiem zawiódł jego zaufanie: najpierw pozwolił mu na zbli-
żenie, a następnie brutalnie go odepchnął. Podobnie jak w szkole działanie nie 
wynikało z sympatii do Józia, tak w scenie ucieczki znad rzeki antypatia do Walka 
nie jest szczera. Zachowanie Kazimierza jest bowiem bezpośrednio uzależnione 
od postępowania rówieśników. Ponieważ zaś Lonia i Zosia „już” odrzuciły chłop-
ca, zatem Kazimierz jedynie powtórzy ich reakcję. Dziecięcy mimetyzm dopro-
wadzony został zresztą do ostateczności, ponieważ sam Walek, skazując się na 
wygnanie, postępuje zgodnie z „zaleceniem”, które otrzymał od starszych. 

* * *

Girard zauważa, iż przejście od kozła ofi arnego tekstu do kozła ofi arnego w tek-
ście polega na odsłonięciu prawdy o prześladowaniu. Proces ten zakłada zatem 
maksymalizację kompetencji poznawczych podmiotu, który dokonuje takiej de-
mistyfi kacji. 

Zestawienie Antka z Grzechami dzieciństwa nieuchronnie prowadzi do wnio-
sku o poszerzeniu perspektywy epistemologicznej pisarza. Można by nawet zary-
zykować tezę, iż wiedza Prusa na temat opresji jest w Grzechach dzieciństwa tak 
duża, że pozwala mu na dokonanie pewnego eksperymentu. Polega on na usu-
nięciu pierwszych dwóch stereotypów. Pisarz bowiem jest przekonany, iż każda 
ujednolicona grupa – a dzieci stanowią jej najlepszy przykład – wykazuje silne 
tendencje w kierunku ekspulsji. 

Eksperyment jednakże nie eliminuje zupełnie dorosłych ze swojego zakresu. 
Ich zadanie polega bowiem na przeciwdziałaniu i powstrzymywaniu tego rodzaju 
zachowań, które dla nich są natychmiast widoczne. Niestety, taka funkcja wy-
raźnie przekracza ich możliwości. Prus – i w tym aspekcie jego wiedza osiąga 
dramatyczne apogeum – pokazuje nawet, iż rodzicie dają się wciągnąć w ten sam 
prześladowczy mechanizm. Ani ojciec Józia, ani matka Walka nie potrafi ą przed 
nim obronić swych dzieci. Pierwszy najpierw jest obojętny wobec tego, co się 
dzieje w szkole z jego synem, a następnie pośrednio przyczynia się do jego śmier-
ci, lekceważąc zagrożenie spowodowane ulicznym wypadkiem. Natomiast matka 
Walka sama stosuje wobec niego okrutną przemoc, która staje się bezpośrednią 
przyczyną jego ucieczki. Los tego wiejskiego dziecka jest szczególnie bolesny, po-
nieważ zostaje on odrzucony zarówno przez rówieśników, jak i dorosłych. 

Poznawcza pasja kieruje zatem Prusa w stronę dorosłych, których działania 
też nie są pozbawione wyjaśnienia. Grzechy dzieciństwa są porażającą diagnozą, 
ponieważ pokazują zerwanie elementarnych więzi. Pisarz prezentuje bowiem 
cztery domy, w których zauważa ten sam problem: brak obojga rodziców. Pod 
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tym względem społeczeństwo jest jednolite, gdyż niepełna rodzinna pojawia się 
zarówno wśród arystokracji (dom Loni) czy średniej szlachty (dom Kazimierza 
i Zosi), jak również u mieszczan (dom Józia) i wiejskiego proletariatu (dom Wal-
ka). 

Prus z żelazną konsekwencją pokazuje, iż dzieci są wiernym obrazem swych 
rodzin. Niezależnie bowiem od tego, czy nieobecność partnera została spowo-
dowana śmiercią (ojciec Loni, matka Kazimierza) czy rozstaniem (rodzice Józia 
i Walka), samotni rodzice są nieszczęśliwi, a nikt nie potrafi  dać miłości, gdy sam 
jej potrzebuje i szuka w najrozmaitszy sposób. Dorosły pochłonięty tym zajęciem 
nie zauważa, że jego dziecko czyni dokładnie to samo, chociaż szanse ma o wiele 
mniejsze. Dlatego niepowodzenie przychodzi szybko, a wraz z nim utrata wszel-
kiej nadziei. Dziecko rezygnuje i – najczęściej – odchodzi, a rodzic dopiero wtedy 
zauważa, jak wielką poniósł stratę.

Ta kwestia jest szczególnie podkreślana w wypadku Walka, pozbawionego ojca 
chłopca, którym wszyscy zgodnie pogardzają. Pod tym względem istnieje ana-
logia między Antkiem a Walkiem, tyle że w drugiej sytuacji narrator wyraźnie 
naświetla prześladowcze mechanizmy. Walek jest więc prawdą o Antku, wreszcie 
odsłoniętą. 

Wszelako przejście od kozła ofi arnego tekstu do kozła ofi arnego w tekście nie 
odbywa się wyłącznie na płaszczyźnie epistemologicznej. Dla Prusa bowiem kwe-
stia ta ma również aspekt etyczny. W Antku żaden z narratorów nie podejmuje 
tego zagadnienia, w Grzechach dzieciństwa natomiast ekspulsja podlega jedno-
znacznie negatywnej ocenie.

Jednakże Grzechy dzieciństwa przynoszą nie tylko stwierdzenie winy, ale 
przede wszystkim jej osobiste wyznanie. Na tym polega konfesyjny charakter tej 
pierwszoosobowej narracji, która nie bez powodu przypomina spowiedź kogoś, 
kto „już” wie, na czym polegał jego błąd. I nie tylko jego, gdyż wszyscy – dorośli 
i dzieci – w jednakowym stopniu są tu odpowiedzialni za odrzucenie. Obie części 
Grzechów dzieciństwa kończą się bowiem rozpaczą ojca (Józia), matki (Walka), 
a także samego narratora. Oni nie ujrzą więcej swoich bliskich, dlatego płaczą 
przede wszystkim nad własnym losem. 

Literatura

Motyw dziecka funkcjonował niemal w całej literaturze polskiej dziewiętnastego 
wieku. Wszelako paradygmatyczne realizacje tego tematu zostały ukształtowane 
przez romantyzm, dlatego nawet w późniejszym okresie, jak zauważa Anna Ku-
bale:
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W obrazie dziecka – samorodnego geniusza odsłania się nowa wersja romantycznej 
antynomii „artysta – świat”, ale mit dziecka-artysty zostaje w niej ucodzienniony i przysto-
sowany do wymogów prawdopodobieństwa życiowego – włączony w zwykłe sprawy dni 
powszednich. Los małych „odmieńców”, wiejskich „przygłupów” nigdy nie ma charakteru 
metafi zycznego – jak w romantyzmie – zawsze objaśniony bywa w kategoriach społeczne-
go oskarżenia15. 

Z tej trafnej obserwacji wynika jednak, iż między ujęciem romantycznym 
a pozytywistycznym więcej jest podobieństw niż różnic. Zasadnicza struktura 
obu koncepcji oparta zostaje na przeciwieństwie między jednostką („dzieckiem-
-artystą”) a zbiorowością („światem”); przeciwieństwie, któremu nadawany jest 
metafi zyczny (w romantyzmie) lub społeczno-ideologiczny (w pozytywizmie) 
sens. 

Antek jest utworem, w którym romantyczny motyw dziecka-artysty wykorzy-
stany został w celu propagowania pozytywistycznego programu pracy organicz-
nej. Dlatego za przekaz ideologiczny odpowiedzialny jest narrator autorski, który 
bezpośrednio zwraca się z nim do odbiorcy. Pomimo iż następuje tu – założony –
akt komunikacji, to jednak, zgodnie z zasadami prozy tendencyjnej, sytuacja ta 
jest zupełnie adialogiczna: narrator poucza, a czytelnik uznaje jego sądy za słusz-
ne16. 

Próba czytania Grzechów dzieciństwa w podobny sposób prowadzi do przeko-
nania, które najtrafniej wyraził Jan Lipski, stwierdzając, iż: 

...mamy tu do czynienia z rzadkiej wartości klejnotem beletrystycznym, którego artystycz-
ny kształt harmonizuje z ideowymi treściami, nie łatwymi co prawda do bezpośredniego 
scharakteryzowania, ale niewątpliwymi i co do swej postępowości, i co do intensywnego 
oddziaływania na czytelnika17.

Nieprecyzyjny przekaz ideowy wynika z faktu, iż Prus postanowił ulokować go 
nie poza fabułą, jak w Antku, ale w samym jej wnętrzu. Pisarz umieszcza więc czy-
telne odwołania do trzech dominujących dyskursów ideologicznych: konserwaty-
zmu (GD, 160), pozytywistycznej pracy organicznej (GD, 167) oraz emancypacji 
(GD, 204). Za każdym jednak razem okazuje się, iż ci, którzy się nimi posługują, 
nie czynią tego w sposób bezinteresowny. Legitymizm ojca Kazimierza wynika 
z fi nansowych korzyści, których źródłem jest służba u pani „hrabiny”. Natomiast 
teoria dotycząca organizmu społecznego czy roli kobiet dostarcza znakomitego 
uzasadnienia dla zachowań ludycznych (Kazimierza i jego rówieśników) lub za-
biegów miłosnych (panny Klementyny). 

15  A. Kubale, Dziecko [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa. 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1997, s. 201. 

16  Cf. A. Martuszewska, Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej. Gdańsk 
1970.

17  J.J. Lipski, Posłowie. W: B. Prus, Grzechy dzieciństwa. Warszawa 1953, s. 61. 
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Z pozytywistycznego programu Prus nigdy nie zrezygnował18, jednakże Grze-
chy dzieciństwa przynoszą wyraźną separację literatury od publicystyki. Tylko 
w ramach tej ostatniej dyskurs ideologiczny staje się uzasadniony, a i to jedynie 
dlatego, iż podlega dyskusji oraz polemice. Literatura, która – jak np. Antek – uży-
wa świata przedstawionego w charakterze exemplum programowych tez, zapomi-
na o istocie ludzkiej kondycji, która niewiele ma wspólnego z ideologią w stanie 
czystym. 

Wszelako w Grzechach dzieciństwa Prus jest jeszcze bardziej radykalny, ponie-
waż wyciąga ostateczne wnioski z podwojenia osoby narratora, zastosowanego 
w Antku. Dystans między narratorem autorskim a fi ngowanym oznacza bowiem, 
iż pisarz nie ma dostępu do „wnętrza” opowiadanej historii: między perspekty-
wą zewnętrznego obserwatora (narrator autorski) a punktem widzenia uczestni-
ka zdarzeń (narrator fi ngowany) nie istnieje żadna interakcja, komunikacja czy 
przepływ informacji. 

W Grzechach dzieciństwa narrator autorski początkowo także stara się zająć 
postawę neutralnego świadka. Skutek takiej strategii jest następujący: 

Przebieg mojej edukacji w klasie pierwszej nie przedstawia żadnych wybitniejszych 
momentów. Dziś, patrząc na owe czasy z historycznej odległości, koniecznej, jak wiado-
mo, dla sformułowania obiektywnego sądu wyznaję, że w ogólnych zarysach życie moje 
zmieniło się niewiele. W szkole trochę dłużej przesiadywałem w zamkniętej sali, w domu 
– trochę więcej biegałem po otwartej przestrzeni. Zmieniłem cywilne ubranie na mundur, 
a osoby, pracujące nad harmonijnym rozwinięciem moich fi zycznych i duchowych uzdol-
nień, zamiast dyscypliny – używały rózgi. 
I oto wszystko (GD, 167).

Projekt literatury tendencyjnej, który opiera się na prezentacji świata z per-
spektywy wyłącznie zewnętrznej, zostaje więc ironicznie zanegowany. Dla Ka-
zimierza przejście z okresu dzieciństwa do etapu szkolnej edukacji jest przecież 
zasadnicze, gdyż dokonuje metamorfozy jego wnętrza. 

Nie oznacza to, iż narracyjny dystans jest zupełnie bezużyteczny; wręcz prze-
ciwnie: jest konieczny, jednakże pod warunkiem, że zostanie uzupełniony o dane 
bezpośredniego doświadczenia. Dlatego w Grzechach dzieciństwa nieustannie 
przenikają się dwie płaszczyzny: narratora autorskiego (będącego osobą doro-
słą) oraz narratora fi ngowanego (będącego owym dzieckiem). Ich związek jest 
tak ścisły, iż precyzyjne rozdzielenie jest w zasadzie niemożliwe; obaj nieustannie 
współpracują: drugi dostarcza epickiego materiału, a pierwszy dokonuje jego in-
terpretacji i oceny. 

18  Jeszcze w 1890 roku pisarz użył sformułowania, które wydaje się echem komentarza, jakim był 
zamknięty Antek: „Praca organiczna toć to wszelka produkcja, wszelkie uczenie się, wszelkie kojarzenie 
się ludzi do uczciwych celów; toć to właściwie życie każdego społeczeństwa, które nie może ustawać ani 
na chwilę, nawet w razie wojny, epidemii, powodzi i innych klęsk elementarnych” (B. Prus, Kroniki. Oprac. 
Z. Szweykowski. Warszawa 1962, t. 12, s. 124–125; kursywa – C.Z).
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O ile zatem wizja literatury proponowanej przez pozytywizm wydaje się Pru-
sowi naiwna w swym wyłącznym obiektywizmie, o tyle wizja romantyczna jest 
również zbyt wąska, gdyż przecenia aspekt subiektywny. Do takiego wniosku pro-
wadzi zestawienie ostatnich scen, którymi pisarz zamyka fabułę Antka i Grzechów 
dzieciństwa. 

W obu bowiem wypadkach pojawia się krzyk i płacz matki, która traci swojego 
syna (Antka lub Walka). Zgodnie z zasadą ludowego paralelizmu w uczuciach 
tych uczestniczy także przyroda, dlatego oba utwory kończą się padającym desz-
czem. 

Jednakże w Antku narrator fi ngowany cytuje krążącą w powszechnym obiegu 
„pieśń”, która jest zniekształconą wersją Ducha sieroty Teofi la Lenartowicza. Nar-
rator opowiada jedynie o wędrówce chłopca, ale dalsza (nieprzytoczona) część 
ballady zawiera wypowiedź samego bohatera. Stwierdza on, iż to głód i mróz 
„skazał” go na śmierć, a jego duszę na opuszczenie rodzinnej wsi. Perspektywy 
narratora oraz jego bohatera są u Lenartowicza identyczne, gdyż pierwszy nie 
kwestionuje wyjaśnień, jakich udzielił drugi. Oznacza to, iż Duch sieroty dokonuje 
podwójnej naturalizacji ekspulsji, która zostaje uznana za fakt, po pierwsze, oczy-
wisty i, po drugie, wywołany przyczynami naturalnymi. Dokładnie tak kwestia ta 
jest ujęta przez narratora fi ngowanego noweli, dlatego poetycki cytat doskonale 
harmonizuje z uprzednią postawą opowiadacza. 

Ponieważ Grzechy dzieciństwa prezentują radykalnie odmienną eksplikację 
odrzucenia, dlatego opowiadanie pozbawione jest poetyckiej kody. W jej miej-
sce Prus wstawia krzyk matki, który trwa, rozchodząc się po całej okolicy. „Pro-
zaiczne” zakończenie jest bowiem odwróceniem i zaprzeczeniem „poetyckiego”: 
zamiast sztucznej, estetycznej formy pojawia się wierny zapis wołania; zamiast 
poetyckiego uobecnienia, jakie unieśmiertelnia wygnańca, jest krzyk stwierdza-
jący bolesną nieobecność tego, kto został odrzucony; więcej nawet: zamiast po-
twierdzenia i pogodzenia się z ekspulsją, z którego poezja czerpie swoje źródła, 
pojawia się wspólne wyznanie winy, będące dla narratora początkiem pisania. 

Antek z perspektywy Grzechów dzieciństwa jest więc zbyt romantyczny i zbyt 
pozytywistyczny zarazem. Bodaj jedynie Szweykowski zwrócił na to uwagę, 
stwierdzając, iż: „W traktowaniu świata dzieci autor Grzechów dzieciństwa zerwał 
zupełnie z sentymentalizmem i tendencyjnością (…)”19. Oba modele literatury 
okazują się niewystarczające wobec dokonanego odkrycia. Pisarz jest bowiem 
przekonany, że literatura musi łączyć to, co romantyzm i pozytywizm staran-
nie oddziela. Prus w Grzechach dzieciństwa – implicite – formułuje zatem etykę 
aktu twórczego, który powinien łączyć zarówno bezpośrednie doświadczenie, jak 
i krytyczny dystans. Perspektywa pisarza powinna więc mieć charakter zarówno 

19  Z. Szweykowski, op. cit., s. 97. 
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„wewnętrzny”, jak i „zewnętrzny”, ponieważ tylko wtedy będzie mógł on ująć isto-
tę egzystencji.

Na razie – w roku 1883 – zastosowanie tej metody pojawia się tylko w od-
niesieniu do świata dzieci. Ale już niedługo Prus wykorzysta to odkrycie, pisząc 
swoje arcydzieła: Placówkę, Lalkę czy Emancypantki. Polemizując z Aleksandrem 
Świętochowskim w związku z techniką literacką Lalki, pisarz poczynił nader in-
teresujące wyznanie: 

Kiedy zaczynałem pisać, robiłem to częścią instynktownie, częścią przez mimowolne 
naśladownictwo. Produkcje moje były zbiorem dorywczych obserwacji, kombinowanych 
zapewne na tle tego, co kiedyś czytałem. Każdy początkujący autor robi to samo20. 

Wedle tej recepty napisany został Antek. Dojrzały Prus znacznie więcej uwa-
gi przywiązuje do obserwacji. Dzięki niej już wie, że mechanizm imitacyjny nie 
ogranicza się do kopiowania literackich poprzedników, ale stanowi podstawowy 
wymiar ludzkiego istnienia. Grzechy dzieciństwa są pierwszą próbą odsłonięcia 
tej prawdy. 

20  B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. W: idem, Pisma, t. 29, s. 196.



 

II Chaos i struktura. 
Paryż w „Lalce” Bolesława Prusa

Fragment „Lalki” poświęcony paryskiej wizycie Stanisława Wokulskiego intrygo-
wał przede wszystkim wysokim poziomem perspektywizmu. Miasto jest poka-
zywane niemal wyłącznie z punktu widzenia zwiedzającego je bohatera, dlatego 
narracja osiąga tu maksymalny stopień personalizacji1. 

Teza ta prowadzi do – oczywistego, skądinąd – wniosku, iż za wszelkie zmiany 
w obrazie miasta odpowiedzialny jest Wokulski, a raczej jego płynna i niestabilna 
kondycja. Jednakże fakt ten nie jest bynajmniej podstawowy i sam też domaga się 
wyjaśnienia. Sytuacja egzystencjalna pana Stanisława nie powstała bowiem w Pa-
ryżu, ale w Warszawie – i tam też szukać należy jej istoty. Wynika z tego przeko-
nanie, które nie jest bynajmniej oczywiste2, iż paryski fragment nie ma charakte-
ru autonomicznego: jest integralnym składnikiem powieści, ponieważ pokazuje 
określony etap wewnętrznego rozwoju bohatera; etap, który posiada swoją genezę 
oraz dalsze następstwa. 

Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie obu wspomnianych zjawisk. Paryski 
epizod przynosi bowiem dwie skrajnie odmienne wizje miasta, jako przestrzeni 
chaotycznej oraz uporządkowanej. Interesuje mnie, po pierwsze, w jaki sposób 
dochodzi do ich powstania oraz, po drugie, w jakim stopniu proces ten pozostaje 
uwarunkowany wcześniejszymi i późniejszymi doświadczeniami Wokulskiego. 

Mityzacja Paryża

W znanym eseju Roger Caillois pisał, że na mityczny wizerunek francuskiej stoli-
cy, jaki funkcjonował w XIX wieku, składa się:

1  Cf. S. Eile, Dialektyka „Lalki” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 21.
2  Cf. T. Wójcik, „Ależ tu jest więcej marmurów i brązów aniżeli w całej Warszawie!”. Paryska utopia 

Bolesława Prusa. W zbiorze: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A.Z. Makowiecki. Warszawa 1992, 
s. 173.
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...fantasmagoryczne wyobrażenie Paryża (…), tak silnie ujarzmiające wyobraźnię, że nikt 
nie zastanawia się, czy jest wierne, wyobrażenie zrodzone z książek, tak jednak rozpo-
wszechnione, że przeniknęło do ogólnej atmosfery myślowej i zaczęło wywierać pewien 
przymus. Są to, jak wiemy, cechy wyobrażenia mitycznego3. 

Prus posługuje się podobną strategią: konstruuje bowiem obraz Paryża w ska-
li mikroskopowej, ale wybrane fragmenty ulegają odrealnieniu, w którym bez-
pośrednia obserwacja ustępuje miejsca imaginacji. Jednakże – i na tym polega 
zasadnicza różnica – pisarz wie, że taka wizja nie jest adekwatna i dlatego wiele 
wysiłku wkłada w przedstawienie mechanizmu, który ją powołał do istnienia. 

Paryskie fantasmagorie w Lalce mają dwojaki charakter: kształtuje je albo za-
chwyt, albo przerażenie miastem. Sytuacja pierwsza zdarza się znacznie częściej, 
ponieważ pan Stanisław jest oczarowany niemal wszystkim: budynkami, ulicami, 
parkami, pomnikami czy placami. Imponują mu przede wszystkim skala i roz-
mach, z jakim zostały wykonane, jednak równie ważne jest to, z czego się składają. 
Dlatego paryska opera zadziwia nie tylko rozmiarami, ale i wykończeniem: 

Na parterze – szereg arkad i posągów, na pierwszym piętrze olbrzymie kolumny ka-
mienne i nieco mniejsze marmurowe, ze złoconymi kapitelami. Na wysokości dachu w ką-
tach orły i złocone posągi, unoszące się nad złoconymi fi gurami rozhukanych koni. Dach 
– bliżej płaski, dalej kopuła, zakończona koroną, a jeszcze dalej – dach trójkątny, również 
dźwigający na szczycie grupę fi gur. Wszędzie marmur, brąz, złoto, wszędzie kolumny, po-
sągi i medaliony… (II, 106)4.

Tej deskrypcji dokonuje wprawdzie narrator, ale czyni to z perspektywy Wo-
kulskiego, pokazując charakterystyczne dla niego przejście od detalicznej enume-
racji do wizji „zatartej”, oddającej stan emocjonalny, w jaki wprawił go oglądany 
obiekt. 

Jednak Paryż staje się też miastem męczącym, a nawet nieprzyjaznym. Ten typ 
doznań nie występuje ani często, ani bezpośrednio, niemniej jego rola jest równie 
istotna. Kiedy np. Wokulski odpoczywa w hotelu po całodziennym spacerze, po-
pada w letarg, w trakcie którego ponownie „widzi” miejską scenerię. Schemat jest 
podobny jak poprzednio: najpierw pojawia się zestaw detali, który następnie traci 
konkretne kształty: 

Potem marzyło mu się, że to morze domów i las posągów i nieskończone szeregi drzew 
zwalają się na niego i że on sam już śpi w niezmiernym grobowcu samotny, cichy, prawie 
szczęśliwy. Śpi, o niczym nie myśli, o nikim nie pamięta, i tak przespałby wieki, gdyby, ach! 
nie ta kropla żalu, która leży w nim czy obok niego, tak mała, że jej nie dojrzy ludzkie oko, 
a tak gorzka, że mogłaby cały świat zatruć (II, 131). 

3  R. Caillois, Paryż, mit współczesny. Przeł. K. Dolatowska. W: Odpowiedzialność i styl. Eseje. 
Warszawa 1967, s. 103–104. 

4  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. Wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1998; cyfra rzymska oznacza tom, arabska – stronę. 
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Pierwsza faza wizyty Wokulskiego naznaczona jest zatem ambiwalencją: Paryż 
fascynuje i zarazem dręczy, wywołując katastrofi czne wizje. Tego typu polaryzacja 
urbanistycznej przestrzeni nie tylko nadaje jej charakter fantasmagoryczny; spra-
wia również, że jej zrozumienie wymaga uwzględnienia stanu, w jakim znajduje 
się obserwator. Kondycja Wokulskiego w Paryżu – przynajmniej na tym etapie –
 nie jest jednak odseparowana od tego, czego doświadczył w Warszawie (zwłasz-
cza tuż przed wyjazdem), dlatego szkicowe przypomnienie tej kwestii wydaje się 
nieodzowne5.

Pan Stanisław jest uwikłany w stosunki z Izabelą oraz z jej – rzeczywistymi 
lub domniemanymi – konkurentami (Starski, Ochocki, Rossi). Obie relacje mają 
podobną naturę, gdyż powstały w wyniku naśladowczych skłonności pragnienia. 
Wokulski, rozpoznawszy w Izabeli osobę narcystyczną, imituje jej autokoncentra-
cję; natomiast otaczający ją mężczyźni sugerują zainteresowanie piękną arysto-
kratką, prowadząc do intensyfi kacji pragnienia. Różnica w obu wypadkach polega 
tylko na rozkładzie akcentów: Izabela jest wzorem, który wskazuje na samą siebie, 
niemniej jest także przeszkodą, uniemożliwiającą spełnienie tej sugestii. Kon-
kurenci zaś odwrotnie: są przede wszystkim rywalami, jak również utwierdzają 
amanta w dalszych zabiegach. 

Uroki fascynacji i męki zazdrości wypełniają tak silnie warszawską egzystencję 
Wokulskiego, iż w Paryżu nie potrafi  on się od nich uwolnić. Dlatego jego postrze-
ganie ludzi oraz urbanistyki jest niemal zdeterminowane przez te przeżycia, które 
tworzą coś w rodzaju transcendentalnych zasad apercepcji. 

Przechadzając się po Paryżu, Wokulski parokrotnie zwraca uwagę na kobie-
ty. Wywierają na nim pozytywne wrażenie: są niepowtarzalne i intrygujące, ob-
darzone urodą i tajemniczym spojrzeniem. W analogiczny sposób kształtuje się 
doświadczenie miejskie; budowle i place jawią się jako różnorodne, zaskakujące, 
wyposażone w niezwykłe ozdoby, a przede wszystkim pełne jakiejś wewnętrznej, 
ukrytej energii. 

Jednakże nawet ten zachwyt nie jest zupełny; wystarczy bowiem, iż któraś 
z dam okaże się zbyt podobna do Izabeli, a Wokulski natychmiast przypomni so-
bie, że został przez nią odrzucony. Wówczas piękny salon w hotelu przestaje go 
interesować, uliczne widoki natomiast wywołują zmęczenie, a nawet gwałtowne 
osłabienie. 

W kontaktach z mężczyznami – wyłączając Suzina – rola pierwiastka nega-
tywnego staje się dominująca. Nieznajomych na ulicy Wokulski traktuje jak wro-
gów, którzy szydzą z niego, dlatego najchętniej wszystkich wyzwałby na pojedy-
nek. Tych zaś, którzy przychodzą do niego w interesach, też podejrzewa o niecne 
zamiary, traktuje więc ich z wyraźnym dystansem. Wokulski przenosi zatem 

5  Odwołuję się tu do własnych ustaleń zawartych w książce Powracająca fala (Kraków, 2005), 
rozdz. III: Lalka i lustro. Pseudonarcyzm w „Lalce” Bolesława Prusa. 
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doświadczenie rywalizacji o Izabelę na przypadkowych mężczyzn i skutki tego 
procesu pojawiają się natychmiast. Pan Stanisław jest targany sprzecznymi oraz 
gwałtownymi emocjami, powodującymi już nie tylko wyczerpanie, ale także za-
chwianie psychicznej równowagi. 

Stąd właśnie pochodzi owo poczucie wewnętrznego chaosu, które następnie 
jest ekstrapolowane. Narrator, podsumowując pierwszy etap pobytu Wokulskie-
go, zauważa bowiem: „Wszystkie te widoki tworzyły dookoła niego chaos, któ-
remu odpowiadał chaos panujący w jego własnej duszy” (II, 134). Analogia ta 
nie ma jednak charakteru izomorfi cznego, ale genetyczny: to, w jakim stanie jest 
oglądający, wyznacza kształt tego, co jest przez niego obserwowane. Prus podkre-
śla ten związek, pokazując, iż w obu – podmiotowej i „przedmiotowej” – sferach 
panuje podobna zasada. Ci, którzy ze sobą rywalizują, przestają się różnić; i dla-
tego Wokulski tak często doświadcza depersonalizującego „roztopienia” w tłumie 
otaczających go mężczyzn. Zarazem jednak to, co widzi, także jest pozbawione 
wyraźnych dystynkcji – i Prus pokazuje ten efekt w wielu dziedzinach. 

Wśród odwiedzających Wokulskiego osób dominuje jeden styl zachowania, 
który niweczy pozostałości dawnych różnic. Żołnierz, inżynier czy baronowa za-
chowują się jak zwykli oszuści, próbując wyłudzić pieniądze. Prawdziwą fi gurą 
niezróżnicowania jest Jumart, dla którego tożsamość polega właśnie na jej bra-
ku; na przybieraniu odpowiednich ról w zależności od aktualnej sytuacji. Sama 
zresztą klasyfi kacja ludzi, którą stworzył, jest parodią wszelkiej klasyfi kacji w tym 
sensie, iż obnaża jej nietrwały, konwencjonalny charakter. 

Przestrzeń miejska podlega tej samej zasadzie prezentacji. Wokulski zwiedza 
Paryż, posługując się alfabetycznym spisem jego dzielnic, jednakże ten rodzaj 
„porządku” nie powoduje nic innego, jak tylko zamęt. Pan Stanisław kolejno oglą-
da kościoły, bulwary, kawiarnie, parki, cmentarze, przedmieścia i fabryki, ale żad-
ne z tych miejsc nie przykuwa jego uwagi swoją specyfi ką. Ostatecznie wszystkie 
zlewają się w owe „morza domów” i „lasy posągów”, tworząc obraz fantasmago-
ryczny, a przy tym niebezpieczny. 

Reasumując: mityzacja Paryża polega na ujednoliceniu jego przestrzeni. Zo-
staje ona pozbawiona wyraźnych podziałów, separujących centrum od peryferii 
i nadających poszczególnym miejscom odrębny status. Miasto przypomina wielką 
ulicę, na której bez przerwy trwa ruch, zacierający wszelkie kontury. Sporadycz-
nie można wprawdzie w nim ujrzeć coś niezwykłego – a nawet mistycznego (por. 
II, 131) – ale wymaga to koncentracji i wysiłku, na które Wokulskiego coraz rza-
dziej stać. Częściej natomiast nawiedza go apatia i otępienie, za sprawą których 
coraz dotkliwiej doświadcza owej „kropli żalu”, jaką przywiózł z Warszawy. 
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Demityzacja Paryża 

Przedstawiona powyżej prezentacja nie tylko ulega dalszej zmianie, ale, biorąc 
pod uwagę proporcje, okazuje się, iż była ona jedynie wprowadzeniem: tyleż nie-
zbędnym, ile niepełnym i wymagającym modyfi kacji. Ich ostatecznym rezultatem 
jest wizja dokładnie przeciwstawna, dlatego projekt mityzacyjny zostaje zanego-
wany i zdekonstruowany. W ten sposób Lalka wpisuje się w wąski nurt polskiej 
literatury XIX wieku, która wobec problematyki urbanistycznej wykonuje – jak 
stwierdza Elżbieta Rybicka – gest demityzacyjny6. 

Podstawowa strategia Prusa polega na uzupełnieniu pierwotnego perspekty-
wizmu: Paryż nadal będzie pokazywany z jednostkowego punktu widzenia, który 
jednakże stanie się o wiele bardziej refl eksyjny, w szczególności zaś – autorefl ek-
syjny. Wokulski bowiem wnikliwie analizuje własną sytuację egzystencjalną, dla-
tego staje się także bardziej uważny – a nawet dociekliwy – postrzegając miejskie 
realia.

W refl eksjach pana Stanisława wyraźnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszy 
zawiera krytyczną ocenę jego przeszłego i poniekąd aktualnego położenia; dru-
gi natomiast podejmuje kwestię szukania pozytywnych rozwiązań dotyczących 
najbliższej przyszłości. Każdy z tych nurtów kształtuje się przy współudzia-
le dwóch elementów: obserwacji Paryża oraz spotkań z przebywającymi w nim 
ludźmi. 

Oba te elementy były obecne już w początkowym etapie, jednak teraz zmienia 
się ich kolejność. Przestrzeń miejska jest bowiem wyraźnie eksponowana, peł-
niąc funkcję swoistego katalizatora, który wyrywa z apatii i pobudza zarówno 
do zewnętrznych, jak i wewnętrznych dociekań. Ludzie natomiast pojawiają się 
później, kiedy Wokulski dysponuje już pewnym zasobem przemyśleń, który za-
mierza skonfrontować. Odwrócenie tego następstwa (w stosunku do poprzedniej 
fazy) pokazuje nie tylko wzrost roli samego miejsca, ale przede wszystkim fakt, iż 
teraz obraz francuskiej stolicy okaże się bardziej bezpośredni. Percepcja nie jest 
już kształtowana przez spotykane osoby, które dodatkowo wykazują uderzające 
podobieństwo z tymi, których Wokulski zostawił w Warszawie. 

Wątek pierwszy: krytyczny

Penetrując Paryż, Wokulski trzykrotnie doznaje nieprzyjemnych, a nawet boles-
nych wrażeń. Scenka w bulwarowym teatrzyku „Variétés” przyprawia bohatera 
o utratę przytomności; występ kawiarnianego śpiewaka wywołuje oburzenie, 

6  E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze 
polskiej. Kraków 2003, s. 76–77. 
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a spektakl magnetyzera Palmieriego w hotelowym salonie wprowadza w stan 
przerażenia. 

Efekt ten nie jest przypadkowy: przestrzeń mała i ograniczona pozwala Wo-
kulskiemu na koncentrację, natomiast licznie wypełniający ją ludzie zapewniają 
mu anonimowy charakter. Najważniejsze jest jednak to, iż miejsca te wiążą się 
z działaniami teatralnymi (lub parateatralnymi), posługującymi się słowem, ge-
stem i muzyką. Ich silny wpływ polega na tym, iż dokonują obiektywizacji: Wo-
kulski, oglądając i słuchając tych przedstawień, odkrywa w nich swoje własne 
problemy, wobec których teraz zajmuje perspektywę zewnętrznego obserwatora.

Ów moment rozpoznania i identyfi kacji jest dotkliwy, niemniej ból zostaje 
opanowany, dzięki czemu pan Stanisław przystępuje do krytycznej refl eksji. Jej 
wynikiem jest wniosek o dalece niewłaściwej relacji, jaka łączy go z panną Iza-
belą. Konkluzja ta wynika z dwóch przesłanek; w pierwszej stwierdzone zostaje, 
iż Łęcka z premedytacją otacza się tłumem adoratorów, wzbudzając między nimi 
rywalizację. Wokulski zdał sobie sprawę, iż tkwi już w tym układzie, ale zrozumiał 
również, jak bardzo destrukcyjnie wpływa na niego stan permanentnej zazdrości. 
Drugie założenie dotyczy wzajemności, którą pan Stanisław obserwuje w Paryżu, 
a której nie odnalazł u Izabeli. Ich więź nie jest zatem obustronna, ale opiera się na 
ślepym – być może magnetycznym – zauroczeniu, któremu tylko on jeden uległ. 

Tego rodzaju rozpoznanie w Warszawie było zupełnie niemożliwe, dlatego 
narrator słusznie podkreśla rolę francuskiej metropolii: „Każdy zresztą dzień 
w Paryżu przynosił mu nowe idee albo rozjaśniał tajemnice jego własnej duszy” 
(II, 145). Zwieńczenie tego procesu następuje podczas pożegnalnego śniadania 
z Suzinem, kiedy to obaj przyjaciele rozmawiają w hotelowym pokoju. Rosyjski 
kupiec także unaocznia Wokulskiemu, jaką rolę odgrywa on wobec ukochanej 
i jej amantów. Rada, której Suzin udzielił przyjacielowi, nie należy wprawdzie do 
najtrafniejszych, gdyż nie zaleca opuszczenia układu, a jedynie zmianę zachowa-
nia, w którym powinno znaleźć się więcej dumy i pogardy. Jednakże dla pana 
Stanisława najważniejszy okazał się fakt, iż Suzin bezbłędnie odkrył przyczynę 
jego trudnej sytuacji. To, co było najbardziej mrocznym doświadczeniem, zostało 
rozpoznane i nazwane już nie tylko „od środka”, ale także przez kogoś z zewnątrz, 
kto ma do dyspozycji jedynie obserwację. Do tej pory Wokulski ujmował swe 
problemy w kategoriach indywidualnego fatum, które zostało oswojone, ale przed 
którym ostatecznie nie sposób uciec; po rozmowie zaś jest przekonany, iż skoro 
jego przypadek okazał się rozpoznawalny, to pojawia się nadzieja na wyleczenie.

Wątek drugi: pozytywny

Dotąd percepcja Paryża dokonywała się w skali mikroskopowej, dlatego jej zmia-
na ma charakter radykalny. Niewątpliwie polega ona również na przejściu:
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...od początkowej perspektywy wewnętrznej do ujęcia panoramicznego, które buduje nie-
jako historyczną i topografi czną mapę przestrzeni miejskiej, jakkolwiek synteza ta nie wy-
nika bezpośrednio z wszechwiedzy narracyjnej, ale uwierzytelniona jest poznawczą posta-
wą Wokulskiego7. 

Problem polega na tym, iż uprzedni obraz Paryża także był zależny od per-
spektywy epistemologicznej pana Stanisława. Jej modyfi kacja nie jest zatem oczy-
wista; nie jest bowiem tak, iż różnica między tymi ujęciami jest tylko kwestią skali, 
która niejako automatycznie w mniejszym wymiarze przynosi chaos, a w szer-
szym – porządek. 

Istota nowego oglądu polega na tym, iż staje się on bezpośredni, oparty wy-
łącznie na relacji między percypującym podmiotem i niezależnym od niego 
obiektem. Podwójna mediatyzacja, w jakiej dotąd tkwił Wokulski, zostaje bowiem 
usunięta; znika zarówno prześladujące go widmo Izabeli i jej kochanków, jak jego 
tutejsze „wcielenia”, w postaci spotykanych na ulicy kobiet i mężczyzn. Swoistą 
odmianą tych ostatnich byli „przewodnicy”, którzy – jak np. Jumart – wtajem-
niczali w chaos Paryża. Dlatego ich także Wokulski się pozbędzie, i to nie tylko 
w „formie” ludzkiej, ale także książkowej. 

Pozycja bedekerów była już wówczas utrwalona, chociaż zapewne niewielu 
zdawało sobie sprawę z ograniczeń i stereotypów, jakie zawierają. Prus postano-
wił unaocznić te wady, pokazując, iż paryski przewodnik nie przedstawia urba-
nistycznej organizacji, a zatem odpowiada pierwszej, bezładnej fazie zwiedzania. 

Gest odrzucenia bedekera przez Wokulskiego nie jest jednak czysto negatywy; 
przypomina raczej doświadczenie, o którym później pisał Jan Błoński:

Można więc powiedzieć, że i w Sienie, i w Wenecji kleciłem powoli własną mapę i włas-
ny przewodnik, jak gdybym chaosowi miasta, który w okamgnieniu pokonał ubogi (choć 
sprawdzalny) porządek planu, pragnął nadać ład własny. Miałem przed oczami mało zro-
zumiały tekst: kluczem, którym chciałem go rozłamać, był oczywiście przewodnik. Ceni-
łem go więc i szanowałem. Zarazem jednak – nieświadomie czy półświadomie –pracowa-
łem nad tym, aby zastąpić go przez inny, trafniejszy, przynajmniej w moim rozumieniu8. 

Zamiar Wokulskiego był analogiczny: nadać miastu ład wbrew przewodniko-
wi, tym bardziej iż ten wcale go nie zawiera. Różnica polega zaś na tym, że Prus 
pokazuje ten proces w kategoriach obiektywnych. Perspektywa niezmediatyzowa-
na pozwala bowiem odsłonić to, co pozostaje ukryte i rzeczywiste zarazem. Kie-
dy zatem Wokulski jest w stanie dokonać „czystej” konfrontacji, Paryż odkrywa 
przed nim sekrety swej budowy.

Rezultaty swych obserwacji pan Stanisław sformułuje za pomocą metafor, któ-
re nie tylko nie osłabią potencjału poznawczego, ale także go rozszerzą, ponieważ 

7  Ibidem, s. 110. 
8  J. Błoński, Miasta. „Teksty” 1972, nr 1, s. 88. 
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dzięki nim zjawiska z zakresu urbanistyki zostaną połączone z procesami społecz-
nymi i antropologicznymi. 

Wokulski dokonuje trzech zasadniczych odkryć związanych z porządkiem Pa-
ryża. Pierwsze dotyczy ogólnego planu, na jakim miasto zostało założone. Przy-
pomina on półmisek, a zatem jest układem prostym i zamkniętym (pominąwszy 
Sekwanę). Ludzka egzystencja też jest w pewnym sensie prosta, ponieważ składa 
się z pracy, dzięki której paryżanie osiągają pozostałe cele. Ich aktywność zawo-
dowa jest nie tylko intensywna i ma nowoczesny charakter, ale także obejmuje 
wszystkie grupy społeczne (z wyjątkiem arystokracji, ale jej rola jest już marginal-
na), dlatego też wszyscy – niczym w obiegu zamkniętym – czerpią profi ty z wy-
twarzanych dóbr. 

Drugie odkrycie Wokulskiego koncentruje się na wewnętrznej logice miasta. 
Okazuje się, iż jego przestrzeń nie jest jednorodna, ale posiada strefę nadrzędną 
(„oś krystalizacji”), względem której zorientowane zostały pozostałe dzielnice, 
mające wyraźnie zaznaczone granice. W paryskiej urbanistyce istnieje zatem za-
sada hierarchii oraz różnicy, dzięki którym uporządkowano ten pozorny chaos 
domów i ulic. 

Pan Stanisław natychmiast zauważa, iż podział ten pokrywa się ze struktu-
rą paryskiego społeczeństwa. Poszczególne dzielnice są bowiem zamieszkiwane 
przez ludność, którą łączy identyczna profesja lub – ewentualnie – pochodzenie. 
Wynika to z założenia antropologicznego, zgodnie z którym wszyscy pracują 
zgodnie z odmiennymi uzdolnieniami i predyspozycjami, jakie zdołali w sobie 
rozwinąć. 

Trzecie odkrycie – w przeciwieństwie do pozostałych – dotyczy elementów 
dynamicznych. Wokulski zauważa, że historia Paryża ma charakter progresywny: 
jest bowiem procesem, który prowadzi do osiągnięcia coraz pełniejszych i wyraź-
niejszych struktur urbanistycznych. Zatem rozwój miasta też nie jest przypadko-
wy, ale odbywa się zgodnie z regułą ulepszania i doskonalenia. 

Analogiczne zjawisko pojawia się na poziomie socjologicznym. Grupy są od-
rębne, ale nie zamknięte, zatem możliwe jest przejście z niższej do wyższej (a nawet 
najwyższej – arystokratycznej). Łączy się to ze zmianą dzielnicy, dlatego bohater 
stwierdza, iż w Paryżu: „Topografi a miasta odpowiada historii jego mieszkańców” 
(II, 145). Tego rodzaju zmiany mają charakter ewolucyjny i angażują kilka poko-
leń. Jeśli jednak są wykonalne, to dlatego iż we francuskiej metropolii efekty pracy 
nie są marnowane, ale gromadzone i powiększane, tak iż dostarczają materialnych 
podstaw do społecznego rozwoju. 

Wszelako Wokulski nie ulega tu pokusie idealizacji. Zauważa bowiem, iż w ob-
rębie każdej z grup toczy się – niekiedy brutalna – rywalizacja, która gwarantuje 
sukces jedynie jednostkom odpowiednio silnym i wytrwałym. Niemniej jednak 
ci, którym udało się wiele osiągnąć, są doceniani, dlatego ich kariera przebiega 
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proporcjonalnie do zasług. Klasy wyższe czerpią zresztą wiele korzyści z nowych 
ludzi, zatem w Paryżu nie stosuje się kastowego separatyzmu. 

Obserwacje te ponownie prowadzą pana Stanisława do krytycznej autorefl ek-
sji. Jednakże zarzucając sobie marnowanie energii i środków, niemal natychmiast 
dostrzega on wyjście z tego położenia. Przykładu dostarczają mu paryżanie, dla-
tego ich wzorem Wokulski zamierza przede wszystkim pracować, a także uzupeł-
niać braki w wykształceniu. Ten projekt niekoniecznie, jak stwierdza, uczyni go 
szczęśliwym, niemniej dostarczy minimum sensu, bez którego droga do samobój-
stwa stanęłaby otworem. 

Remityzacja

W tym stanie pan Stanisław jest już oczyszczony i gotowy, aby rozpocząć nowe 
życie, na czym zresztą usilnie mu zależy. Niestety, już pierwsza próba, jaką w tym 
celu podejmuje, niweczy cały zamiar. W Paryżu bowiem mieszkają ludzie rozma-
ici; wszyscy ciężko pracują, ale jedni liczą na to, iż rezultaty ich wysiłku dokonają 
ewolucyjnych zmian w warunkach, jakie zastali, inni natomiast – przeciwnie – 
dążą do radykalnego, rewolucyjnego przewrotu. Do tych ostatnich należy profe-
sor Geist. 

Pod wpływem jego wizyty, a następnie własnej rewizyty Wokulski utracił we-
wnętrzną równowagę, którą z takim trudem uzyskał. Geist umiejętnie bowiem 
wzbudza zainteresowanie czymś niezwykłym, a następnie ogranicza dostęp; gor-
liwie namawia adepta do rozpoczęcia wspólnej pracy, zarazem jednak wyrzuca go 
za drzwi, każąc samemu podjąć decyzję. W ten sposób już nie tylko zainteresowa-
nie, ale i emocje pana Stanisława znowu osiągają wysoki poziom, co nie pozwala 
na rzeczową ocenę sytuacji. Ostatecznie nawet to one zdają się dominować, gdyż 
będąc o krok od pozytywnego rozstrzygnięcia, Wokulski już przeczuwa przyszłą 
sławę, jaka spadnie na genialnego wynalazcę. Zatem nawet gdyby laboratorium 
Geista okazało się punktem docelowym, jest bardzo prawdopodobne, że w nim 
pan Stanisław popadłyby w kolejne uzależnienie: od aktualnego przełożonego 
oraz własnych marzeń o światowym rozgłosie. 

Niepokój Wokulskiego jest zresztą uzasadniony, ponieważ Geist przypomina 
mu innych interesantów, a raczej doświadczenia związane z ich obecnością. Jego 
niedoszłych klientów charakteryzuje bowiem – jak wspomniałem – dziwne po-
mieszanie ról i tożsamości. W wypadku profesora proces ten osiąga apogeum. 
Dystynkcje zacierają się już w nim samym: nie wiadomo, ile ma lat, a przede 
wszystkim czy jest geniuszem czy szaleńcem, bogaczem czy nędzarzem. Jego po-
glądy dotyczące natury zakładają zniesienie barier między tym, co ciężkie, i tym, 
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co lekkie; jego prace dążące do odkrycia pierwotnej materii tożsamej z substancją 
duchową są zatem zapowiedzią doskonałego niezróżnicowania. 

Analogicznie przedstawiają się poglądy profesora w dziedzinie antropologii: 
granica między człowiekiem a zwierzęciem nie jest absolutna, dlatego „ludzie” 
budzą w nim pogardę. Stąd już blisko jest do zastosowania przemocy, która będzie 
nie tylko uzasadniona, ale i nowoczesna, by nie rzec masowa. Geist przypomina 
tych wizjonerów, którzy chcieliby stworzyć „nowego człowieka” za pomocą siły, 
usuwającej wszystkie wybrakowane egzemplarze. 

Fiasko paryskiego etapu pokazuje Prus za pomocą tej samej metody, od ja-
kiej rozpoczął prezentację pobytu Wokulskiego. Tyle tylko, iż proces ten odbywa 
się w „przestrzeni” interpersonalnej, zatem elementy urbanistyczne zostaną po-
minięte. Remityzacja dotyczy przede wszystkim Geista oraz tego, co w związku 
z nim przeżywa pan Stanisław. 

Jego dusza została opanowana przez dwie walczące ze sobą wizje: z jednej stro-
ny pojawia się profesor, z drugiej – piękna arystokratka. Problem polega na tym, 
iż ta psychomachia jest pozorna: obie postacie są tak samo utopijne, a ich projekty 
pozostają równie dalekie od wolnej egzystencji. 

W tej sytuacji wybór nie jest wyborem, ale grą przypadku, w której wygrywa 
ten, komu na moment silniej uda się pobudzić emocje. Szale zwycięstwa ważą się 
do ostatniej chwili i kiedy wydawałoby się, że niekwestionowana przewaga Gei-
sta znajdzie swe potwierdzenie, jeden krótki, banalny liścik, w którym prezesowa 
donosi o rumieńcach Izabeli na wspomnienie Wokulskiego, przesądza o decyzji. 

* * *

Prezentacja Paryża w Lalce stanowi swoisty przyczynek do fenomenologii per-
cepcji. Kiedy miasto sprawia wrażenie chaosu, wówczas jego konstytucja odby-
wa się za pomocą zabiegów mityzacyjnych; i odwrotnie: dostrzeganie porządku 
w przestrzeni urbanistycznej powoduje, iż jej reprezentacja uzyskuje hierarchię 
i różnicę. 

Prus był przekonany, iż właściwy czy prawdziwy ogląd miasta zawsze odsłoni 
w nim ukrytą logikę, która porządkuje i wyznacza kierunki orientacyjne. Takie 
„czytanie miasta” zapewne bliskie jest metodzie strukturalnej, jednakże w konklu-
zji nie zamierzam dojść do wniosku, iż Prus był „pierwszym strukturalistą przed 
wszystkimi”. 

Przesłanie fragmentu paryskiego polega bowiem na tym, że pokazuje on uwa-
runkowania, jakie stoją za oboma – mityzacyjmym i demityzacyjnym – procesa-
mi. Jedno i to samo miasto może być odbierane zupełnie inaczej, w zależności od 
tego, w jakiej kondycji znajduje się podmiot dokonujący obserwacji. 

Jeśli zatem przyjąć, iż ów moment demityzacyjny jest ważniejszy, to uzasad-
nienie takiego przekonania tkwić będzie już nie w samym fragmencie, ale w całej 



43

 

powieści. Tylko bowiem w Paryżu Wokulski osiągnął stan osobistej niezależności 
i wewnętrznej równowagi, którego nigdzie indziej nie udało mu się zaznać. Mo-
ment ten był wprawdzie krótki, ale jego funkcja ma charakter prefi guracji, która 
zapowiada przyszłe wydarzenia. W Paryżu było jeszcze za wcześnie, niemniej to 
właśnie we francuskiej metropolii okazało się, że wyzwolenie jest osiągalne. 





 

III Skąpy Litwin.
Poezja Adama Mickiewicza
w „Lalce” Bolesława Prusa

Związki z twórczością Adama Mickiewicza są u Bolesława Prusa widoczne za-
równo w literaturze, jak i dyskursie eseistycznym. Wzajemne relacje kształtujące 
się w ramach tej drugiej sfery są niewątpliwie znacznie bardziej precyzyjne, po-
nieważ autor Lalki poświęcił Mickiewiczowi kilka obszernych studiów, w których 
zaprezentował swoje poglądy w sposób nader klarowny. Z tego zapewne powodu 
problem ten znalazł wielu komentatorów, którzy stale dochodzą do – słusznego 
zresztą – wniosku, iż przekonania Prusa ewoluowały w zależności od zmieniającej 
się sytuacji kulturowo-literackiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

W dziełach literackich sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Oprócz 
tych kwestii, jakie pisarz zawsze poruszał w publicystyce, pojawiają się bowiem 
nowe, które są zarówno nieoczywiste, jak i niezmienne. Modelową realizacją tej 
zasady jest Lalka. Już sam Prus, kiedy odpowiadał na zarzuty Aleksandra Świę-
tochowskiego dotyczące nierealnej kreacji bohatera, stwierdzał, iż: „Wokulski nie 
jest »zlepkiem«, ale typem bardzo często spotykanym u nas. Mickiewicz był poetą, 
a przy tym miał popędy wojskowe, polityczne i reformatorskie i »kochał się jak 
gimnazjalista«”1. 

Nie jest zatem wykluczone, że osoba głównej postaci została ukształtowana na 
wzór tej, którą pisarz znalazł w życiu i dziele Mickiewicza. Prus wymienia niemal 
wszystkie najważniejsze obszary jego zainteresowań, ale nie bez powodu zaczy-
na od poezji, a kończy na biografi cznych perypetiach związanych z miłością. Te 
kwestie pozostają ściśle ze sobą związane, a zarazem nie stały się przedmiotem 
odrębnych dociekań pisarza, który w swej publicystyce albo je pomijał, albo łączył 
z pozostałymi, bardziej „ideologicznymi” problemami. 

Sam termin „poezja” zapewne jest tu rozumiany szeroko. Interpretatorzy Lalki 
natychmiast dostrzegli liczne aluzje do czwartej części Dziadów i zawartej w tym 

1  B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. W: idem, Pisma. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1948, t. 29, 
s. 201. 
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dramacie romantycznej koncepcji miłości2. Tym dziwniejszy jest fakt, iż często 
przywoływane erotyki Mickiewicza nie doczekały się analizy, która wykraczałaby 
poza katalog przytoczeń. Celem niniejszego rozdziału jest uzupełnienie tej luki 
przy założeniu, iż postępowanie Prusa wiele – chociaż nie wszystko – w tej kwestii 
zawdzięcza monografi om, jakie w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku wydał 
Józef Tretiak i Piotr Chmielowski. 

* * *

W Lalce pojawia się aż pięć liryków Mickiewicza, które zostają wprowadzone 
za pomocą – niemal zawsze zniekształconego – cytatu lub kryptocytatu. Konteks-
tem dla ich funkcjonowania są dzieje miłości Stanisława do Izabeli, chociaż zde-
cydowanie silniejszy jest związek tych utworów z postawą Wokulskiego. Nie tylko 
dlatego, iż są one przez niego (i blisko z nim związaną prezesową) przywoływane, 
ale także ze względu na lokalizację, jaką otrzymują w obrębie głównego wątku. 
Wiersze pojawiają się w jego fazach przełomowych, kiedy bohater pozostaje osa-
motniony i oddzielony od ukochanej (Stepy akermańskie, Wezwanie do Neapolu, 
Sonet II) lub – przeciwnie – w trakcie postępującego zbliżenia między tymi posta-
ciami (Do M***, Sen). 

Stepy akermańskie 

Piotr Chmielowski, wprowadzając do Sonetów krymskich, zauważa, że chociaż nie 
jest pewne, czy orientalny krajobraz u wszystkich wywołałby podobne reakcje, to 
jednak:

...każdy, umiejący czuć piękno natury odnajdzie we wspomnieniach swoich inne, może 
nawet co do przedmiotowo rozważanych piękności skromniejsze miejsca, które w nim po-
dobne zachwycenie obudzały. Dla poety lirycznego dość, gdy takie wspomnienia w duszy 
słuchacza potrąci3. 

Akt lektury zakłada jedynie analogie między doświadczeniami. Liryczny prze-
kaz nie odsyła bowiem do tych samych okoliczności, w jakich znajdowali się poe-

2  Cf. np. A. Nofer-Ładyka, O romantyczności antyromantyków. W zbiorze: Z polskich studiów 
slawistycznych. Seria IV: Nauka o literaturze. Warszawa 1972, s. 68–70; M. Piwińska, Miłość romantyczna. 
Kraków 1984, s. 537–541; D. Wierzchołowska, „Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany...”. 
Mickiewiczowskie „książki zbójeckie” w biografi i bohatera pozytywistycznego. W zbiorze: Adam Mickiewicz 
i kultura światowa. Red. J. Bachórz i in. Siedlce 2001, s. 111–119. Na osobne rozważanie zasługuje kwestia 
nawiązań do Pana Tadeusza, obecnych w „zasławskim” fragmencie Lalki. (cf. E. Paczoska. „Lalka”, czyli 
rozpad świata. Białystok 1995, s. 42). 

3  P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biografi czno-literacki. Warszawa 1886, t. 1, s. 357. 
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ta i jego czytelnik, dlatego zasadnicze warunki ich porozumienia są stwarzane 
dzięki odpowiednio ukształtowanej podmiotowości. 

Prus, każąc Wokulskiemu relacjonować niektóre wydarzenia z pobytu w Buł-
garii, postępuje zgodnie z przytoczoną intuicją krytyka. Wspomnienie bohatera 
dotyczy bowiem:

...przeprawy przez Dunaj, trwającej od wieczora do nocy. Płynąłem sam i Cygan przewoź-
nik. Nie mogąc rozmawiać, przypatrywałem się okolicy. Były w tym miejscu piaszczyste 
brzegi jak u nas. I drzewa podobne do naszych wierzb, wzgórza porośnięte leszczyną i kępy 
lasów sosnowych. Przez chwilę zdawało mi się, że jestem w kraju i że nim noc zapadnie, 
znowu was zobaczę. Noc zapadła, ale jednocześnie zniknęły mi z oczu brzegi. Byłem sam 
na ogromnej smudze wody, w której odbijały się nikłe gwiazdy. 

Wówczas przyszło mi na myśl, że tak daleko jestem od domu, że dziś ostatnim między 
mną i wami łącznikiem są tylko te gwiazdy, że w tej chwili u was może nikt nie patrzy na 
nie, nikt o mnie nie pamięta, nikt… Uczułem jakby wewnętrzne rozdarcie i wtedy dopiero 
przekonałem się, jak głęboką mam ranę w duszy (I, 78–79)4. 

Pan Stanisław odtwarza najważniejsze doświadczenie związane z przebywa-
niem z dala od rodzinnego miasta w otoczeniu, które nie jest wprawdzie oriental-
ne, ale również zawiera intrygujący pejzaż. O tym, iż te wspomnienia są osnute na 
kanwie Stepów akermańskich, przekonuje sparafrazowany i ukryty cytat z puenty 
sonetu. Pomimo iż przekształcenie tej frazy jest znaczne, to jednak pozostaje czy-
telne nie tylko ze względu na analogiczne umiejscowienie, ale także z powodu 
retorycznego zwielokrotnienia podstawowego zaimka. Zamiast lakonicznej kon-
kluzji Mickiewicza: „nikt nie woła”, Prus wprowadza bowiem zdanie: „nikt nie 
patrzy na nie, nikt o mnie nie pamięta, nikt…”. 

Ponieważ Prus w Kronikach dwukrotnie komentował Stepy akermańskie, ana-
liza podobieństw i różnic, jakie pojawiają się między tym sonetem a fragmentem 
powieści, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem kategorii zaproponowa-
nych przez pisarza5. 

W utworze lirycznym wyodrębnił on trzy elementy. Pierwszym jest „fakt real-
ny”, którego percepcja dostępna jest każdemu. Na tym poziomie następuje maksy-
malizacja rozbieżności, ponieważ podróżnik Mickiewicza znajduje się na Krymie 
i ogląda panoramę stepu, natomiast podróżnik Prusa przebywa na Bałkanach, 
koncentrując się na obserwacji brzegów Dunaju. U pierwszego zresztą pojawia się 
nawet drugi plan, który tworzy odległy Dniestr; podczas gdy u drugiego percepcja 
wyraźnie poprzestaje na tym, co najbliższe i bezpośrednio zauważalne. 

Jednakże czasoprzestrzeń obu podróży kształtowana jest dość podobnie. Obaj 
wędrowcy rozpoczynają wyprawę przed wieczorem, dlatego pierwotnie zwracają 

4  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. Wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1998; cyfra rzymska oznacza tom, arabska – stronę.

5  Cf. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1954–1970, t. 11 (1888), s. 171–173; t. 16 
(1899), s. 7–11. 
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uwagę na widoczną wokół nich naturę, a następnie intensywnie wpatrują się tylko 
w gwiazdy i księżyc. Obaj mają także towarzystwo, chociaż nie są to osoby, z któ-
rymi łączy ich bliska więź. 

Drugim elementem liryki jest „obraz nierzeczywisty”, który okazuje się two-
rem fantazji wykorzystującej język fi guratywny. Prus wyraźnie podkreśla, iż po-
strzeganie stepu jako oceanu oraz rejestracja minimalnych doznań słuchowych 
świadczą o indywidualnej wrażliwości poety. Zarazem jednak dzięki tym efektom 
dokonane zostaje przekształcenie tego, co realne, w „senne widzenie”, czyli iluzję. 

Pod tym względem Wokulski niewątpliwie ustępuje poecie. Jakiekolwiek 
wrażenia audytywne są u bohatera nieobecne; natomiast to, co wizualne, zostaje 
przedstawione bez metaforycznych rozszerzeń, a przynajmniej bez takich, które 
dokonywałyby zbyt nieoczekiwanych zestawień. Prus wybiera zatem fi gurę pro-
stą, jaką jest porównanie, a nawet jego szczególny typ: porównanie tautologiczne. 
Percepcja Wokulskiego przebiega bowiem wedle reguły: „piaszczysty brzeg (Du-
naju) jest jak piaszczysty brzeg (Wisły)”. Nanosząc takie podobieństwa, bohater 
stwarza równie silne złudzenie, które polega na oswojeniu czy wręcz poczuciu 
zadomowienia w obcej przestrzeni. 

Trzecim elementem liryki jest „silne uczucie”, którego źródłem jest sam poe-
ta. Kwestia ta jedynie z pozoru jest oczywista. Określenie emocji jest tyleż łatwe
– w Stepach akermańskich jest nią nostalgia – ile trudne, jeśli należałoby pokazać 
jej związek z poprzednimi elementami. Dlatego Prus omija ten problem, koncen-
trując się na kwalifi kacjach owego uczucia, które okazuje się nie tylko wyraziste, 
ale szczere i powszechne. W konkluzji stwierdza, iż:

Wśród rzeczywistego, podpadającego pod zmysły świata stworzył poeta inny świat, po-
dobny do sennego widzenia – świat fantazji. I nie dość na tym, bo jeszcze na dwa bezmiary: 
na step rzeczywisty i na wymarzony ocean, cisnął żywe a stęsknione ludzkie serce, które 
łaknie głosu z Litwy6. 

Nie jest zatem tak, iż dwa poprzednie poziomy w jakikolwiek sposób prowadzą 
do powstania trzeciego. Jego zaistnienie jest – jak implicite Prus przyjmuje – arbi-
tralnym gestem poety, który dokonuje dzięki niemu niezbędnej autoprezentacji. 
Ratując spójność swojego opisu, pisarz zauważa następnie, iż o ile między dwoma 
pierwszymi elementami związek jest ścisły, o tyle izolacja trzeciego wynika z zu-
pełnie innej funkcji, którą pełni. Dzięki ekspresji emocjonalnej, która jest uniwer-
salna, poeta nawiązuje kontakt z każdym czytelnikiem; kontakt będący podstawą, 
jak zauważył już Chmielowski, aktu lektury. 

Mankament tego modelu jest oczywisty: jeśli bowiem poeta i jego czytelnik 
będą odmiennie ukształtowani, ich porozumienie staje się problematyczne. W ta-
kiej zaś sytuacji znajduje się Wokulski, którego wspomnień słucha Ignacy Rzecki. 

6  B. Prus, Kroniki, s. 8. 
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Prus-pisarz poprawia zatem Prusa-teoretyka, niwelując separację między trzecim 
poziomem. Relacja bohatera okazuje się bowiem nader konsekwentna: na pod-
stawie obserwacji stworzona zostaje iluzja, a prezentacja uczucia następuje wów-
czas, gdy owo złudzenie zostanie zdemaskowane. Wokulski zdaje sobie sprawę, 
iż oswojenie przestrzeni okazało się fałszywe, dlatego dotkliwie odczuwa własne 
zagubienie i tęsknotę. 

W dalszej relacji pan Stanisław zauważa, że doświadczenie, jakiemu uległ pod-
czas nocnej wyprawy, okazało się cykliczne. Przedstawiając jego periodyczną na-
turę, bohater wyraźnie wskazuje na intensyfi kację stanów emocjonalnych, jakie 
powstają w wyniku deziluzji: 

Drzewo znajomej formy, jakiś obdarty pagórek, kolor obłoku, przelot ptaka, nawet po-
wiew wiatru, bez żadnego zresztą powodu, budziły we mnie tak szaloną rozpacz, że ucieka-
łem od ludzi. Szukałem ustroni tak pustej, gdzie bym mógł upaść na ziemię i, nie podsłu-
chany przez nikogo, wyć z bólu jak pies (I, 79). 

Rzecki trafnie skomentuje te wyznania mianem „szału”, ale Wokulski natych-
miast zaprzeczy tej diagnozie, powołując się na standardową „tęsknotę za krajem” 
(por. I, 80). 

Reakcja starego subiekta sugeruje zatem, iż w Stepach akermańskich zawarty 
został znacznie większy potencjał uczuciowy, niż wynikałby to z lakonicznej pu-
enty sonetu. Analogiczne rozpoznanie zostało dokonane przez Chmielowskiego, 
który w swej monografi i stwierdzał:

Poeta wjeżdża na „stepy akermańskie” z duszą zbolałą i tęskną, ponieważ olbrzymia 
przestrzeń przedzieliła go od kraju rodzinnego, od przyjaciół i ukochanej; uczucie spotęgo-
wało w nim bystrość zmysłów tak, że słyszał ciągnące żurawie „których by nie dościgły źre-
nice sokoła”; zdaje mu się, że mógłby usłyszeć głos z Litwy…, ale niestety, nikt nie zawołał7. 

Krytyk natychmiast dostrzega, iż wyjaśnieniem nostalgii jest nie tylko utrata 
miejsca przez poetę, ale także bliskich mu ludzi. Kraj, przyjaciele, ukochana –
w tej kolejności przebiega enumeracja, chociaż Mickiewicz tę kwestię pozostawia 
otwartą. Tajemniczy „głos z Litwy” wskazuje zarazem na ojczyznę, jak i na tych, 
którzy w niej przebywają. 

Prus uzupełnia zatem niejednoznaczny sonet dwukrotnie. Po pierwsze doko-
nuje uzasadnienia dla tęsknoty, która z arbitralnej ekspresji staje się doświadcze-
niem wynikającym z deziluzji. Po drugie: jeśli doznanie utraty jest tak dramatycz-
ne, jak wskazuje na to bardziej wnikliwa lektura sonetu, to przyczyna nostalgii 
zapewne nie sprowadza się do zagubienia w obcej przestrzeni. Gdyby tak było, 
proces ten nie prowadziłby do stopniowej i cyklicznej dezintegracji osobowości 
podróżującego. Dlatego pisarz odwraca enumerację Chmielowskiego, wskazując, 

7  P. Chmielowski, op. cit., s. 357. 
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iż z trzech równorzędnych według niego powodów najważniejszy – i najbardziej 
ukryty – jest ten ostatni. Rozpacz bohatera wynika przecież z nieuchronnej pew-
ności, że Izabela Łęcka nie wie, ani gdzie on teraz przebywa, ani jak bardzo ją 
kocha. 

Wezwanie do Neapolu

Wokulski, podając Rzeckiemu kolejny przykład dramatycznego stanu, w jakim się 
znalazł w Bułgarii, opowiada następujące wydarzenie:

Czasami w tej ucieczce przed samym sobą doganiała mnie noc. Wtedy spoza krzaków, 
zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie jakieś szare cienie i smutnie kiwały 
głowami o wyblakłych oczach. A wszystkie szelesty liści, daleki turkot wozów, szmery wód 
zlewały się w jeden głos żałosny, który mnie pytał: „Przechodniu nasz, ach! co się z tobą 
stało?...”
Ach, co się ze mną stało… (I, 79–80).

Układ tej wypowiedzi pozostaje zbliżony do poprzedniej: bohater najpierw 
relacjonuje własne wspomnienia, a następnie podsumowuje je za pomocą poety-
ckiej frazy, którą również zwielokrotnia. Jednakże intertekstualna strategia ulega 
zmianie, ponieważ związek z utworem poety nie polega na stworzeniu jego pro-
zatorskiej „wersji”. Wokulski prezentuje indywidualne doświadczenie, dla którego 
odwołanie do wiersza Mickiewicza dostarcza jedynie adekwatnej puenty. Dlatego 
z Wezwania do Neapolu wybrany zostaje wers bynajmniej nie ostatni, a jego przy-
wołanie jest niemal dosłowne oraz odpowiednio wydzielone. Wytworzony w ten 
sposób dystans między odrębnymi wypowiedziami zostaje następnie zlikwido-
wany w wyniku przekształcenia cytatu w sparafrazowany kryptocytat. Wokulski 
fi nalizuje zatem własną relację, używając przyswojonej, zinternalizowanej frazy, 
której obcego pochodzenia już nie zaznacza. 

Prus ewidentnie koncentruje się na jednym zdaniu, które pełni podwójną 
funkcję jako przytoczenie bezpośrednie oraz pośrednie, ukryte. Sytuacja pierw-
sza nasuwa przypuszczenie, iż pisarz w utworze Mickiewicza szczególnie zwrócił 
uwagę na ten wers. Powodem tej decyzji był, jak sądzę, odmienny układ komu-
nikacyjny, w którego obrębie został on umieszczony. Wezwanie do Neapolu jest 
bowiem monologiem, w którym poeta zwraca się do ukochanej, przedstawiając 
jej uroki włoskiego krajobrazu. Jednakże tylko jeden raz jego elementy (tj. posągi) 
podlegają personifi kacji, dzięki czemu to one „kierują” wypowiedź w stronę poety.

To odwrócenie jest ważne, ponieważ pomija owo „ty” liryczne. Mickiewicz nie 
przeprowadził tego zabiegu konsekwentnie, dlatego Prus wybiera tę „niekonse-
kwencję” i umieszcza ją w kontekście wykluczającym inne rozwiązanie. Wokulski 
wspomina wyłącznie to, w jakich okolicznościach zetknął się ze zjawiskami, które 
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zdawały się przemawiać do niego. Celem tego zabiegu jest prezentacja doznań 
kochanka, który bezpowrotnie utracił jedyną, najważniejszą osobę, zatem żadna 
komunikacja z nią nie jest możliwa. 

U Mickiewicza Prus nie odnalazł tak radykalnej separacji, ponieważ Wezwa-
nie do Neapolu – poza tym wyjątkiem – jest monologiem paradoksalnym: skie-
rowanym do tej, która wprawdzie opuściła poetę, a zarazem ślady jej obecności 
przy nim jeszcze nie zostały zatarte. Jego postawa oscyluje zatem między żywym 
wspomnieniem a nadzieją na ponowne spotkanie. Dzięki takiemu nastawieniu 
eksponuje on we włoskim pejzażu zarówno jego aspekt estetyczny, jak i konkret-
ny, sensualny. 

Prus pokazuje natomiast, w jaki sposób wygląda percepcja w sytuacji totalnej 
nieobecności ukochanej. Preferowaną porą dokonywania spostrzeżeń jest zapa-
dająca noc. Wtedy bowiem zamazany zostaje realny wygląd krajobrazu, wszędzie 
natomiast pojawiają się cienie oraz wymieszane odgłosy. Ta dematerializacja pro-
wadzi następnie do iluzji antropomorfi zacyjnej. Wokulski jest przekonany, iż te 
zjawiska nie tylko wyglądają jak ludzie, ale nawet kierują do niego określoną wy-
powiedź. 

Jeśli zatem bohater zostaje radykalnie oddzielony od ubóstwianej kobiety, to 
jego percepcja dokonuje zarówno odrealnienia, jak i subiektywizacji. Rzeczywi-
stość jest zatem zredukowana do zespołu zjaw, których konstytucja odzwiercied-
la proces wewnętrzny. Dzięki nim bowiem bohater dokonuje projekcji własnych 
obaw, pozwalając fantomom na „zadanie” pytania. Dalszy etap wewnętrznej in-
terrogacji toczy się już bardziej bezpośrednio. Wokulski ponownie stawia przed 
sobą tę kwestię, ale – podobnie jak Mickiewiczowski poeta – poprzestaje jedynie 
na tym efekcie retorycznym. 

Pomimo iż obaj przemilczają to, co najważniejsze, każdy czyni to z innych 
powodów. W Wezwaniu do Neapolu określenie nostalgicznej kondycji poety jest 
oczywiste, dlatego czytelnik nie otrzyma odpowiedzi na to – postawione zresz-
tą mimochodem – pytanie. Natomiast Prus przedstawia proces dramatycznego 
samopoznania, które u Wokulskiego dopiero zostało zainicjowane. Dysponuje 
on zaledwie wstępnymi intuicjami, zatem nie będzie ryzykował ich ujawnienia, 
zwłaszcza że stary subiekt zapewne nie wykazałby dla tych problemów zrozumie-
nia. Nie jest bowiem oczywiste, czy pan Stanisław pozbawiony obecności Izabeli 
wszędzie – w sobie i wokół siebie – dostrzega tylko pozory istnienia. 

Sonet II

Rozterkom Wokulskiego w Paryżu towarzyszy zakupiony w antykwariacie tom 
poezji Mickiewicza. Edycja ta znana była bohaterowi z lat młodości (por. II, 179), 
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dlatego jej lektura odbywa się w sytuacji, którą pierwotnie kształtują wspomnie-
nia. Wokulski wraca pamięcią do etapu poniżającej pracy, przywołując nawet 
uczucie, jakim obdarzała go Katarzyna Hopfer. 

Reminiscencje tworzą zatem niezbędne przygotowanie do aktu lektury: 

„Ile ja to razy czytałem!...” – westchnął, biorąc książkę do ręki. 
Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał:
„Zrywam się, biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam złorzeczyć okrucień-

stwu twemu, składane, zapomniane już po milion razy… Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, 
czemu znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy, aby goreć na nowo, milczeć po daw-
nemu…”.

„Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany…” 
Uczuł łzę pod powieką, lecz pohamował się i – nie splamiła jego twarzy (II, 190).

Przytoczenie Sonetu II (z cyklu odeskiego) jest dokładne oraz jednokrotne. 
Parafrazy i kryptocytatowe powtórzenia zostały wyeliminowane ze względu na 
posługiwanie się przez Wokulskiego książką. Cytat jest obszerny, gdyż we właści-
wym układzie wiersza obejmuje dwie trójwersowe strofy. 

Prus pominął zatem dwie początkowe zwrotki sonetu nie tylko dlatego, iż 
uwzględnił realną percepcję tekstu w krótkim okresie. Pierwsza tercyna znakomi-
cie bowiem streszcza poprzednie dwie strofy, eliminując przy tym ich nadmierną 
retorykę, natomiast druga – prowadzi do fi nalnej konkluzji. Jeśli zatem wydobycie 
fragmentu z kontekstu powoduje kondensację lirycznego przekazu, to zabieg ten 
jest uzasadniony przede wszystkim strategią rekontekstualizacji. Polega ona na 
umieszczeniu Mickiewiczowskiego cytatu w ramie, na którą składają się aż dwa 
wymiary. Pierwszy został stworzony z minionych doznań dotyczących zarówno 
fascynacji lekturowych Wokulskiego, jak i jego losów. Na drugi natomiast składają 
się aktualne przeżycia związane z pobytem bohatera w Paryżu. Fragment sonetu 
został tak wybrany, aby jego symultaniczne odniesienie do obu tych sytuacji oka-
zało się możliwe. 

Zarysowana bowiem w lirycznym monologu sytuacja polega na przemianie 
postawy, która z gniewu przechodzi w stan uspokojenia. Proces ten dokonuje się 
niemal automatycznie, ponieważ jego przebieg jest wyznaczany przez likwidację 
nieobecności kochanki. Spotkanie z nią natychmiast rozładowuje wewnętrzne na-
pięcia, które opanowują i kierują zarówno uczuciami, jak i działaniami kochanka. 
Jego fi zyczne przemieszczenie jest zatem skorelowane z metamorfozą emocjonal-
ną. 

Obie reakcje są skrajne i niewspółmierne. Zakładają dialektykę wzrastania 
i opadania, która kieruje pragnieniem kochanka. Dopóki ukochana jest nieobec-
na, dopóty pozostaje jedynym celem jego dążeń; kiedy jednak dojdzie do ich spot-
kania, wówczas zamiast wyznań pojawia się milczenie, które wskazuje na osła-
bienie zainteresowania. Pragnienie bowiem wycofuje się, jeśli pojawi się przed 
nim zapowiedź jakiegokolwiek spełnienia. Uniknięcie tego rozwiązania jest ko-
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nieczne, aby kochanek znowu mógł wracać, przyciągany przez wciąż nieosiągalną 
kochankę. 

Wokulski, przyznając się do wielokrotnej lektury Mickiewiczowskich ero-
tyków, odkrywa zarazem, iż jego wyobrażenie o miłości zostało ukształtowane 
przez taką właśnie dialektykę. Jeśli jednak radykalna zmiana stanów emocjonal-
nych wyznaczała naturę miłości, to obdarzana nią kobieta musiała zostać odpo-
wiednio wybrana. Niewątpliwie Katarzyna Hopfer nie nadawała się do tej roli, 
ponieważ ani jej pozycja, ani emocjonalne zaangażowanie nie czyniły z niej ko-
biety niedostępnej. 

Wzruszenie, któremu ulega Wokulski, kończąc czytanie sonetu, wypływa z ze-
stawienia sytuacji dawnej z obecną. Realizacja romantycznego projektu miłości 
wymagała odrzucenia propozycji alternatywnej, jaką stwarzało małżeństwo z Ka-
tarzyną. Jeśli bohater tego żałuje, to dlatego, iż aktualnie znajduje się w sytuacji 
Mickiewiczowskiego kochanka, który nieustannie adoruje nieosiągalny ideał, ja-
kim jest Izabela. Wedle poetyckiego scenariusza naprzemienna erupcja i stagnacja 
pragnienia powinny teraz odbywać się naturalnie i bezboleśnie. Dlaczego zatem 
zestawienie tego projektu z własnymi doświadczeniami niemalże wyciska Wokul-
skiemu łzy?

W monografi i Chmielowskiego znajdują się informacje biografi czne, które 
wskazują, iż początkowe sonety cyklu odeskiego powstały pod wpływem odno-
wionego kontaktu poety z ukochaną, która była już mężatką. Dlatego też nawiązał 
on do sonetów włoskiego autora, chociaż, jak zaznacza krytyk: 

W idealizmie atoli swoim nie posuwa się Mickiewicz tak daleko jak Petrarka. (…)
[T]u i ówdzie zdradza się poeta, że na (…) objawach czysto platonicznej miłości nie po-
przestawał, że uścisk dłoni i zachwytywanie płomienia z ustek lubych należały także do 
środków podsycających jego namiętność, zwłaszcza że miała ona cechę owocu zakazanego, 
gdyż kochanka pobrzękiwała „co chwila” kajdanami, któremi ręce związał jej los opłakany. 
Zazdrość i podejrzliwość wkradały się do jego duszy, a chociaż starał się walczyć z temi 
uczuciami, nie zdołał ich pokonać8. 

Maryla jako żona hrabiego Puttkamera wzbudzała zatem u Mickiewicza najsil-
niejszą namiętność. Na tym polega sekret niedostępnego statusu kochanki, dzięki 
któremu amant podlega nieustannej dialektyce przyciągania i odpychania. Tym, 
kto wytwarza ów wahadłowy ruch, nie jest więc – jak chciałby Sonet II – wyłącz-
nie kobieta, ale jej mąż, który zarówno stymuluje, jak i powstrzymuje pragnienie. 
Ono nie wygasa samoczynnie, lecz zostaje zmuszone do odwrotu, ponieważ prze-
szkoda postawiona przed nim okazuje się niemożliwa do pokonania. I dlatego 
rozpacz zawsze jest odwrotną stroną zazdrości. 

8  P. Chmielowski, op. cit., s. 351–352. Cf. J. Tretiak, Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja. 
Lwów 1884, t. 1, s. 191–192.
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Wyjazd z Warszawy był ucieczką przed zwycięskim rywalem, jakim nieoczeki-
wanie okazał się Kazimierz Starski. Rozpoznanie jego roli nie jest pełne, chociaż 
proces ten niewątpliwie się rozpoczął. Wokulski nie wie zatem dokładnie, przez 
kogo został „zaczarowany”, ale trafnie zakłada, że to nie Izabela – jak sądził jeszcze 
podczas wizyt u Palmieriego – jest odpowiedzialna za fatalne zauroczenie. Spraw-
cą jest ten, którego poezja niewłaściwie kształtowała emocjonalne nastawienia aż 
dwóch pokoleń czytelników. Dalsza refl eksja (por. II, 191–192) prowadzi do kon-
kluzji, że winny jest nie Mickiewicz, ale ci, którzy zgodnie z feudalnymi zasadami 
oddzieli go od ukochanej. Gdyby Wokulski dokonał syntezy tych spostrzeżeń, to 
dotarłby do prawdy. Zgodnie z nią bowiem jeśli to nie sama kobieta przyciąga 
kochanka, czyni to rywal, który tyleż zachęca – jak poeta i jego poezja – do „szu-
kania niepochwytnego ideału” (II, 191), ile zabrania – jak arystokraci – dostępu 
do niego. 

Do M*** 

Zbliżeniu Wokulskiego z Izabelą patronuje Zasławska, która reprezentuje owo 
pierwsze pokolenie, dla którego poezja Mickiewicza odegrała ważną rolę. Już 
w trakcie inicjalnego spotkania bohaterów w salonie hrabiny pojawia się prezeso-
wa, wybawiając pana Stanisława z impasu, w jakim się znalazł w obecności pan-
ny Łęckiej. Wspominając dawną miłość do stryja Wokulskiego, Zasławska prosi 
o postawienie dla niego nagrobka, na którym znalazłaby się połowa pamiętnego 
kamienia: 

A napis, wieższe jaki? ... – mówiła dalej. – Kiedyśmy się rozłączali, zostawił mi parę strofek 
z Mickiewicza. Pewnie czytałeś je kiedy. 

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka, 
Tym szerzej koło żałobne roztoczy,
Tak pamięć o mnie: im dalej ucieka, 
Tym grubszym kirem twą duszę zamroczy…

O! prawda to!... I studnię, która miała nas połączyć, chciałabym upamiętnić w jakiś spo-
sób…
Wokulski wstrząsnął się i patrzył gdzieś szeroko otwartymi oczyma. 
Co tobie? – zapytała prezesowa. 
Nic – odparł z uśmiechem. – Śmierć zajrzała mi w oczy (I, 235).

Kwestia nagrobka powróci w trakcie wizyty Wokulskiego w Zasławku, którą 
prezesowa zorganizowała w celu pogodzenia oraz przezwyciężenia wzajemnych 
uprzedzeń między bohaterami. Pod koniec pobytu przekaże ona Stanisławowi 
zmienioną prośbę: 
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Nie trzeba rozbijać kamienia pod zamkiem. Zostaw go tam i tylko każ wyryć na nim te 
wiersze: „Na każdym miejscu i o każdej dobie…” Znasz to?...
– O tak, znam…
– Pod zamkiem więcej bywa ludzi niż na cmentarzu, prędzej przeczytają i może zamyślą się 
nad ostatecznym kresem wszystkiego na tym świecie, nawet miłości…
Wokulski wyszedł od prezesowej silnie rozstrojony (II, 291).

Bohater sumiennie wykonał to polecenie, a opuszczając Zasławek sprawdził 
realizację przedsięwzięcia:

Na kamieniu był już wyryty czterowiersz. Wokulski przeczytał go kilka razy i zatrzymał 
wzrok na słowach: 

Zawsze i wszędzie będę – ja przy tobie…

„A jeżeli nie?...” – szepnął. 
Na myśl o tym opanowała go rozpacz. W tej chwili miał jedno tylko pragnienie: ażeby zie-
mia rozstąpiła się pod nim i pochłonęła go razem z tymi ruinami, z tym kamieniem i z tym 
napisem (II, 318).

Fragmenty z wiersza Do M*** są niekiedy lekko zniekształcone, niemniej 
funkcjonują jako słowo cudze, które zostało wyodrębnione z wypowiedzi narra-
tora czy bohatera. Podobnie jak w poprzednim wypadku cytat poprzedzony bywa 
nazwiskiem autora (lub pośrednim pytaniem o nie), dzięki czemu sam akt przy-
toczenia jest wyraźnie zaznaczany. Cytowanie pojawia się trzykrotnie, ale za każ-
dym razem występuje odrębny passus z Mickiewiczowskiego utworu. 

W pełnej wersji zostaje wprowadzona tylko druga zwrotka, jednak dwa kolej-
ne fragmenty z trzeciej pośrednio przywołują całą, która zresztą później zostanie 
przeczytana przez Izabelę z kartki, jaką przy kamieniu wręczy jej Wokulski (por. 
II, 303). Ten kontekst sytuacyjny – analogicznie do poprzedniego przykładu – de-
terminuje wielkość cytatu, który zostaje sprowadzony do roli nagrobnego epita-
fi um. 

Znowu zatem przywołane są tylko dwie zwrotki, mimo iż wiersz Do M*** za-
wiera ich aż dziesięć. Prus konsekwentnie pomija retoryczne wyliczenia zawarte 
w pozostałych partiach utworu, koncentrując się na istocie jego przesłania. Mi-
ckiewicz posługuje się bowiem zbyt wieloma konkretnymi sytuacjami, w których 
znajdą się rozłączeni kochankowie. Przykłady te jedynie ilustrują nieprzerwane 
funkcjonowanie pamięci, dlatego do powieści wprowadzone zostaną fragmenty, 
które bezpośrednio wskazują na ten mechanizm9. 

9  Taką sugestię zawartą w wyborze Prusa potwierdza komentarz Trietiaka. Krytyk bowiem stwierdzał, 
iż: „Poeta nie wyraża tu bezpośrednio własnych uczuć, ma dość spokoju, aby rozważać stan duszy Maryli 
i święcić siłę pamięci, co tu występuje w roli Nemezydy. Wiersz ten, to jakby pendant do owego sonetu 
z Petrarki (...), w którym serce poety »wiecznie się miota śród pamiątek« po kochance, podobnie jak 
Maryla ciągle się spotyka z pamiątkami po swoim czcicielu” (J. Tretiak, op. cit., s. 191). 
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Kondensacja również i w tym wypadku jest efektem podwójnej rekonteks-
tualizacji. Mickiewiczowski liryk jest przywoływany i komentowany przez pre-
zesową, ale jego fragmenty wywierają wpływ także na Wokulskiego. Odmienne 
reakcje obojga bohaterów wynikają z temporalnego „przesunięcia” ich biografi i: 
to, bowiem, co już stało się udziałem Zasławskiej, pana Stanisława dopiero spotka 
w przyszłości. 

Tym traumatycznym doświadczeniem jest bezpowrotna utrata ukochanej oso-
by. Prezesowa rozpoczyna relację od wspomnienia dotyczącego wspólnego samo-
bójstwa, które w dniu rozstania ona i kapitan zamierzali popełnić (por. I, 233). 
Jednakże zamiast połączenia w zaświatach wybrali ziemskie rozdzielenie, do ja-
kiego zostali zmuszeni przez tych, którzy decydowali o ich – a zwłaszcza o jej – 
losie. Jeśli zatem dalsze życie okazuje się alternatywą dla śmierci, to pojawia się 
problem wyrzeczenia tego, co nie zostało spełnione. 

Podarowany prezesowej przez kapitana wiersz Mickiewicza stwierdza nader 
realistycznie, że stała nieobecność ukochanej jest wystarczającym powodem zani-
ku miłości. Zasławska podziela to przekonanie, jednak – zgodnie z intuicją poety –
 wie ona również, iż trudniejsza do pokonania jest pamięć, która przywołuje obra-
zy tego, co minione. W przytoczonej zwrotce zależność jest zatem odwrotna: im 
dłużej trwa brak ukochanej osoby, tym silniejsza okazuje się „żałoba” po jej odej-
ściu. 

Jedynym – ale koniecznym – warunkiem, bez którego praca pamięci zapewne 
by osłabła, jest nieodzowna obecność „pamiątek”. Dlatego prezesowa ostatecznie 
zdecyduje się umieścić na kamieniu następną strofę, która koncentruje się wokół 
tej kwestii. Mickiewicz bowiem zarówno maksymalnie rozszerza zakres owych 
„przedmiotów”, jak i odpowiednio uzasadnia ich magiczne oddziaływanie. 

Kiedy Zasławska cytuje fragmenty Do M***, Wokulski doznaje silnego poru-
szenia. Mimo to jego ujęcie historii stryja i prezesowej jest zewnętrzne, nawet 
zdystansowane. Oznacza to, iż Prus pokazuje reakcję odbiorcy, który intuicyj-
nie wyczuwa sugestie zawarte w tym wierszu, chociaż sam jeszcze nie znalazł się 
w podobnej sytuacji. 

Układ komunikacyjny jest zatem standardowy, ale jego efekty – niekoniecznie. 
Jeśli bowiem Wokulski uzyskuje bezpośredni wgląd w istotę śmierci, to zarazem 
odkrywa w utworze kwestię zupełnie nieoczywistą. Różnica między zaniecha-
niem samobójczej decyzji a projektem egzystencji opartym na „kulcie pamiątek” 
okazuje się minimalna. Ukształtowana wedle Mickiewiczowskiego schematu bio-
grafi a prezesowej jest złagodzoną wersją pierwotnego samobójstwa. Wszystko 
bowiem, co konstytuuje dalsze istnienie (np. majątek, tytuły, młodość, szczęście, 
które wylicza bohaterka) albo pozbawione jest sensu w porównaniu z bezpowrot-
nie utraconą miłością, albo uzyskuje pewne znaczenie, ale tylko o tyle, o ile pro-
wadzi do odtworzenia namiastek przeszłości. Przy takim założeniu egzystencja 
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zostaje odcięta od tego, co nowe i twórcze, sukcesywnie zmierzając ku martwemu 
znieruchomieniu. 

Dlatego kiedy Wokulski sam przeczyta jedną frazę z wiersza Do M***, dokona 
odmiennej interpretacji. Odnosząc ten cytat do własnej sytuacji, zupełnie pomi-
nie zawartą w nim apologię wspominania. Przebywanie razem z Izabelą powinno 
mieć charakter rzeczywisty, a nie fantazmatyczny, powstały w wyniku mediatyzu-
jącej pracy pamięci. Takie przekonanie wynika z nadziei, jaka zrodziła się w Wo-
kulskim w trakcie pobytu w Zasławku10. Jednakże jeśli Prus kontaminuje tę po-
stawę z wierszem o dokładnie odwrotnym sensie, oznacza to, iż pisarz dociera do 
genezy tego utworu, która nie przedostała się do jego zawartości. 

Kiedy Tretiak ostrożnie spekuluje na temat okoliczności powstania Do M***, 
zauważa, iż odnowienie relacji z Marylą spowodowało u Mickiewicza pewne 
„uspokojenie”, które znalazło tu liryczną ekspresję. Wszelako krytyk poprzestaje 
jedynie na sugestiach:

Nie podejmuję się psychicznie objaśniać tego uspokojenia; co najwięcej zrobię tu uwa-
gę, że jeśli nie uspokojenie, to pewne zadowolenie mógł znajdować poeta w nabytym wów-
czas zapewne przekonaniu, iż i teraz nie był jej zupełnie obojętnym, że ani czas, ani nowe 
warunki życia nie wyrugowały go z jej pamięci, z jej myśli, że zachował tam swoje odrębne, 
uprzywilejowane miejsce11. 

Prus radykalizuje to przypuszczenie. Jeśli bowiem sytuacja aktualna nie do-
prowadziła do zniweczenia tego, co między kochankami wydarzyło się dawniej, 
oznacza to, iż – wedle psychologicznego prawdopodobieństwa – u poety odno-
wiony został projekt wspólnej i realnej więzi z ukochaną. Zadowolenie wiązało się 
z tym, iż nawet „teraz” nie okazał się on absurdalny czy pozbawiony jej aprobaty. 
Zarazem jednak właśnie „teraz” jest on już absolutnie niewykonalny. 

Jeśli wiersz Do M*** jest wyznaniem uspokojenia, to kryje się za nim rezygna-
cja, a nawet klęska kochanka, który musi wybrać to, na czym nigdy mu nie zależa-
ło. Reakcja Wokulskiego odsłania zarówno ów przeciwny zamiar, jaki towarzyszył 
powstaniu wiersza, jak i wyprowadza z tej obserwacji radykalne konkluzje. Nega-
cja „kultu pamiątek” wynika już nie tylko z diagnozy dotyczącej powolnego umie-
rania, ale także z faktu, iż projektowanie wspomnień okazuje się aktem nieszcze-
rym, kompensacyjnym. Jest to zatem kolejna iluzja, przed którą Wokulski chciałby 
uciec, nawet jeśli skończyłoby się to natychmiastową i gwałtowną śmiercią. 

Ostatecznie jednak nie spotka go katastrofa. A kiedy odzyska równowagę po 
wydarzeniach, jakie się dokonały w Skierniewicach, wówczas pani Wąsowska 
przeprowadzi z nim serię rozmów, których celem jest unieważnienie zerwania 

10  O tym, iż przypuszczenia Wokulskiego nie są bezzasadne, przekonuje chociażby wyprawa do ruin 
zasławskiego zamku. Izabela, przeczytawszy tam trzecią strofę Do M***, doznaje – podobnie jak bohater – 
niezwykłego poruszenia i niejasno obiecuje zmianę swojego postępowania (cf. II, 302–303). 

11  J. Tretiak, op. cit., s. 190. 
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zaręczyn. W trakcie najważniejszego spotkania pani Kazimiera, z niemałym dra-
matyzmem, przedstawia Wokulskiemu stan „zrozpaczonej” Izabeli: 

Ile razy siadała na tym wielkim kamieniu z napisem, ile razy widziałam łzy w jej oczach… 
A nawet raz rozpłakała się na dobre, powtarzając wyryty tam dwuwiersz:

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił…

Cóż pan na to?
– Co ja na to?... – powtórzył Wokulski. – Przysięgam, że jedynym moim życzeniem w tej 
chwili jest, ażeby zaginął najdrobniejszy ślad mojej znajomości z panną Łęcką… A przede 
wszystkim ten nieszczęśliwy kamień, który ją tak roztkliwia (II, 632).

Dokładny cytat jeszcze silniej podziała na Wokulskiego niż niedokładne para-
frazy. Jeśli jednak protagonista decyduje się na radykalne zerwanie z „kultem pa-
miątek”, to wynika to z uprzedniego postanowienia dotyczącego relacji z Izabelą. 
Taka – i tylko taka – jest kolejność szczerej, autentycznej negacji, która, omijając 
poetyckie iluzje, prowadzi do wyzwolenia. 

Sen 

Kiedy pan Stanisław zostaje ofi cjalnym narzeczonym Izabeli Łęckiej, niejedno-
krotnie snuje projekty dotyczące ich – a przynajmniej jego – dalszej egzystencji. 
Jeden z nich jest następujący: 

„Zdaje mi się, że umrę u jej nóg… – mówił sobie. – No i co z tego?... Umrę, patrząc na 
nią i może przez całą wieczność będę ją widział. Któż wie, czy życie przyszłe nie zamyka się 
w ostatnim uczuciu człowieka?...”

I powtarzał za Mickiewiczem:
„A po dniach wielu czy po latach wielu, kiedy mi każą mogiłę porzucić, wspomnisz 

o twoim sennym przyjacielu i spłyniesz z nieba, aby go ocucić…. Znowu mnie złożysz na 
twem łonie białem… Znowu mnie ramię kochane otoczy… Zbudzę się – myśląc, że chwil-
kę drzemałem, całując lica, patrząc w twoje oczy…” (II, 502–503).

Cytat z wiersza Sen jest niemal dokładny i znowu zostaje poprzedzony przy-
wołaniem nazwiska autora. Jednakże w tym wypadku Prus nie poprzestaje na 
umieszczeniu dwóch ostatnich zwrotek, które zastępowałyby cały utwór. We-
wnętrzny monolog Wokulskiego, jaki pojawia się tuż przed cytatem, jest bowiem 
wyraźnym nawiązaniem do poprzednich strof Snu, na których kanwie został opar- 
ty. Ich treść jest następująca: 
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Chociaż zmuszona będziesz mnie porzucić, 
Jeżeli serca nie zmienisz w kochaniu, 
Rzucając nawet nie chciej mnie zasmucić 
I rozstając się nie mów o rozstaniu!

Przed smutnym jutrem niech jeszcze z wieczora 
Ostatnia spłynie na pieszczotach chwilka; 
A kiedy przyjdzie rozstania się pora, 
Wtenczas trucizny daj mnie kropel kilka.

Do ust twych usta przycisnę, powieki 
Zamykać nie chcę, gdy mię śmierć zamroczy; 
Niechaj rozkosznie usypiam na wieki, 
Całując lica, patrząc w twoje oczy12.

Prus eliminuje wątek dotyczący niewiernej kochanki, która, zmieniając swoje 
upodobania, opuszcza kochanka. Z tym bowiem doświadczeniem Wokulski ze-
tknie się w niedalekiej przyszłości w trakcie podróży z Izabelą do Krakowa. Aktu-
alnie jednak nic nie wskazuje na zamiar porzucenia, dlatego również nie pojawia-
ją się nawiązania do trucizny, o którą prosi Mickiewiczowski kochanek. 

Niewątpliwie jednak obaj amanci wykazują analogiczną fascynację śmiercią, 
która miałaby nastąpić w obecności ich kochanek. U Mickiewicza jej przyczyną 
jest rozpacz, jaką wywołuje zbliżająca się perspektywa defi nitywnego rozłącze-
nia. Z tego zapewne powodu ów ostatni wspólny moment jest zaprojektowany 
nadzwyczaj sensualnie, przynosząc kochankowi zmysłowe zaspokojenie13. Prus 
natomiast proponuje wizję bardziej wysublimowaną, w której śmierć następuje 
w wyniku kontemplatywnego oglądu postaci kochanki. Dla Wokulskiego bowiem 
przyczyną zgonu byłoby właśnie owo maksymalne zbliżenie, które nie doprowa-
dza wszelako do jakiegokolwiek spełnienia. 

Dalszy etap tego romansu jest w obu wypadkach podobny. Bohater zostaje 
przywrócony do życia przez kochankę, dzięki czemu ich rozłączenie jest nie tylko 
zakończone, ale nawet zreinterpretowane za pomocą onirycznej metonimii. Mic-
kiewicz przedstawia tę wizję zmartwychwstania jako „kontynuację” egzystencji 
ziemskiej, a Prus, poprzedzając cytat monologiem Wokulskiego, sugeruje, iż ten 
kolejny etap toczy się już w zaświatach. Różnica jednak okazuje się minimalna, 
ponieważ tym, co najważniejsze, jest komunia kochanków, których nic nie jest 
w stanie rozdzielić. 

Obaj kochankowie zakładają zatem, iż radykalna zarówno pod względem tem-
poralnym, jak i ontologicznym separacja jest jedyną pewną drogą wiodącą do mi-

12  A. Mickiewicz, Sen. W: A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid, Kobieto! Boski diable. Wybór i wstęp 
M. Józefacka. Lublin 1987, s. 87. 

13  P. Chmielowski, komentując Sen, stwierdzał, iż utwór zawiera: „Szał zmysłów młodzieńca 
o namiętnościach ześrodkowanych, który nie rozszafował sił swoich na ulotne miłostki” (P. Chmielowski, 
op. cit., s. 330). 
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łosnej harmonii opartej na wzajemności. Jednakże w obu sytuacjach konieczność 
tego oddzielenia inaczej jest uzasadniana. U Mickiewicza to kobieta odchodzi 
pierwsza, dlatego kochanek jedynie powiela jej gest, mając nadzieję na ponowne 
złączenie. U Prusa natomiast kobieta – przynajmniej na obecnym etapie – nie 
zamierza zerwać relacji; jest już nawet narzeczoną, z którą niedługo bohater się 
ożeni. Cytując Mickiewicza, Wokulski zdradza stan, w jakim się znalazł: Izabela 
pomimo nieustannej idealizacji i tak okazuje się „zbyt blisko”, dlatego pragnienie 
słabnie, a zatem szuka nowej, kolejnej przeszkody, jaką byłoby ostateczne odda-
lenie. Dopiero po jego pokonaniu pojawiłaby się szansa na autentyczną miłość. 

W obu wypadkach fi nalna wizja jest iluzyjna, ale Prus przynajmniej trafnie 
określa warunki jej powstania. Erotyk Sen należałoby zatem skorygować, stwier-
dzając, iż separacja jest potrzebna kochankowi – a nie kochance – który popełnił 
błąd, jakiego starannie wystrzegał się Wokulski. Mickiewiczowski amant osiągnął 
bowiem stan zmysłowego spełnienia, po którym pragnienie natychmiast zanika, 
pogrążając się w nudzie. Jego ponowne narodziny będą więc możliwe tylko po 
okresie ekstremalnej kwarantanny. 

Wnioski 

Przedstawione analizy prowadzą do oczywistego skądinąd wniosku, iż przyto-
czenie poezji Mickiewicza w Lalce jest zabiegiem nie tylko celowym, ale i prze-
myślanym, dzięki czemu utwory te uczestniczą w kształtowaniu podstawowych 
znaczeń tej powieści. Oznacza to, iż przyznana im została ranga historycznolite-
rackiej tradycji, której nie sposób zlekceważyć czy pominąć14. 

Można zatem stwierdzić, iż literackie zapożyczenia nie są semantycznie puste, 
ponieważ ich wkład w interpretację tekstu jest istotny i zauważalny. Przy takim 
założeniu istnieją – zgodnie z klasyfi kacją Włodzimierza Boleckiego15 – trzy spo-
soby funkcjonowania tzw. cytatu empirycznego. W nowym kontekście pojawia 
się on jako cytat sygnalizowany, ale pozbawiony komentarza; jako akt cytowania, 
gdzie najważniejsza jest deklaracja podmiotu dotycząca owej czynności; oraz jako 

14  Prus postępuje zatem zgodnie z dominującym nurtem ówczesnej recepcji romantyzmu. 
H. Markiewicz przekonująco udowodnił, że w latach osiemdziesiątych XIX wieku: „Ocena i hierarchizacja 
utworów traktowana tu była jako sprawa raczej bezsporna i już ustabilizowana, a w każdym razie – 
dalszorzędna wobec zadań ściśle historycznoliterackich, do których należała rekonstrukcja osobowości 
twórczej, odsłonięcie genezy biografi cznej i literackiej oraz szczegółowa interpretacja ideologiczna” 
(H. Markiewicz, Pozytywiści wobec romantyzmu polskiego. W: Dialogi z tradycją. Rozprawy i szkice 
historycznoliterackie. Kraków 2007, s. 120). 

15  W. Bolecki, Historyk literatury i cytaty. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków między-
tekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1991, s. 23–25. 
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kryptocytat, który nie jest wyodrębniony i dlatego jego lokalizacja jest jedynie 
potencjalna. 

Prus posługuje się tymi trzema technikami, tyle że odwraca ich kolejność. Pi-
sarz zaczyna od kryptocytatu (Sonety krymskie), zaraz potem sięga po cytat syg-
nalizowany i kryptocytat (Wezwanie do Neapolu), a następnie kilkakrotnie wpro-
wadza akt cytowania (Sonet II, Do M***, Sen), dzięki czemu nie tylko wskazuje na 
autora, ale także problematyzuje posługiwanie się jego utworami. Niewątpliwie 
zatem rozwój fabuły w Lalce prowadzi do sukcesywnego wzrostu zarówno samych 
przytoczeń, jak i stopnia ich dostrzegalności. W tym względzie przełom dokona-
ny zostaje wraz z pierwszym pojawieniem się aktu cytowania (Sonet II), ponieważ 
odtąd niemal każde przywołanie opatrzone zostaje nazwiskiem Mickiewicza. 

Niezależnie jednak od tych dystynkcji wspólna pozostaje strategia, za pomocą 
której Prus umieszcza fragmenty z Mickiewicza w powieści. Czyni to bowiem za 
pośrednictwem bohaterów, którzy albo wydobywają je ze swojej pamięci – i stąd 
zdarzające im się zniekształcenia – albo obcują z ich formami drukowanymi (czy 
pisanymi). Oznacza to, iż narrator wprost nie posługuje się tymi cytatami, ale 
upoważnia postacie do użytkowania ich na własną odpowiedzialność. 

Różnica między tymi dwoma poziomami narracji okazuje się zasadnicza, jeśli 
przedmiotem refl eksji jest dokładniejsze określenie relacji, jaka zachodzi między 
Prusem a poezją Mickiewicza. Nawiązując do terminologii zaproponowanej przez 
Michała Głowińskiego16, należałoby stwierdzić, iż bohaterowie Lalki niemal za-
wsze posługują się cytatami w trybie alegacji. Nawet jeśli – jak Wokulski w Paryżu –
początkowo nie zgadzają się z zawartym w lirykach Mickiewicza przesłaniem, 
to jednak ostatecznie potwierdzają jego prawdziwą naturę. Najdalej posuniętym 
„odstępstwem” jest – w wypadku wiesza Do M*** czytanego przez Izabelę oraz 
Wokulskiego – reinterpretacja poetyckiego przekazu, która wszelako nie umniej-
sza siły jego oddziaływania.

Polemiczna gra, która dla Głowińskiego jest konstytutywnym wyznacznikiem 
intertekstualności, pojawia się dopiero w obrębie strategii narratora. Jest ona ewi-
dentnie dwuznaczna, czy raczej – dwupoziomowa. Pozornie zatem opowiadający 
zdaje się przejmować od postaci ów alegacyjny stosunek, ponieważ tylko dzięki 
temu jest on w stanie dostarczyć cytatowi odpowiedniej motywacji fabularnej. 
Każde przytoczenie jest bowiem dokładnie wyreżyserowane: pojawia się w mo-
mencie, który okazuje się adekwatny nie tylko ze względu na tzw. okoliczności 
zewnętrzne, ale – przede wszystkim – z powodu doznań wewnętrznych, którym 
ulegają bohaterowie. 

Jednakże perspektywa opowiadającego nie ogranicza się tylko do tych „poe-
tyckich” chwil. Narrator umiejętnie zatem zestawia doświadczenia postaci, które 
zostały wyrażone za pomocą Mickiewiczowskiej liryki, z innymi – wcześniejszy-

16  M. Głowiński, O intertekstualności. W: idem, Poetyka i okolice. Warszawa 1992, s. 110–112. 
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mi lub późniejszymi – reakcjami czy wydarzeniami. W ten sposób zaaranżowana 
zostaje dyskretna dekonstrukcja wprowadzonych do powieści utworów. Natęże-
nie polemiki jest zresztą ściśle skorelowane ze stopniem ich dostrzegalności. 

Umieszczając kryptocytat (Stepy akermańskie) lub cytat sygnalizowany (We-
zwanie do Neapolu), pisarz wskazuje na wysoce niesamodzielny charakter poety-
ckiego opisu przyrody lub pejzażu. O ile bowiem niekwestionowany jest fakt, iż 
elementy deskrypcyjne liryki zostają podporządkowane podmiotowej ekspresji, 
o tyle jej kierunek pozostaje albo nieokreślony, albo nieobecny. Brak lirycznego 
„ty” sprawia bowiem wrażenie, iż poeta dzięki temu, co zewnętrzne, kontempluje 
jedynie własną subiektywność. Jednakże ten narcyzm dla Prusa okazuje się maską 
kryjącą dramat podmiotu, który pozbawiony został najważniejszej relacji. 

Natomiast w wypadkach koncentracji na akcie cytowania, kiedy utwory Mic-
kiewicza (a także jego biografi a) zostają przywołane bezpośrednio, zastrzeżenia 
pisarza stają się bardziej radykalne. O ile poprzednio źródłem niewyczerpanej 
ekspresji był sam podmiot, o tyle teraz pojawia się owo liryczne „ty”, które uza-
sadnia wyzwolenie emocjonalnego potencjału, jakie dokonuje się w erotykach. 
Siła tych emocji jest jednak zbyt duża, aby osoba kochanki stanowiła jej wyłącz-
ną „przyczynę”, dlatego Prus natychmiast dostrzega zasadniczą rolę – margina-
lizowanej przez poetę – przeszkody. Mickiewicz albo ją pomija (Sonet II), albo 
traktuje konwencjonalnie17: jako wtórną i niepotrzebną (Do M***), lub potrzebną 
jedynie tymczasowo (Sen). Z tego powodu nie precyzuje on ani samej przeszkody 
(rywal? mąż? sama kochanka?), ani nie analizuje wpływu, jaki wywiera ona na 
naturę i natężenie wyznawanych uczuć. 

Polemika Prusa z Mickiewiczem polega zatem na stałym uzupełnianiu inter-
personalnego układu, z jakiego wyłania się poetycka ekspresja. Tam, gdzie w wier-
szu nie pojawia się liryczne „ty”, pisarz odkrywa jego (a raczej: jej) ukrytą, presu-
ponowaną egzystencję. Natomiast tam, gdzie obecność owego „ty” doprowadzona 
została do skrajności, autor Lalki sugeruje istnienie dodatkowych uczestników 
miłosnej gry. 

Prus jest przekonany, że Mickiewicz zbyt wiele przemilczał albo umiejętnie za-
maskował. Paradoks polega na tym, iż owe braki czy niedopowiedzenia były moż-
liwe do uniknięcia. Zarówno biografi a poety, jak i precyzja jego słowa – o czym 
Prus niejednokrotnie pisał w Kronikach – stwarzały szansę na radykalne przeła-
manie lirycznych konwencji. Mickiewicz posiadał zatem zasoby, których w peł-
ni nie wykorzystał. Pisarz sugeruje taką diagnozę w humorystycznej frazie, jaką 
w Lalce wypowiada adwokat baronowej, obwieszczając Wokulskiemu, iż: „Jest tu 
jeden bogaty, ale bardzo skąpy Litwin (Litwini są bardzo skąpi!)” (II, 341).

17  Jej rolę w historii europejskiego erotyku trafnie podsumował O. Paz, konkludując, iż: „Dialektyka 
przeszkody i pragnienia pojawia się we wszystkich przypadkach miłości i zawsze przybiera formę walki. 
Od czasów damy trubadurów – uosobienia dystansu geografi cznego, społecznego lub duchowego – miłość 
była i jest ustawicznym i równoczesnym zakazem i jego naruszeniem, przeszkodą i jej przekroczeniem” 
(O. Paz, Podwójny płomień. Miłość i erotyzm. Przeł. P. Fornelski. Kraków 1996, s. 126). 



 

IV Prus i poezja.
Uwagi na marginesie „Kronik”

Twórczość Prusa a wiek XX – to problem 
na pewno ciekawy i wart szczegółowego zbadania.

Stefan Melkowski 

Stosunek Bolesława Prusa do poezji rozpatrywany bywa w ujęciu bądź historycz-
nym, bądź teoretycznym. Pierwsza perspektywa okazywała się dotąd znacznie 
bardziej atrakcyjna, pozwalała bowiem ustalić „pozytywistyczny” tryb odbioru 
lirki romantycznej (np. A. Mickiewicza), postromantycznej (np. M. Bartusówny) 
czy modernistycznej (np. A. Langego, S. Wyspiańskiego). Problem polega jednak 
na tym, iż dociekania te wskazują na elementy wspólne dla postyczniowej forma-
cji literackiej; ponadto zaś koncentrują się wokół kwestii mniej lub bardziej ideo-
logicznych, dlatego rodzajowa specyfi ka liryki niejednokrotnie im umyka. 

Tymczasem w dorobku Prusa znajduje się także drugi nurt refl eksji mający 
charakter zdecydowanie bardziej autorski, a przede wszystkim – teoretycznoli-
teracki. Oczywiście, nawet takie rozważania zawierają pewien pierwiastek histo-
ryczny: Prus bowiem analizuje romantyczny model liryki, niemniej odbywa się 
to właśnie na poziomie modelu, dlatego dociekania pisarza zasadniczo pomijają 
kwestie tematyczne, dążąc do wykrycia reguł rządzących tym typem poezji. Ce-
lem niniejszego rozdziału jest prezentacja – a niekiedy rekonstrukcja – tego nurtu 
refl eksji, który pojawia się na kartach Kronik. Jest on ponadto o tyle interesujący, 
o ile wykazuje pewne analogie z teoriami, jakie wyłoniły się z dwudziestowiecz-
nych dociekań dotyczących tzw. nowoczesnej liryki. 

1

Szukając odpowiedzi na pytanie o istotę poezji, Prus przeprowadza analizę po-
równawczą, w której zestawia deskrypcję liryczną i prozatorską. Wniosek, do ja-
kiego dochodzi (analizując Stepy akermańskie), jest następujący:
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W opisie (…) poetyckim znajdujemy aż trzy składniki:
1. Fakt realny, który mogą obserwować wszyscy ludzie.
2. Obraz nierzeczywisty, który jest dziełem fantazji.
3. Jakieś silne uczucie, na przykład tęsknoty w opisie stepu albo trwogi i rezygnacji w mor-
skiej burzy (XVI, 9)1.

Wyodrębnione tu czynniki określają nie tylko zawartość utworu, ale wskazują 
także na podstawowe wyznaczniki sytuacji lirycznej. Składa się ona zatem – idąc 
od końca – z nadawcy, którego istnienie jest podkreślane za pomocą emocjonal-
nej ekspresji; drugim elementem jest przekaz, gdzie dominują metaforyczne prze-
kształcenia; wreszcie trzecim komponentem jest sama rzeczywistość (przyroda, 
a przede wszystkim jednostka i społeczeństwo), stanowiąca zewnętrzny punkt 
odniesienia. 

Liryka, powiada Prus, jest zrozumiała wówczas, gdy wszystkie trzy pierwiastki 
występują w równowadze. Oznacza to, iż pełna komunikacja zachodzi tylko wte-
dy, gdy sytuacja liryczna jest kompletna, a więc tak zdefi niowana, że wiadomo: 
„kto”, „w jaki sposób” i „o czym” mówi. Faktem jest jednak, iż wypadek ten zda-
rza się rzadko (np. w przywoływanych wierszach Mickiewicza); częściej zaś (np. 
u Słowackiego czy Krasińskiego) podmiotowość poety jest tak silnie eksponowa-
na, iż ów „fakt realny” zostaje zminimalizowany albo wręcz usunięty. 

W swych dociekaniach Prus zatem jest przekonany, iż przyczyną takiego stanu 
jest „narcystyczna” strategia twórcy, który im bardziej pozostaje skoncentrowany 
na sobie, tym mniej dba o rozpoznawalną referencję. Jakkolwiek by było, autor 
Lalki przenikliwie zauważa, iż komunikacja w liryce bywa niestabilna i nieoczy-
wista. Z odkrycia tego wyciągnął, jak sądzę, poważne wnioski, których wszelako 
nie przekazał metodą dyskursywną. Ich rekonstrukcja wymaga analizy „wykorzy-
stywania” przez Prusa poezji w Kronikach. 

W cotygodniowych felietonach pojawia się bowiem analogiczna sytuacja. Po-
mijając fragmenty, w których liryczne cytaty funkcjonują na zasadzie ornamentu 
mającego zwiększyć atrakcyjność tekstu, Prus zasadniczo używa ich w trybie ale-
gacji lub negacji; czyli w sposób potwierdzający albo zaprzeczający jego własnym 
przekonaniom. Działanie takie zakłada wszelako zrozumienie, a więc – zgodnie 
z teoretycznym wykładem – właściwe zrekonstruowanie pierwotnej sytuacji li-
rycznej. 

Niemniej obok takich „zastosowań” pojawiają się – wprawdzie rzadko, ale jed-
nak – przypadki odmienne, wskazujące na pewne zakłócenia. Powstają one w wy-
niku zabiegów wykazujących podobieństwo z techniką kolażu, która, jak wynika 
z analiz Ryszarda Nycza: 

1  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski, t. 1–20. Warszawa 1954–1970; 
cyfra rzymska w nawiasie oznacza tom, arabska – stronę. 
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...da się rozłożyć na dwie prymarne, skorelowane ze sobą operacje: powtórzenie  jedno-
stki pochodzącej z danego kontekstu, które jest semantycznym przekształceniem dzięki 
zestawieniu jej z elementami kontekstu innego2.

U Prusa kierunki tej transformacji wyraźnie się rozdwajają. Pierwszy polega 
bowiem na takiej transpozycji, która spośród wyższych układów semantycznych 
wykorzystuje czas i przestrzeń. W przeciwieństwie do rekonstektualizacji chrono-
topowej pojawia się jednak rekontekstualizacja intersemiotyczna, która realizuje 
się na wszystkich poziomach (chronotop, bohater itp.), niemniej jej cechą szcze-
gólną jest niejednorodny charakter. Ów odmienny kontekst pierwotnie nie należy 
bowiem do literatury, ale innych sztuk – w szczególności plastycznych. Różnica 
w stosunku do metod dwudziestowiecznych polega zaś na tym, że Prus nie stosuje 
zasady „ostrego montażu”, dlatego albo nowy kontekst, albo inne partie felietonu 
pełnią funkcję nadrzędnej (i najczęściej narracyjnej) ramy, pozwalającej ustalić 
wzajemne relacje obu sfer. 

Rekontekstualizacja chronotopowa

W marcu 1881 roku Koło Literackie we Lwowie zorganizowało jubileusz na cześć 
Bohdana Zaleskiego. Wzięła w nim udział m.in. Deotyma, która wyrecytowała 
swój wiersz poświęcony jubilatowi i jego poezji. Utwór został następnie opub-
likowany i doczekał się entuzjastycznych ocen ze strony niektórych krytyków. 
Również i Prus wypowiedział się na jego temat, wybierając zwrotkę, która – jak 
twierdzi – najbardziej utkwiła mu w pamięci. Brzmi ona następująco: 

Jednak i my, choć mniejsi, choć wam niewspółcześni,
Umiemy się rozgadać z echem twojej pieśni,
Co ma świst chorągiewki na pice zwiniętej,
 Rusałek strój różnowzory
 Stepowe podków tętenty,
A czasem przerażone oczy Wernyhory (Cyt. za: V, 294).

Następnie – i dość nieoczekiwanie – kronikarz przechodzi do relacji dotyczą-
cej niedawnego okresu w jego życiu:

Święta, jak wiadomo wszystkim – rewirowym z mego cyrkułu, przepędziłem na prowincji, 
odległej tylko o sześć godzin drogi od Warszawy, dzięki lokomotywie: 

…Co ma świst chorągiewki na pice zwiniętej,
 Stepowe podków tętenty…

Wrażeń z podróży nie doświadczyłem żadnych: raz tylko bowiem w ciągu sześciu godzin 
wyjrzałem z wagonu, skutkiem czego wydaje mi się, że cała „prowincja” jest ogromnym 

2  R. Nycz, Tekstowy świat. Postrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków 2000, s. 255–256. 
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piaszczystym polem, gdzie rośnie jedna karłowata sosenka, a na niej – siedzi i śpiewa jakiś 
głodny ptaszyna:

…Co ma świst chorągiewki na pice zwiniętej,
 Rusałek strój różnowzory…

Owe zaś rzadkie wyglądanie pochodziło stąd, że zasnąwszy w Warszawie, budziłem się 
tylko o tyle, o ile pragnął tego nadkonduktor, który na każdej stacji wydaje

 …świst chorągiewki na pice zwiniętej,

a wobec rozmaitych inspektorów, kontrolerów i innych kolejowych dostojników:

 …. Ma czasem przerażone oczy Wernyhory.

Ani więc ze świąt, ani z „prowincji” nie wyniosłem żadnych wspomnień (V, 295).

Posługując się terminami Prusa, można by stwierdzić, iż efekt, jaki został tu 
zbudowany, ma charakter komiczny, gdyż różnica między dyskursem prozator-
skim a poetyckim zostaje wyeksponowana do granic karykatury. Sądzę jednak, 
iż takie wrażenie jest mylne, ponieważ u podstaw tego zabiegu tkwi dążenie do 
poznania reguł liryki. Z tego powodu efekt jest raczej humorystyczny, tj. będący 
wynikiem „sumiennego oglądania rzeczy”3. 

Przekonanie takie opieram na spostrzeżeniu, iż Prus dokonuje tu skompliko-
wanej, podwójnej rekontekstualizacji. Pierwsza polega na totalnej zamianie sy-
tuacji lirycznej: zamiast poetki głoszącej pochwałę romantycznej poezji, pojawia 
się kronikarz, który, wykorzystując te same słowa, relacjonuje swoje wrażenia ze 
świątecznej podróży. Jeśli taka substytucja okazuje się wykonalna, to Prusa nie-
wątpliwie interesują jej skutki. Za pomocą liryki można – nawet jeżeli wymaga to 
nieco manipulacji – przedstawiać „fakty realne”, tyle że okazują się one nadzwy-
czaj ubogie, a na dodatek banalne. Składają się z tego, co powierzchowne i oczywi-
ste, dlatego relacja o nich nie przynosi żadnych korzyści poznawczych. 

Stwierdzenie takie niekoniecznie jeszcze jest zarzutem, wszak i Mickiewicz 
opisywał „tylko” step. Jednakże deskrypcja ta została wzbogacona odpowiednimi 
metaforami, tworząc ów przekształcony, fantastyczny obraz. Tutaj natomiast me-
tafory są ewidentnie pozbawione referencji, jeśli niemal te same ich konfi guracje 
mogą odsyłać do czegoś tak różnego jak: lokomotywa, ptak, konduktor. Ten drugi 
zabieg pokazuje zatem, iż im bardziej język liryki staje się fi guratywny, tym słab-
sze są jego zdolności denotacyjne. 

Można stwierdzić, iż Prus sam jest sobie winien, „wyrywając” ten wiersz z jego 
pierwotnego układu komunikacyjnego. Ale sam fakt, iż proceder taki okazał się 

3  B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. (Poemat realistyczny w 6 pieśniach). W: idem, Pisma, red. 
Z. Szweykowski, t. 29. Warszawa 1950, s. 174. 
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wykonalny, pokazuje, że każda sytuacja liryczna, w ramach której utwór funk-
cjonuje, nie jest na zawsze ustalona, zwłaszcza zaś: nie jest zdeterminowana ani 
treścią, ani formą danego wiersza. Jeśli tak, to układ ten za każdym razem ma 
charakter konwencjonalny, umowny i – co za tym idzie – okazjonalny. 

Rekontekstualizacja intersemiotyczna

Kiedy Wydawnictwo „Tygodnika Ilustrowanego” opublikowało album Antonie-
go Kamieńskiego Duch-rewolucyonista – szkice z lat minionych 1905–1907, Prus 
postanowił skomentować zawarte w nim rysunki za pomocą wybranych fragmen-
tów z Białego sztandaru Wiktora Gomulickiego. Zestawienie obrazu z liryką do-
konane zostało przy użyciu narracji, która przedstawiała wydarzenia rewolucyjne 
w porządku przyczynowo-skutkowym. Kronikarz uczciwie przyznaje, że ani pla-
styk, ani poeta nie dokonali tego w taki sposób, ale ich dzieła umożliwiają po-
dobne „przegrupowania”, byleby tylko zachowana została zasada korespondencji 
między nimi (XIX, 211). Jej ustanowienie ułatwił Prusowi fakt, iż pierwotny układ 
komunikacyjny, w jakim funkcjonowała liryka, nie był kompletny. We wstępie 
Gomulicki deklarował bowiem, iż:

Poczęte w zupełnym odosobnieniu, wśród długich rozmyślań i walk wewnętrznych, 
nie służą te pieśni żadnym celom wyłącznym: osobistym lub partyjnym. Nie ma w nich ani 
schlebiania namiętnościom tłumu, ani gonitwy za popularnością, ani służby u stronnictwa, 
ani wyrachowań, ani polityki4. 

Prywatny charakter tej liryki nie dookreślał zatem odbiorcy, a co za tym idzie: 
nie odsyłał precyzyjnie do rewolucyjnej kroniki. Indywidualny punkt widzenia 
powodował, iż podmiotowa ekspresja zdominowała utwory Gomulickiego, spra-
wiając, że ich referencja była przybliżona i dopuszczała wielorakie realizacje. Prus 
skwapliwie z tej możliwości skorzystał, zwłaszcza że po drugiej (plastycznej) stro-
nie sytuacja – wbrew pozorom – kształtowała się analogicznie5. 

Oczywiście, w przypadku tych rycin, które przedstawiały rewolucyjny terror, 
Prus nie tylko odczytuje ich przesłanie, ale i przeciwstawia się mu właśnie za po-
mocą liryki, ustawiając ją w silnej opozycji względem obrazu. Bliższa, dialogiczna 
koegzystencja obu sfer pojawia się tylko tam, gdzie – z perspektywy nadrzędnej 
narracji – pokazane zostały przygotowania (ewentualnie skutki) poprzedzające 

4  W. Gomulicki, Biały sztandar. Pieśni miłościwe. Warszawa 1907, s.1.
5  Jak bowiem zauważa Beata Obsulewicz: „Kamieński wybiera sposób relacjonowania typowy dla 

tzw. malarstwa posthistorii – przedstawienie całościowego, zamkniętego wydarzenia, w którym wymiary 
przeszłości i przyszłości podporządkowane zostają wymiarowi teraźniejszości, co dostarcza widzowi nie 
sensu, ale danych sensu, nie rozumienia, lecz napięcia” (B.K. Obsulewicz, Antoniego Kamieńskiego kształt 
rewolucji. W zbiorze: Rewolucja lat 1905–1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografi a. Red. K. Stępnik, 
M. Gabryś. Lublin 2005, s. 356).
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wybuch rewolucji. Takim obrazem jest Propaganda przedstawiająca, wedle opisu 
Prusa, sytuację, w której: 

Młody człowiek w odzieży zbiedzonej, jakby nocował w przytułkach albo świeżo opuś-
cił więzienie, coś wykłada młodemu żołnierzowi. Obie twarze piękne, inteligentne, podob-
ne jak rodzonych braci… Apostoł skupiony w sobie, żołnierz zasłuchany… Ale co on zrobi: 
czy pójdzie zginąć na „Potiemkinie”, czy… propagandzistę pchnie bagnetem, to jeszcze nie 
wiadomo… (XIX, 213).

Kronikarz zauważył więc niepewność na twarzy żołnierza, który jeszcze nie 
jest przekonany do żadnej ze stron. Natomiast agitator ukazany został z profi lu, 
dlatego jego działalność (i towarzyszące jej emocje) pozostaje nieco tajemnicza. 
Aby ją przybliżyć, Prus zacytował następujący fragment Mojej pieśni Gomulickie-
go: 

Na mojej lutni – szepce apostoł – są różne struny
I gdybym chciał,
Zagrzmiałyby tu zaraz pioruny,
Dreszcz budząc pośród dusz i ciał;
I wzbiłaby się pieśń szalona,
Pieśń żądna mordu,
Pieśń czerwona,
A orłów, sępów, kruków chór
Zakrakałby jej wtór:
„Na bój! na bój!” (Cyt. za.: XIX, 213).

W ten sposób agitator istotnie staje się apostołem: jego perswazja zamiast na 
logicznej argumentacji oparta zostaje na niewytłumaczalnym wezwaniu do walki, 
którego siła jest tak wielka, iż obejmuje również przyrodę. Ten właśnie fakt jest 
decydujący, gdyż nawet motyw klasowej zemsty Prus wyeliminował, „ucinając” 
w odpowiednim miejscu cytat. 

Ponadto taki zabieg powoduje, iż sam autor okazuje się trybunem rewolucji, 
ponieważ ten, kto wypowiada ów monolog, ewidentnie kreowany jest na poetę. 
Gomulicki istotnie brał taką sytuację pod uwagę – i stąd owo „gdybym chciał” –
 jednak dalszy ciąg Mojej pieśni dobitnie pokazuje, iż roli takiej ostatecznie się 
wyrzekł. 

* * *

Reasumując, powyższe postępowanie sprowadza się do: 

1. Braku ingerencji w istotę lirycznego języka. Jeśli nawet Prus dokonuje pew-
nych manipulacji – np. „przykrawa” cytaty, rozdziela frazy – to nie naru-
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szają one tego, co najważniejsze: fi guratywnej warstwy, będącej przejawem 
poetyckiej fantazji. 

2. Wymiany pola referencji. Wykorzystując wieloznaczność lirycznego przeka-
zu, kronikarz usuwa jej pierwotne odniesienie, podstawiając inne. W obu 
sytuacjach proces ten ma charakter radykalny, powodując – niekiedy hu-
morystyczny – dysonans. Znamienna dla Prusa gra przeciwieństw poja-
wia się również tutaj. W pierwszym wypadku (Deotyma) ów rozdźwięk ma 
charakter degradacji: odesłania w sferę romantycznej poezji przechodzą 
do banalnej codzienności; w drugim (Gomulicki) odwrotnie: referencja do 
scenki rodzajowej zostaje zastąpiona podniosłym obrazem apostolskiej agi-
tacji. Pokazując przypadki skrajne, Prus sugeruje, iż między nimi mieszczą 
się pozostałe możliwości. 

3. Redefi nicji mówiącego podmiotu. Przekształcenie powyższe powoduje, że 
zmienia się sens wiersza, automatycznie sprawiając, iż jego nadawca tak-
że wystąpi w nowej roli. Zamiast natchnionej poetki (Deotyma) liryczna 
podmiotowość manifestuje się w postaci mieszczańskiego podróżnika; 
i odwrotnie: zamiast przeciwnika rewolucji (Gomulicki) pojawia się rów-
nie natchniony jej apologeta. Gra opozycjami jest analogiczna do poprzed-
niej, tyle tylko że o wiele silniejsza. Zakłada bowiem złamanie elementarnej 
wówczas reguły, zgodnie z którą gwarantem sensu jest autorska intencja. 
Prus wszelako pokazuje, iż poezja znakomicie bez niej się obywa. 

2

W 1833 roku John Stuart Mill opublikował esej pt. Czym jest poezja? (What is 
Poetry?), którego zasadnicza teza brzmiała następująco: 

...poezja jest podsłuchana [poetry is overheard]. (…) [O]sobliwość poezji wydaje się tkwić 
w tym, iż poeta jest zupełnie nieświadomy odbiorcy. Poezja jest uczuciem wyznającym 
siebie samemu sobie w chwilach samotności; i wcielającym się w symbole, które są najbliż-
szymi możliwymi reprezentacjami uczucia dokładnie w takim kształcie, w jakim istnieje 
ono w umyśle poety. (…) Wszelka poezja ma charakter soliloquium6. 

Refl eksją Milla rządzi zatem żelazna logika: jeśli bowiem odbiorca zostanie 
usunięty z układu komunikacyjnego, natychmiast okaże się, że jedynym i wy-
łącznym odniesieniem liryki jest podmiotowość poety. Bez odbiorcy znika więc 
zewnętrzna rzeczywistość, a cała sztuka polega na tym, aby za pomocą symbolicz-
nego języka dokonane zostało wierne odtworzenie stanów wewnętrznych twórcy. 

6  J.S. Mill, Th oughts on Poetry and Its Varieties. W: idem, Dissertations and Discussions: Political 
Philosophicial, and Historical. London 1875, t. 1, s. 71. 
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Ta koncepcja poezji jako „monologu podsłuchanego” wywarła znaczący wpływ 
na dwudziestowieczną refl eksję genologiczną zwłaszcza w kręgu anglosaskim. 
Northrop Frye w Anatomy of Criticism komentuje tę zasadę dość nieoczekiwanie: 

Artysta – jak John Stuart Mill zauważył w cudownym błysku krytycznego olśnienia –
nie jest słuchany, ale podsłuchiwany. Aksjomatem krytyki musi być nie to, że poeta nie 
wie, o czym mówi, ale to, że on nie może mówić tego, co wie. Zatem żeby bronić prawa do 
istnienia krytyki, trzeba przyjąć, że krytyka jest strukturą myśli i wiedzy istniejącą na włas-
nych zasadach, z pewną dozą niezależności wobec sztuki, którą się zajmuje7. 

Zanim Frye wyciągnie wnioski dotyczące literaturoznawczych procedur, doko-
na daleko posuniętej interpretacji Millowskiej tezy. Zgodnie z nią bowiem zwią-
zek między poetą a jego liryczną ekspresją jest ścisły, organiczny. Dla Frye’a takie 
założenie prowadziłoby zapewne do osławionego „błędu intencjonalnego”, każą-
cego w zamiarze twórcy dokopywać się źródeł sensu. Wyjście jest tylko jedno: 
trzeba założyć, iż poeta mówi zawsze co innego, niż chce powiedzieć. Przeszkody 
mogą być natury formalnej (brak odpowiedniego języka, siła konwencji itp.) lub 
treściowej (np. niecenzuralny temat) – zawsze jednak istnieją. 

Relacja z autorem zostaje zatem przerwana. Jonathan Culler jej brak w ba-
daniach nad nowoczesną liryką zaliczał już do prawd oczywistych. Co ciekawe, 
powoływał się przy tym na Milla, tyle że w zakamufl owany sposób. Kwestię 
„monologu podsłuchanego” wyjaśniał następująco: „Kiedy podsłuchamy jakąś 
wypowiedź, która zwróci naszą uwagę, zwykle staramy się wyobrazić sobie lub 
odtworzyć kontekst: z tonu głosu wnioskujemy na temat postawy, sytuacji, inten-
cji, zamiarów i poglądów mówiącego”8. Taka eksplikacja wydaje się przekonująca 
i doprowadza tezę Milla do jej ostatecznych konsekwencji. Jeśli liryka powstaje 
bez odbiorcy, to z jego perspektywy nie ma większego znaczenia, na czym polega 
więź (lub jej brak) z twórcą. I tak cały układ komunikacyjny musi zostać zre-
konstruowany na podstawie samego tekstu; trzeba zatem „dopasować” nadawcę 
i odbiorcę do lirycznego komunikatu. Jeśli to zostanie uczynione, to nawet tzw. 
rzeczywistość wyłoni się z mgławicy dyskursu. Tyle tylko, jak podkreśla Culler, że 
procedura ta ma status hipotetycznej rekonstrukcji, którą ponawiać można prak-
tycznie w nieskończoność. 

Skrótowe przypomnienie pojedynczego wątku współczesnej refl eksji nad liryką 
nie ma, rzecz jasna, na celu udowodnienia analogicznej sytuacji w polskiej ge-
nologii; Prus nie odegrał w niej bowiem roli podobnej do tej, która na obszarze 
anglosaskim stała się udziałem Milla. 

7  N. Frye, Anatomy of Criticism. Princeton 1957, s. 5. 
8  J. Culler, Nowoczesna liryka: ciągłość gatunku a praktyka krytyczna. Przeł. T. Kunz. W zbiorze: 

Odkrywanie modernizmu. Red. R. Nycz. Kraków 1998, s. 243. 
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Przywołanie tego wątku pozwala jednak nie tylko – i nie tyle nawet – na po-
kazanie nowoczesnego charakteru kronikarskich pomysłów, ile raczej na ich do-
kładniejsze wyjaśnienie. Kwestia ta dlatego jest ważna, ponieważ umożliwia, jak 
sądzę, lepsze zrozumienie niejednokrotnie zauważanego (a nawet wypominane-
go) dystansu, z jakim Prus odnosił się do poezji. 

Pisarz dzielił ze swoją epoką brak zaufania do liryki, motywowany najczęściej 
jej zbyt egotycznym wymiarem oraz nadmiernymi skłonnościami do pesymizmu. 
To prawda, ale nie cała. Przywoływana już analiza Sonetów krymskich (por. XIX, 
7–11) pokazuje, iż oba te grzechy Prus łatwo odpuszcza, o ile wiersz jest w odpo-
wiedni sposób skonstruowany. Odpowiedni, czyli tak, że jego sytuacja liryczna 
była zarówno ściśle określona, jak i stabilna. Rezultat ten Mickiewicz zawdzię-
czał nie tylko – chwalonej przez Prusa – równowadze trzech elementów, ale także 
konwencji gatunkowej. To właśnie ona sprawiała, iż liryka przedromantyczna po-
siadała sprecyzowane środki wyrazu, a przede wszystkim zestaw gatunków, z któ-
rych każdy odpowiadał zdefi niowanemu układowi przekazu.

Liryce romantycznej (chociaż jeszcze nie Mickiewiczowi) oraz poromantycz-
nej zabrakło tego wymiaru. Dlatego właśnie poezja ta jest „monologiem podsłu-
chanym”, który czytelnik wprawdzie słyszy, ale za drzwiami, nie mając pewności 
„kto”, do „kogo” i o „czym” mówi. Rekonstrukcja sytuacji lirycznej jest tu nadzwy-
czaj kłopotliwa, gdyż z jednej strony okazuje się niezbędna; z drugiej zaś zawsze 
pozostaje hipotetyczna i nigdy całkowicie uprawomocniona. Jeśli tak, to proces 
interpretacji jest „niekończącym się zadaniem”, który wszakże – i tu Prus okazuje 
się nadzwyczaj nowoczesny – odbywać się może w najrozmaitszych celach. Inny-
mi słowy: pisarz wiedział, a nawet to zademonstrował, iż liryka jest nader podatna 
na manipulację; że wykorzystywać ją można w tyleż zacnych, ile złych przedsię-
wzięciach. Można oczywiście, wzorem współczesnych propozycji, przesunąć ten 
problem z tekstu na odbiorcę oraz jego etykę; wszelako Prus – i tu nie jest on zbyt 
nowoczesny – uniku takiego nie akceptował: chciał bowiem, aby literatura (w tym 
także poezja) sobie samej zawdzięczała odporność na wszelkie zawłaszczenia. 





 

V Pszenica i kąkol.
Interteksty biblijne w „Lalce” Bolesława Prusa

Badacze zajmujący się intertektualnością Lalki Bolesława Prusa zgodnie przyzna-
ją, iż w tej powieści spośród ogromu odwołań z różnych utworów najwięcej ma 
swoje źródło w Biblii1. Wszelako paradoksalny status tego konsensusu polega na 
tym, że zakłada on zarówno duży zakres występowania danego zjawiska, jak i jego 
minimalną funkcjonalizację. Jeśli bowiem dociekania nie poprzestają na zwykłym 
katalogu owych przywołań, który rejestruje stopień ich dokładności, to najczęś-
ciej prowadzą do takiego wniosku: „Nawiązania i aluzje nie stanowią celu samego 
w sobie, ich użycie uzasadnione jest każdorazowo względami konstrukcyjnymi 
i znaczeniowymi, podziwiać trzeba kunszt, z jakim pisarz włącza je do budowy 
stylistycznej powieści”2.

Dopóki jednak twierdzenie takie nie zostanie poparte odpowiednimi analiza-
mi, dopóty pozostaje wyłącznie hipotezą, której w sposób zadowalający nie udo-
wadnia – oczywiste skądinąd – przekonanie dotyczące charakteryzowania boha-
terów za pomocą tego typu odwołań. 

Punktem wyjścia takich analiz jest technika wprowadzania zapożyczeń biblij-
nych, która nie ogranicza się do dwóch metod (cytaty i kryptocytaty). Ich peł-
nej prezentacji należałoby dokonać, opierając się na klasyfi kacji zaproponowa-
nej przez Włodzimierza Boleckiego, który wyróżnił trzy sposoby włączania oraz 
wykorzystywania tzw. cytatu empirycznego. Pierwszy polega jedynie na umiesz-
czeniu odpowiednio wyodrębnionego fragmentu, który nie wymaga żadnego ko-
mentarza; druga procedura natomiast koncentruje się wokół samego aktu cyto-
wania, przy czym jego składnikiem „wcale nie musi być cytat”: „Może on zostać 
zastąpiony aluzją, parafrazą, a nawet cytatem fi kcyjnym. Nie cytat jest tu zatem 

1  Cf. A. Martuszewska, „Lalka” i niektóre problemy intertekstualności. W: Lalka i inne. Studia w stulecie 
polskiej powieści realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 65; M. Szpilarewicz, Oblicza 
intertekstualności „Lalki” – kilka uwag o relacjach międzytekstowych powieści Prusa. „Acta Universitatis 
Wratislaviensis”. Prace Literackie 2004, t. 44, s. 125; J. Damborskỳ, Intertekstualność w „Lalce”. „Przegląd 
Humanistyczny” 2006, nr 5–6, s. 86; K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława 
Prusa. W: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. S. Fita, Lublin 1993. 

2  J. Damborskỳ, op. cit., s. 88.
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przedmiotem analizy, ale – by tak rzec – jedynie deklaracja podmiotu wypowie-
dzi: »w tym miejscu przytaczam cudzą wypowiedź«”3. 

Trzecią zaś praktyką jest kryptocytat, który pozostaje niesygnalizowany, 
a zatem jego rola jest czysto potencjalna, czyli zależna od poziomu kompeten-
cji odbiorcy. Badacz konkluduje: „Wspólną cechą tych zjawisk (tj. cytatu sygna-
lizowanego, aktu cytowania i kryptocytatów) jest to, że konstytuują semantyczny 
wymiar istnienia tekstów literackich, chociaż ich funkcje komunikacyjne są zu-
pełnie różne”4. 

Przenosząc ten wniosek w obręb konkretnego utworu, jakim jest Lalka, nale-
żałoby stwierdzić, iż istnieje pewna zależność między owymi trzema metodami 
a ich rolą w procesie przekazywania znaczeń. Relacja ta opiera się na założeniu, 
że im słabszy jest bezpośredni związek cytatu z sytuacją, w jakiej się on poja-
wia (w szczególności zaś z osobą, która się nim posługuje), tym większa jest jego 
moc eksplanacyjna czy nawet prefi guracyjna. Wówczas zatem fragment z Pisma 
Świętego zarówno wyjaśnia, jak i zapowiada dalszy przebieg fabuły, wzbogacając 
go o aspekt religijny. I odwrotnie: kiedy bohaterowie niemal bezwiednie włączają 
w swoje wypowiedzi biblijne kryptocytaty, wtedy służą one tylko charakterystyce 
pośredniej, sygnalizując aktualne stany – a czasem i przemiany – mentalne. Mię-
dzy tymi skrajnymi założeniami znajduje się jeszcze jedno, umiarkowane, zwią-
zane z koncentracją na akcie cytowania. Wówczas bowiem zarówno pojawia się 
element postaciowania, jak i – w sposób bardziej ukryty i dlatego fakultatywny –
występują procesy interpretacji oraz prefi guracji. 

Jedynym bodaj przykładem pierwszego mechanizmu są wydarzenia obejmu-
jące wielkopostną kwestę, w której trakcie Wokulski słyszy aż kilka cytatów biblij-
nych. Rozwiązanie pośrednie jest częstsze, gdyż narrator nieraz podkreśla samo 
przywoływanie fragmentów z Pisma Świętego u takich bohaterów, jak Wokulski, 
Izabela, Dalski czy dróżnik Wysocki. Niewątpliwie jednak do najbardziej popu-
larnych przypadków, które dotyczą niemal wszystkich postaci, należą kryptocyta-
ty biblijne. Ponieważ ich funkcja – w przeciwieństwie do zakresu występowania – 
jest nader ograniczona, pozostają one poza obrębem analiz niniejszego rozdziału. 

Cytaty sygnalizowane

Konstrukcja sceny odbywającej się w kościele jest niezwykle precyzyjna. Domi-
nantę kompozycyjną stanowi tu zestawienie sfery nadprzyrodzonej – skupiającej 
się w postaci Chrystusa – z empiryczną, ludzką. Narrator, aranżując ten proces, 

3  W. Bolecki, Historyk literatury i cytaty. W: idem, Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków 
międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1998, s. 27. 

4  Ibidem, s. 28. 
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wykorzystuje doznania (audytywne oraz wizualne) Wokulskiego5, ograniczając 
przy tym do niezbędnego minimum refl eksje bohatera, dla którego sens słysza-
nych słów jest albo niejasny, albo niewiarygodny. Zasadnicze zadanie bohatera 
polega bowiem na tym, iż staje się on narzędziem pozwalającym na wykonanie 
jukstapozycji: kiedy docierają do protagonisty cytaty biblijne, obserwuje on za-
chowania kolejnych osób (czy grup społecznych) – i dzięki temu tworzy się suge-
stia związków między tymi sferami. 

Przywołane i wyodrębnione cytaty z Nowego Testamentu (bądź ich parafrazy) 
są w tej scenie liczne, ale można je połączyć w trzy grupy. Do pierwszej należą 
pojawiające się passusy z Kazania na Górze (I, 204, 206, 2116). Mimo ich powtó-
rzenia Prus explicite wprowadza do Lalki jedynie trzy błogosławieństwa, które we 
współczesnym przekładzie brzmią następująco: 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni 

(Mt, 5, 4–6)7.

Cytaty te – nieco okrojone – pojawiają się w trakcie obserwacji praktyk reli-
gijnych, jakich dokonują przedstawiciele ubogich, najniższych warstw socjalnych. 
W dalszym przebiegu fabuły fragmenty te będą zatem związane z losami postaci, 
które pochodzą z tych właśnie środowisk. 

Druga grupa intertekstów powstała dzięki kontaminacji fragmentów ewan-
gelicznych. Przedstawiając zachowanie prostytutki, narrator stwierdza: „Klęczą-
cy obok z niechęcią patrzyli na jej aksamitny kaft anik i jaskrawy kapelusz. Ale 
gdy Chrystus szepnął: »Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci na nią kamie-
niem«, padła na posadzkę i ucałowała jego nogi jak niegdyś Maria Magdalena”
(I, 205–206).

Połączenie cytatu dotyczącego ukamienowania cudzołożnicy (J 8, 7) z imie-
niem Marii Magdaleny nie jest zapewne poprawne, ale sugeruje możliwość sy-
multanicznego odniesienia tego cytatu do dwóch różnych kobiet, które znalazły 
się w podobnej sytuacji, dlatego analogicznie okazują swoją wdzięczność. Wska-

5  Jak zauważa Z. Mocarska-Tycowa, pisarz przedstawia tu autentyczne doznanie, chociaż podlega ono 
znamiennym ograniczeniom: „Narrator Prusa jedynie bardziej relatywizuje swój przekaz – doświadczenie 
obecności Chrystusa przedstawia jako pewnego rodzaju niejasno rozpoznane wrażenie zmysłowe. 
Narrator informuje, iż bohaterowi wydawało się, że owo zjawisko zachodzi, stąd też narrator niejako nie 
bierze odpowiedzialności za obiektywną prawdę przekazu” (Z. Mocarska-Tycowa, Chrystus w literaturze 
pozytywizmu. W zbiorze: Chrystus w literaturze polskiej. Red. P. Nowaczyński. Lublin 2001, s. 303). 

6  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. Wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1998; liczby rzymskie oznaczają tomy, arabskie – stronicę.

7  Wszystkie cytaty z Biblii podaję za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich (...). Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr., 
Poznań–Warszawa 1980. 
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zówkę taką potwierdza obserwacja Wokulskiego, który najpierw dostrzega Marię 
(„magdalenkę”), a następnie – Helenę Stawską. 

Trzecia grupa zakłada jeszcze bardziej radykalną kontaminację biblijnych 
zapożyczeń. Kiedy bohater wchodzi do kościoła, nie potrafi  zidentyfi kować się 
z żadną grupą społeczną. Wówczas „głos” podpowiada mu: „Może jesteś okiem 
żelaznego przetaka, w który rzucę ich wszystkich, aby oddzielić stęchłe plewy od 
ziarna” (I, 198). Zbliżonym nawiązaniem pisarz zamyka tę scenę, tworząc z tych 
właśnie cytatów kompozycję klamrową, która podkreśla ich dominującą funk-
cję. Wokulski słyszy bowiem kolejne proroctwo: „Pośle Syn Człowieczy anioły 
swoje, a oni zbiorą wszystkie zgorszenia i tych, którzy nienawiść czynią – jako 
zbiera się kąkol i pali się go ogniem” (I, 206). Józef Bachórz trafnie wskazuje, 
iż w pierwszej przepowiedni wykorzystana zostaje wypowiedź Jana Chrzciciela
(Łk 3, 17), w drugiej natomiast bezpośrednio pojawia się odesłanie do wyjaśnie-
nia przypowieści udzielonego apostołom (Mt 13, 41–42). Wspólnym tematem 
pozwalającym na zestawienie obu fragmentów jest kwestia rozróżniania i segre-
gacji, która została ujęta poprzez podobne symbole tworzące pary opozycyjne. 
Zbieżne okazuje się także to, że obie wypowiedzi zakładają, iż Boska interwencja 
zostanie dokonana pośrednio: za pomocą „narzędzia” (pisarz zastąpił tu oryginal-
ne „wiejadło” – „przetakiem”) lub „posłańców” (aniołowie). 

Połączenie to nie jest zatem bezpodstawne, ale zaskakuje odległymi źródła-
mi. Wydaje się, że uzasadnieniem tego zabiegu (analogicznie do wcześniejszej 
kontaminacji) jest zwiększenie zakresu odniesienia. Cytaty te bowiem nie tylko 
wstępnie określają zadanie Wokulskiego, ale także wskazują, że jego działalność 
odbywać się będzie jednocześnie wśród „wszystkich”: tych najuboższych i tych 
najbogatszych. Przypuszczenie to podtrzymuje też gra spojrzeń bohatera, któ-
ry słysząc te fragmenty, nieustannie przenosi wzrok od klęczących biedaków do 
kwestujących dam (i ich towarzyszy). 

Błogosławieństwa 

Testament Wokulskiego jednoznacznie wskazuje, iż spośród bohaterów pocho-
dzących z warstw najniższych szczególnie bliscy są mu bracia Wysoccy oraz Wę-
giełek (II, 678–679). Wybór ów nie jest przypadkowy, gdyż Wokulski, rozpoznaw-
szy wartość wspomnianych ludzi, nie zamierza dopuścić do jej zaprzepaszczenia. 
Jego działania powodują zatem, iż owe trzy błogosławieństwa najtrafniej komen-
tują biografi e tych trzech postaci. 

Pierwszym ubogim, jakiego spotyka protagonista, jest furman Wysocki. Jego 
losy układają się wedle sentencji: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 
będą pocieszeni” (Mt 5, 4). 

W trakcie krótkiej rozmowy (I, 168–171) okazuje się bowiem, iż niemal 
wszystkie doświadczenia bohatera wywołują stan, o jakim mówi ten passus. 
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Trudności, z jakimi boryka się Wysocki (i jego rodzina), są materialne: brakuje 
jedzenia, ubrania, odpowiedniego mieszkania. Zarazem jednak pisarz podkreśla, 
że ten rodzaj nędzy powoduje poważne konsekwencje8. Wysocki bez środków 
oraz pracy nie ma odwagi prosić kogokolwiek (np. Rzeckiego) o pomoc, czując, iż 
nie jest jej godny. Niepowodzenia odbierają mu wiarę we własne siły i prowadzą 
do wyniszczającej samotności. Paradoksalnie – jej skutki okazują się widoczne 
w trakcie działań charytatywnych: kiedy przynosząca zapomogę siostra negatyw-
nie wypowiada się o statusie moralnym Wysockiego, on nie protestuje; a gdy nie-
oczekiwanie dostaje pieniądze, jest pewny, że każdy potraktuje go jak złodzieja. 

Prus pokazuje zatem człowieka pogrążonego w smutku, którego powodem 
są nędza materialna oraz niska samoocena etyczna. Jednakże najbardziej ukrytą 
przyczyną tego stanu jest alienacja powodująca, że bohater znajduje się na margi-
nesie międzyludzkich relacji. To właśnie doświadczenie utraty – zawarte w pod-
stawowym przesłaniu błogosławieństwa, o którym tu mowa9 – sprawia, iż Wyso-
cki natychmiast rozpoznaje Wokulskiego i wita go z nieukrywanymi oznakami 
szacunku. 

Smutek ewangeliczny nie jest stanem egocentrycznym10. Dlatego kiedy Wy-
socki zda relację ze swojego – i nie tylko – położenia, zaniepokoi go także sytu-
acja Wokulskiego: „Ale i wielmożny pan coś markotnie wygląda? Taki już widać 
czas nastał, że wszyscy muszą zginąć – westchnął ubogi człowiek” (I, 169). Ten 
bezinteresowny gest współczucia – tak kontrastujący z niewiele wcześniejszymi 
uwagami Lisieckiego (I, 150–151) – nie tylko zawiązuje solidarne porozumienie 
między dwoma samotnikami, ale także odsłania najbardziej dramatyczny aspekt 
ewangelicznego smutku. Zawiera się w nim bowiem doświadczenie umierania, 
które ogranicza niemal każdy wymiar ludzkiej kondycji11. 

Drugim ubogim, z jakim styka się Wokulski, jest brat furmana – dróżnik Wy-
socki. Jego perypetie obrazuje sentencja: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt, 5, 6). Trudne położenie Wy-
sockiego wskazuje, iż spośród trzech – przyjmowanych standardowo12 – znaczeń 

8  Prus kwestię tę poruszał wielokrotnie w publicystyce. Najdobitniej sformułował swoje stanowisko 
w roku 1904, stwierdzając: „prawdziwa nędza (...) jest nie tylko głodem i chłodem, ale także – niemocą, 
zwątpieniem i ciężkim żalem do świata, a nawet do Boga!...” (B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. 
Warszawa 1968, t. 18, s. 12–13). 

9  Jak bowiem zauważa współczesny egzegeta: „Słowo greckie – penthoûntes – przywołuje zarówno 
boleść, jak i smutek, i w sposób bezpośredni odnosi się do żałoby, do łez wylewanych na przykład po 
śmierci drogiej nam osoby”. C.M. Martini, Błogosławieństwa. Przeł. S. Obirek. Kraków 2000, s. 32.

10  Współczesny komentator stwierdza, iż: „Dzięki błogosławionemu smutkowi wiemy, czym jest pełna 
miłości solidarność z cierpiącymi, dlatego pocieszamy zasmuconych”. P. Hinnebusch, Błogosławieństwa. 
W poszukiwaniu radości Królestwa Bożego. Przeł. E. Peśla. Kraków 2004, s. 114; cf. S. Tugwell, Osiem 
błogosławieństw. Rozważania nad tradycją chrześcijańską. Przeł. W. Unolt. Poznań 1999, s. 85, 93). 

11  Cf. S. Tugwell, op. cit., s. 90–91. 
12  Jak bowiem stwierdza współczesny egzegeta: „Możemy więc powiedzieć, że słowo »sprawiedliwość« 

zawiera w sobie przynajmniej trzy różne znaczenia. Przede wszystkim chodzi tu o sprawiedliwość Boga, 
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kluczowego terminu, dominujące jest ostatnie, związane z jakością relacji panu-
jących w społeczeństwie13. Nie wiadomo, dlaczego bohater został przez władze 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przeniesiony pod Częstochowę, prawdopodobnie 
powód był akcydentalny lub biurokratyczny. Nikt jednak nie zwrócił uwagi na 
straty, jakie ta decyzja spowodowała w uposażeniu Wysockiego, który tę samą 
pracę wykonuje teraz w niekorzystnie zmienionych warunkach. Przeprowadzka 
oznacza bowiem dla niego rezygnację z uprawy posiadanej ziemi, wskutek czego 
nie tylko nie jest w stanie nadal pomagać rodzinie brata, ale i sam znalazł się w ka-
tastrofalnej sytuacji. Sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby zwiększenie wynagro-
dzenia, ale takiej propozycji nikt Wysockiemu nie składa. 

Trzecim ubogim jest Węgiełek, stolarz z Zasławia. Do jego postawy znajduje 
zastosowanie ostatni passus: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność po-
siądą ziemię” (Mt, 5, 5). Węgiełek przynajmniej dwukrotnie mógł zaangażować 
się w konfl ikt. Narrator dyskretnie przemilcza wprawdzie kwestię przyczyn pod-
palenia warsztatu, ale należy się domyślać, iż jego sprawcą okazał się małomia-
steczkowy konkurent zdolnego rzemieślnika14. Węgiełek jednak poprzestaje na 
zwykłym wyładowaniu swej złości (II, 295), nie szukając na nikim zemsty. Nie-
mal identycznie zachowa się wobec Starskiego, chociaż tym razem zaniechanie 
odwetu za krzywdy wyrządzone Marii wywoła u tego bohatera najpierw gniew, 
a następnie emocjonalną apatię względem żony (II, 602–604). 

Jeśli podstawowym sensem ewangelicznej cichości jest unikanie przemocy 
w sytuacjach, które mogą do niej prowadzić15, to Węgiełek wypełnia to zadanie 
znakomicie16; zwłaszcza że nie jest to łatwe z powodu jego temperamentu. Po-

ostateczne zbawienie przez Boga ofi arowane wszystkim ludziom. Na drugim miejscu jest sprawiedliwość 
człowieka, jego dobre, pobożne uczynki – przestrzeganie praw, jałmużna, świętość moralna. I wreszcie 
jest sprawiedliwość społeczna, stosunki międzyludzkie oparte na sprawiedliwości” (C.M. Martini, op. cit., 
s. 59–60). 

13  Taką sugestię potwierdzają późniejsze wypowiedzi Prusa, w których pojawia się to błogosławieństwo. 
Np. omawiając wysiedlenia i represje Polaków, jakie w Księstwie Poznańskim organizowali hakatyści, 
pisarz zauważa istnienie motywacji religijnej dla tych działań. Starając się ją zdyskredytować, ironicznie 
stwierdza: „W taki sposób modli się do Chrystusa, który między innymi uczył: (...)»Błogosławieni, którzy 
łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni...«” (B. Prus, Kroniki, t. 18, s. 17). 

14  Jak bowiem przekonuje J. Zacharska: „pożary w utworach Prusa nie są dziełem natury lub 
przypadku, lecz wynikiem działania ludzi (...)”. (J. Zacharska, Pożary u Prusa. W zbiorze: Prus i inni. Prace 
ofi arowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J.A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 206). 

15  Współczesny komentator zauważa, że: „»Cichość« jest zdolnością zrozumienia, iż w stosunkach 
międzyludzkich – a one przecież określają właściwy człowiekowi poziom istnienia – nie ma miejsca na 
przymus czy przemoc; tutaj bowiem skuteczna jest pasja przekonywania i ciepło miłości. (...) Cichość staje 
się więc przeciwieństwem wszelkiej formy przemocy fi zycznej czy moralnej; staje się zwycięstwem pokoju 
nad wojną, dialogu nad gwałtem” (C.M. Martini, op. cit., s. 50). 

16  O tym, iż Prus rozumiał to błogosławieństwo w sensie „pacyfi stycznym”, świadczą też jego uwagi 
dotyczące konfl iktów zbrojnych. Potrzebę ich zaniechania w wypadku Anglików uzasadniał następująco: 
„Naród, dla którego Biblia stanowi najulubieńszą książkę, zapomniał przemądrych słów Chrystusa: 
»Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię! «” (B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. 
Warszawa 1966, t. 16, s. 494). Nb. Prus w tym względzie diametralnie różni się od A. Świętochowskiego. 



 

stępowanie względem Marianny wskazuje ponadto, iż jej przyszły mąż nie tylko 
rezygnuje z działań gwałtownych, ale także potrafi  współczuć tym, którzy stali się 
ich ofi arą. Jego litość przeradza się w odwzajemnioną miłość17; a przemiana ta jest 
o tyle ważna, o ile nie pozostaje bez dalszych konsekwencji. Podejmując decyzję 
o małżeństwie, Węgiełek akceptuje przecież ryzyko, jakie wiąże się z dawnym po-
stępowaniem „magdalenki” (II, 467–468). 

Błogosławieństwa ewangeliczne wskazują na stan szczęścia, który, jak podkre-
ślają egzegeci18, należy rozumieć zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie. Prus, 
migawkowo pokazując dalsze losy tych epizodycznych postaci, niezwykle precy-
zyjnie prezentuje oba te wymiary. Pierwszy z nich jest związany z postępowaniem 
Wokulskiego, który w odpowiedni sposób pomaga potrzebującym. Natomiast 
drugi, istotniejszy aspekt jest trudniej zauważalny, dlatego jego ukazanie wymaga 
dodatkowego kontekstu. 

Najszybciej obietnica ewangeliczna zostaje zrealizowana w wypadku furma-
na Wysockiego. Wokulski natychmiast wręcza mu zapomogę, a następnego dnia 
każe mu się stawić w swoim sklepie. Łzy, jakie pojawiają się na twarzy Wysockie-
go, wyrażają zarówno wdzięczność za niespodziewane ocalenie, jak i – paradok-
salnie – szczęście. Oto bowiem znalazł się ktoś, kto nie tylko nim nie pogardza, 
ale troszczy się o niego. 

Jego brat, dróżnik czeka nieco dłużej. Ostatecznie jednak Wokulskiemu udaje 
się przenieść go do Skierniewic, a administracja Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
naprawia niesprawiedliwość, podwyższając wynagrodzenie. Nie jest zresztą wy-
kluczone, iż pisarz, wprowadzając informację o działalności gastronomicznej Wy-
sockiego (I, 504), sugeruje pełne – dlatego także dosłowne – spełnienie biblijnej 
zapowiedzi. 

„Ziemia”, o jakiej mówi ostatnie błogosławieństwo, również zawiera element 
nie tyle materialny, ile związany z codzienną egzystencją. Wegiełek, przebywając 
pod opieką Wokulskiego, nie tylko uzyskuje środki na odbudowę spalonego war-

Autor Dumań pesymisty tę sentencję interpretował dosłownie, stosując ją do skromnego i działającego 
w ukryciu społecznika, który: „Zaparł się własnego istnienia, rozpłynął się w istnieniu tysiąców. Nie 
żyje przez siebie i dla siebie, żyje przez dusze swych braci i tylko dla nich. Struny swego serca związał 
ze strunami społeczeństwa i odtąd każde wewnętrzne drgnienie tego ostatniego odzywa się właściwym 
dźwiękiem i w jego piersi” (A. Świętochowski, Błogosławieni cisi... „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 21; 
cf. M. Kreft , Elizy Orzeszkowej „Błogosławieni cisi”... W: Twórczość Elizy Orzeszkowej. Red. K. Stępnik. 
Lublin 2001). 

17  Dla współczesnych komentatorów istnieje bliski – i nadprzyrodzony – związek między cichością 
a miłością. Np. J.-M. Lustiger konkluduje: „Jeśli »cisi« mogą zostać nazwani błogosławionymi, to dlatego, 
że Bóg udziela im swojej siły miłości po to, aby uczestniczyli w Jego zamyśle” (J.-M. Lustiger, Bądźcie 
szczęśliwi. Przeł. I. Królik. Kraków 1999, s. 57).

18  Najtrafniej wyraził to Lustiger, stwierdzając, iż błogosławieństwa „uczą, czym jest szczęście 
obiektywnie: ma ono swe źródło w Bogu i polega na zjednoczeniu się z Jego Synem. Jak jednak przyjąć 
podobne stwierdzenie, skoro szczęście jest z zasady subiektywne? Rzeczywiście, nie za bardzo można być 
szczęśliwym, niczego z tego szczęścia nie odczuwając (ibidem, s. 107). 
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sztatu, ale i nabywa kolejnych umiejętności, które po powrocie uczynią go jeszcze 
lepszym rzemieślnikiem. O wiele ważniejszy jest jednak fakt, iż dzięki pobytowi 
w Warszawie spełni się pragnienie Węgiełka związane ze znalezieniem żony ze 
sfery mieszczańskiej. Ponadto, jeśli błogosławieństwo zapewnia, że otrzymane 
dary staną się własnością obdarowanego, oznacza to, iż Węgiełek nie straci już ani 
swoich kwalifi kacji, ani miłości, jaką ofi arowuje mu Marianna. 

Obserwacja zachowań tych bohaterów prowadzi wszelako do wniosku, że 
otrzymana pomoc wywołuje u nich przemianę. Dokonuje się ona na poziomie 
psychologicznym, ale jej interpretacja wymaga, jak sądzę, uwzględnienia także 
kontekstu teologicznego. Wydaje się, iż przedstawiając obiektywne skutki działa-
nia błogosławieństw, Prus pozostaje zgodny z tradycyjną teologią św. Augustyna, 
który Kazanie na Górze połączył z darami Ducha Świętego19. 

Wedle autora Wyznań ci, którzy nazwani są smutnymi, otrzymują dar umie-
jętności. Jeśli jego rozumienie zawiera także pragmatyczną intuicję, to Prus kon-
centruje się przede wszystkim na niej. Doraźna pomoc udzielona Wysockiemu 
powoduje bowiem, iż zostaje on wyrwany ze stanu apatii. Staje się osobą zaradną 
i przedsiębiorczą, dlatego narrator nie wspomina, kiedy i w jakich okolicznoś-
ciach bohater Lalki przeniósł się z Powiśla na Tamkę. Natomiast kolejne polecenia 
Wokulskiego spełnia Wysocki biegle i skrupulatnie, nawet jeśli nie zawsze rozu-
mie intencje swojego dobroczyńcy. 

Męstwo staje się udziałem poszukujących sprawiedliwości. Dróżnik Wysocki 
najpierw zachęca swojego syna do przyjęcia takiej postawy (I, 299), a następnie 
sam daje dowód odwagi, ratując Wokulskiego przed samobójczą śmiercią na to-
rach. Interpretując późniejszą rozmowę bohaterów (II, 528–532), można stwier-
dzić, iż akt ten łączy wszystkie trzy sensy sprawiedliwości ewangelicznej, pokazu-
jąc, że jej wypełnianie wymaga determinacji i niezłomnej woli, której działanie 
nie obywa się bez motywacji religijnej20. 

Natomiast cichym przeznaczony zostaje dar pobożności. Szczególnie widać 
go w ostatnim dokonaniu Węgiełka, który przeszukawszy dokładnie zasławskie 
ruiny, stawia na nich krzyż upamiętniający ocalenie Wokulskiego (II, 685–686). 
Węgiełek jest więc przekonany, iż ten bezsporny fakt nie miałby miejsca, gdyby 
nie wpisano go w Boski plan odkupienia. 

Wydaje się zresztą, iż na takie postępowanie bohatera wpływa jego aktualna 
sytuacja rodzinna, w której dokładnie wypełnia się błogosławieństwo ewangelicz-
ne. Z listu wynika bowiem, że relacje Węgiełka z żoną uległy znaczącej poprawie, 
gdyż stara się on teraz rozumieć jej obawy, uczucia, reakcje. Ta zmiana byłaby 

19  Cf. Św. Augustyn, Błogosławieństwa a dary Ducha Świętego. W: idem, O kazaniu Pana na górze. 
Do Symplicjana o różnych problemach. Problemy ewangeliczne. Przeł. S. Ryznar, J. Sulkowski. Wstęp 
E. Stanula. Warszawa 1989, s. 26–29.

20  Cf. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. 
W: „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie. Lublin 2008, s. 28. 
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niemożliwa21, jeśli w nim samym nie dokonałoby się odnowienie dawnej więzi, 
jaka po spotkaniu ze Starskim wydawała się zaprzepaszczona. Węgiełek znów jest 
sobą22 – człowiekiem wrażliwym i zaangażowanym – a zarazem kimś lepszym, 
ponieważ wyzbywając się egocentryzmu, odkrywa miłość, która zawsze szuka do-
bra ukochanej osoby. 

Jawnogrzesznice

Między Marią a Heleną Stawską istnieją ważne różnice, ale perspektywa intertek-
stu ewangelicznego podkreśla raczej podobieństwa ich sytuacji. Cztery kluczowe 
momenty ich biografi i są zatem analogiczne: konfl ikt z osobą wyżej od nich po-
stawioną, publiczne potępienie, które jest jego wynikiem, udzielona w krytycznej 
chwili pomoc Wokulskiego oraz wdzięczność, jaką te kobiety wyrażają wobec wy-
bawcy. 

Obie kobiety zostają oskarżone o kradzież (dochodów, lalki) przez swoje pra-
codawczynie. W dwóch wypadkach pomówienie jest fałszywe i – jak pokazują 
szerzej przedstawione losy Stawskiej – stanowi ono formę zemsty, która wynika 
z zazdrości. Pomimo to skutki owych zachowań są radykalne: szantażowana Ma-
ria zostaje prostytutką, a Helenie grozi udowodniona sądownie wina pociągająca 
utratę środków utrzymania i, prawdopodobnie, eksmisję. Maria już jest na mar-
ginesie zarezerwowanym dla najgorszych, a Stawska powoli zmierza w podob-
nym kierunku. Analogia staje się zresztą ściślejsza, jeśli uwzględni się jej moralny 
aspekt. Usunięcie czy usuwanie poza nawias obu kobiet jest bowiem dodatkowo 
uzasadniane ich niewłaściwym obyczajowo zachowaniem, które jest albo oczywi-
ste (prostytucja), albo domyślne (romanse).

Postępowanie Wokulskiego w tych sytuacjach także jest podobne przynajmniej 
do tego stopnia, jaki sugeruje pytanie ewangeliczne (J 8, 7). Jego sens dokładniej 
odsyła wprawdzie do sytuacji Heleny Stawskiej: jej główna oskarżycielka, barono-
wa Krzeszowska, zostaje skompromitowana. Ujawnione zostają bowiem zarówno 
fałszywy charakter jej pomówienia, jak i jego ukryte intencje, które daleko odbie-
gają od norm etycznych. 

21  Jej konieczność trafnie dostrzega B. Obsulewicz-Niewińska, stwierdzając: „Nie tylko Maria musi 
się zmienić. Jej metamorfoza jest zależna od metamorfozy Węgiełka. Jest, by odwołać się do skrótu 
myślowego, zależna od oczu Węgiełka” (B. Obsulewicz-Niewińska, „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze 
okresu pozytywizmu o fi lantropii i miłosierdziu. Lublin 2008, s. 279). 

22  Współczesny egzegeta wskazuje, iż „ziemia” zawarta w tym błogosławieństwie jest niewątpliwie 
„królestwem niebieskim, o którym mówił Jezus, wypełniając starotestamentalną obietnicę. Lecz czy nie 
oznacza ona również owego cichego posiadania samego siebie, ziemi naszego ciała i naszego serca, które 
jest udziałem tych, którzy będąc wydani łagodności Boga, nauczyli się wyrzucać z duszy i życia przemoc, 
chaos i podziały, rozsiewane przez grzech? Czy owocami Ducha nie są radość, spokój, łagodność, 
opanowanie?” (S.T. Pinckaers OP, Szczęście odnalezione. Przeł. P. Siejkowski OP. Poznań 1998, s. 64).
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Natomiast przypadek Marii jest trudniejszy. Niewątpliwie wyraźna niechęć, 
jakiej wobec niej doświadcza bohater, wynika z trafnej obserwacji, zgodnie z którą 
owa kobieta także w kościele okazała się prostytutką23. Niemniej – nie Wokulski 
pierwszy rzuca w nią kamieniem: on tylko odkrywa, że Maria na obecnym etapie 
niczym nie różni się od tych, którzy ją wykorzystują. Jeśli jej „cyniczna histo-
ria” jest prawdziwa, to oznacza, iż bohaterka zapamiętale szuka zemsty – i w tym 
celu posunie się nawet do świętokradztwa. Publicznie potępia zatem samą siebie, 
ponieważ zamierza uzyskać Boską pomoc w walce z osobami, których szczerze 
nienawidzi. Działanie Wokulskiego jest tu proste, a zarazem skuteczne: odkry-
wając sytuację Marii, czyni on wszystko, aby radykalnie odseparować ją od ludzi, 
z którymi pozostaje w konfl ikcie. 

W obu przypadkach postępowanie bohatera dalekie jest od spontaniczności, 
ale jego zaangażowanie w proces sądowy jest zdecydowanie silniejsze. Dlatego 
też wdzięczność, jaka spotka Wokulskiego, okazuje się proporcjonalna do jego 
nastawienia. Maria modli się za niego, a w trakcie ostatniej rozmowy z trudem po-
wstrzymuje łzy wzruszenia. Natomiast późniejsze postępowanie Stawskiej okazu-
je się dla protagonisty jedynym źródłem wytchnienia i zapomnienia o bólu, który 
osacza go podczas pobytu na arystokratycznych salonach (II, 442, 482). Pani He-
lena – niczym ewangeliczna Maria (J 12, 3) – w swoim domu oferuje Wokulskie-
mu ostatnie chwile spokoju przed nadchodzącym apogeum cierpienia. 

Zgorszenia 

Przytoczony przez Prusa cytat z Ewangelii (I, 206) brzmi w wersji dokładnej nastę-
pująco: „Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszyst-
kie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec roz-
palony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 13, 41–42). 

W kontekście fabularnym kluczowe jest tu owo „zgorszenie” czy, jak niekiedy 
termin ten bywa przekładany, „skandal”. Jego antropologiczny sens został intere-
sująco przedstawiony przez René Girarda: 

Grecki termin skandalon, jak i jego hebrajski oryginał, oznacza nie jedną z tych zwy-
czajnych przeszkód, którą człowiek bez trudu omija, jak już się raz o nią potknie, lecz para-
doksalną przeszkodę, której prawie że nie daje się uniknąć. Im bardziej bowiem zgorszenie 
nas odrzuca, z tym większą mocą nas pociąga. Im bardziej wcześniej się potłukliśmy, z tym 
większym zapałem rozbijamy się znowu. 

Aby pojąć ten dziwny fenomen, wystarczy nawet w tym, co właśnie napisałem, roz-
poznać zachowanie mimetycznych rywali, którzy zakazując sobie nawzajem przedmiotu 
swego pożądania, jeszcze umacniają w sobie swoje podwójne pragnienie. Systematycznie 

23  Cf. B. Obsulewicz-Niewińska, op. cit., s. 465. 
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przeciwstawiając się sobie, aby uniknąć nieubłaganej rywalizacji, zawsze w końcu potykają 
się o fascynującą przeszkodę, którą odtąd są dla siebie nawzajem24. 

Girard podkreśla przy tym utratę samostanowienia przez podmiot, który zo-
stał zgorszony: „Skandalon oznacza zatem niezdolność uniknięcia ducha rywa-
lizacji, który w rzeczywistości jest duchem niewoli, ponieważ podporządkowuje 
nas tym wszystkim, którzy nas przewyższają, a my nie dostrzegamy, jak niewiele 
warta jest cała ta gra”25. 

To ograniczenie okazuje się ważne, ponieważ w Lalce Wokulski także jest 
uwikłany w skandal, który zawęża jego perspektywę poznawczą i emocjonalną26. 
Z faktu, iż bohater nie znajduje się – przynajmniej w zasadniczej partii fabuły –
poza skandalem, wynikają trudności dotyczące funkcjonowania passusu ewange-
licznego. Czy owym boskim pośrednikiem niwelującym zgorszenia będzie Wo-
kulski? 

Odpowiedź jest, jak sądzę, paradoksalna: i tak, i nie. Nie, jeśli sytuacja taka 
wymagałaby od protagonisty doskonałej („anielskiej”) postawy, wolnej od ry-
walizacji, dzięki czemu mógłby on konsekwentnie realizować pokojową misję27. 
Tak, jeśli założy się, że jego nie zawsze właściwe czyny – niekiedy mimowolnie, 
a niekiedy nie – będą oddziaływać na innych w taki sposób, że doprowadzą do 
spełnienia proroctwa ewangelicznego. Metafora „przetaka”, jaką wybrał Prus, jest 
więc szczególnie adekwatna: bohater owszem będzie narzędziem, ale nieco me-
chanicznym, bezwiednym, a nawet – jak sugeruje wypowiedź, która ową metaforę 
zawiera – biernym. 

Interpretację taką wspiera także sens biblijnego cytatu; sens, którego nie można 
ujmować tradycyjnie, czyli eschatologicznie28. Gdyby dotyczył on wyłącznie Sądu 
Ostatecznego, wtedy jego wprowadzenie do fabuły umieszczonej w perspektywie 
doczesnej byłoby zupełnie niefunkcjonalne. Zrozumienie tego zabiegu umożliwia 
najnowsza egzegeza, która komentuje ów fragment następująco: 

Odnośnie do tej przypowieści (…) należałoby się zastanowić, co oznaczałaby, gdyby 
zamiast informacji o końcu, byłaby raczej nauczaniem dotyczącym tego, jak żyć tu i teraz, 
w okresie przed końcem. W tym przypadku rola owej opowieści jest nieco inna. Zamiast 

24  R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Przeł. E. Burska. Warszawa 2002, 
s. 29. 

25  Idem, Początki kultury. Przeł. M. Romanek. Kraków 2006, s. 139. 
26  Szerzej piszę o tej kwestii w książce Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści 

Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej (Kraków 2005).
27  Dlatego zbyt ryzykowny jest sąd Macieja Glogera, który stwierdza, iż w Lalce: „Parafrazy 

ewangelicznych sentencji zostają podporządkowane głównemu bohaterowi i służą jego charakterystyce 
jako herosa powołanego do walki ze złem, przemiany duchowej ludzkości i ustanowienia nowego 
porządku, a przez to niemal równego Jezusowi” (M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego 
światopoglądu. Bydgoszcz 2007, s. 208). 

28  Tak właśnie postępuje K. Tokarzówna (cf. K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości 
Bolesława Prusa, s. 54). 
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wyposażać nas w detale sądu po śmierci, upiera się ona, żeby nie wykonywać żadnego typu 
sądu przed śmiercią. Kiedy ona mówi: „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”, nie traktujmy 
tego jako straszenia, ale jako zachętę: „Zostaw innemu powodowanie płaczu i zgrzytania 
zębów. Niech to będzie tam, a nie tu. Nie czyń teraz żadnego rodzaju sądu lub segregacji 
między dobrymi i złymi ludźmi. W ten sposób będziesz budował Królestwo Niebieskie”29. 

Taką postawę przyjmuje – albo stara się przyjąć – protagonista wobec pewnych 
postaci, które (podobnie jak on) tkwią w sferze skandalu. Jednakże te zgorszenia 
nie mogą się ze sobą krzyżować: jeśli bowiem tak się dzieje, Wokulski zamiast po-
wstrzymywać się od wrogich działań dokonuje ich intensyfi kacji (np. konfl ikt ze 
Starskim). Dlatego korzystny wpływ Wokulskiego jest wyraźny tylko w przypad-
ku dwojga osób – barona i baronowej Krzeszowskich. Oddziaływanie to zgodnie 
z przesłaniem ewangelicznym można określić jako wyzwolenie postaci spod wła-
dzy zgorszenia, które dotąd panowało w jej egzystencji niepodzielnie. 

Baron Krzeszowski

Pojedynek nie jest wydarzeniem autonomicznym dotyczącym jedynie samych za-
interesowanych. Jego kluczowym kontekstem są bowiem stosunki między baro-
nem a panną Łęcką, które narrator podsumowuje następująco: 

Krzeszowskiego nienawidziła panna Izabela. Kiedyś umizgał się do niej, a odtrącony, 
mścił się. Wiedziała, że nazywał ją za oczy – starzejącą się panną, która wyjdzie za swego 
lokaja. Tego było dosyć, ażeby pamiętać mu całe życie. Lecz baron, nie poprzestając na nie-
szczęsnym frazesie, nawet wobec niej zachowywał się cynicznie, drwiąc z jej starych wiel-
bicieli i robiąc aluzje do ich majątkowej ruiny. Że zaś i panna Izabela od niechcenia przy-
pominała mu jego żonę, mieszczankę, z którą połączył się dla pieniędzy, a nic od niej nie 
mógł wydobyć, więc – toczyła się między nimi walka ostra, czasami nawet przykra (I, 450). 

Ten konfl ikt ma naturę ewangelicznego skandalu: obie strony nie mogą zre-
zygnować z cyklicznych działań prowadzonych przeciwko sobie. Krzeszowski 
zakłada, iż przyczyną odrzucenia jego starań okazał się domniemany rywal, dla-
tego usiłuje go zdyskredytować, publicznie odmawiając mu wszystkiego (majątku, 
urodzenia itp.). Ponadto baron przenosi małżeński antagonizm, czyniąc Izabelę 
odpowiedzialną za swój stan majątkowy; ją także traktuje jak rywala pilnie skry-
wającego przed nim potrzebne fundusze. Wynikające z takiej motywacji działania 
bohatera powodują u panny Łeckiej eskalację nienawiści, która staje się obsesyjna 
i prowadzi do powstawania kolejnych planów zemsty lub upokorzenia.

Wokulski, dzięki pani Meliton, korzysta z takiego właśnie projektu Izabeli, któ-
ry dotyczy klaczy wyścigowej. Wykonanie tego zamiaru okazało się perfekcyjne, 
gdyż, jak zaznacza narrator, po wygranej gonitwie barona spotykają klęska i wstyd. 
Wszelako reakcja Krzeszowskiego jest i przewidywalna, i natychmiastowa: w od-

29  J. Alison, Raising Abel. Th e Recovery of the Eschatological Imagination. New York 1996, s. 84–85. 
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wecie publicznie zniesławia on Stanisława jako „wielbiciela” oraz „dobroczyńcę”, 
który pozbawia go zarówno zwycięstwa, jak i pieniędzy. 

Protagonista został zatem wciągnięty w konfl ikt arystokratyczny, dlatego jest 
zmuszony do zachowań zgodnych z jego zasadami. W każdej zaś walce po ataku 
następuje kontratak, dlatego wyzwanie barona na pojedynek jest postępowaniem 
konsekwentnym i nieuchronnym. Ważniejszy jest jednak fakt, iż Wokulski przej-
muje nie tylko formy działania, ale także ich motywacje: zupełnie nie znając Krze-
szowskiego, odczuwa względem niego „głuchą wściekłość” (I, 419), a tuż przed 
pojedynkiem – „dziką zajadłość” (I, 423). 

Dopiero kiedy baron przypadkowo spudłuje, owo negatywne nastawienie 
ulegnie redukcji, dzięki której radykalny odwet zostanie przez Wokulskiego za-
niechany. Symbolika jego strzału wcale nie jest groteskowa30, ponieważ pokazuje, 
iż bohater – niczym ów pistolet – okazał się narzędziem, tj. osobą trzecią, która 
jedynie przenosi (oraz intensyfi kuje) zadawnione resentymenty. 

Rozpoznanie tej kwestii powoduje, że pan Stanisław już względem rannego 
Krzeszowskiego zachowa się nadzwyczaj przyjaźnie, a nawet poprosi go o prze-
baczenie (I, 425). Niemal ze wstydem wyzna baronowi właściwą przyczynę po-
jedynku, uzyskując – szybko zrealizowaną – zapowiedź przeprosin i pojednania 
z Izabelą (I, 458–459). Długotrwały skandal zostaje więc przerwany: Krzeszowski 
i panna Łęcka zapominają o wzajemnych urazach, a ich relacja wkracza w nowy 
etap. 

Podszyte zawiścią malwersacje fi nansowe Maruszewicza sprawiły jednak, iż 
baron ponownie zraził się do Wokulskiego, który rzekomo pozbawił go 200 rubli. 
Ta „kupiecka” natura stanie się kolejnym źródłem zgorszenia, każąc Krzeszow-
skiemu – ze szkodą zresztą dla siebie – unikać pana Stanisława, a także rozpo-
wszechniać o nim niepochlebne opinie na salonach. 

Gdy tę sprawę przejmie Rzecki, ujawnione zostanie oszustwo, którego do-
puścił się Maruszewicz. Skruszony baron sam wtedy przyjdzie do Wokulskiego, 
odbywszy uprzednio serię wizyt, w których trakcie odwołał fałszywe posądzenia
(II, 503–504). Między bohaterami dochodzi wówczas do trwałego pojednania 
i obaj traktują się już jak członkowie jednej rodziny, w której szczerze rozmawia się 
o fi nansowych sekretach. Pan Stanisław – podobnie jak poprzednio baron w sto-
sunku do Izabeli – podejmie także ugodowe działania względem Maruszewicza. 

Między Wokulskim a Krzeszowskim dwukrotnie zatem dochodzi do kon-
fl iktu, który kończy się wspólnym porozumieniem. To powtórzenie nie stanowi 
retardacji: w obu bowiem sytuacjach bohaterowie kolejno zostają wciągnięci do 
uprzednich antagonizmów, których funkcjonowanie potrafi  przeciwstawić sobie 
albo niemal obce, albo nawet ofi cjalnie już pogodzone osoby. Niezwykła jest więc 

30  Cf. J. Bachórz, Pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim. (Z cyklu: Kolejne 
zabawy „Lalką”). W zbiorze: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A.Z. Makowiecki. Warszawa 1992, 
s. 135. 
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siła, z jaką zgorszenia potrafi ą się rozprzestrzeniać; zwłaszcza jeśli ich „terenem” 
jest zamknięta społeczność. Wydaje się to o tyle ważne – i zaskakujące – o ile oba 
przypadki nie należą do idealnie symetrycznych, gdyż w drugim napięcia są słab-
sze, wyłącznie jednostronne (Maruszewicz i baron przeciwko Wokulskiemu, ale 
nie odwrotnie). 

Baronowa Krzeszowska

Baronowa również tkwi w podwójnym układzie napięć, lecz – inaczej niż mąż – 
nie łączy ich ze sobą. Skandaliczna natura przysługuje tylko pierwszemu z tych 
układów, który obejmuje relacje bohaterki z jej mieszkającymi na poddaszu są-
siadami. Baronowa i studenci nie tracą żadnej okazji, aby pod pretekstem tej sa-
mej moralności wzajemnie się znieważać, oskarżać czy wreszcie uciekać się do 
drobnych acz bardzo nieprzyjemnych działań. Prus, przedstawiając te utarczki, 
kładzie nacisk na ich komiczny, wręcz groteskowy aspekt, niemniej ów „rodzaj 
sportu” (II, 331) polegający na szybkim ataku i jeszcze szybszym uniku okazuje 
się dla wszystkich uzależniający. Wprawdzie młodzieży dostarcza on rozrywki, 
a u Krzeszowskiej wywołuje spazmatyczne ataki, niemniej żadna ze stron nie za-
mierza ustąpić. Dopiero eksmisja studentów – możliwa tylko dzięki postępowa-
niu Wokulskiego w sprawie kamienicy – kładzie kres temu konfl iktowi, który po 
ich nieofi cjalnym powrocie zostanie odnowiony, chociaż już kto inny (zamiast 
baronowej) będzie w niego zaangażowany. 

Antagonizm z sąsiadami nie jest dla Krzeszowskiej uciążliwy, ponieważ para-
doksalnie okazuje się zarówno intensywny, jak i powierzchowny. Silna nienawiść 
bohaterki omija bowiem studentów i koncentruje się na osobie Heleny Stawskiej, 
która jednak w żaden sposób nie odwzajemnia tego nastawienia. Zgorszenie jest 
zatem jednostronne, ale – inaczej niż u męża – nie zmniejsza to wrogości barono-
wej, wręcz przeciwnie: podsyca ją. 

Pierwsza faza zgorszenia polega na zazdrości o Krzeszowskiego, który, wy-
prowadziwszy się z domu, okazuje pani Helenie wyraźne zainteresowanie. Dez-
aprobata, z jaką traktuje ona te starania, wcale nie zmniejsza jej winy względem 
baronowej. Krzeszowska bowiem ocenia to zachowanie dokładnie tak, jak gdy-
by sama była jego wykonawczynią; ponieważ zaś teatralizacja jej postępowania 
jest absolutna31, dlatego bezwiednie baronowa projektuje analogiczną postawę na 
działania Stawskiej, która, wyrzucając kwiaty od barona, jedynie „udaje” i „oszu-
kuje” wszystkich (II, 75). Czyniąc z niej swoje alter-ego32, Krzeszowska natych-
miast popada w skrajny resentyment. Uniesiona gniewem apeluje do Rzeckiego: 

31  Cf. A.Z. Budrewicz, Krzeszowska – krewna Dulskiej? W zbiorze: Świat „Lalki”. 15 studiów. Red. 
J.A. Malik. Lublin 2005. 

32  Jednoczesne podobieństwo a zarazem lepsza pozycja Stawskiej wobec Krzeszowskiej są przez 
narratora stale podkreślane. Obie bowiem kobiety nie są „ani rozwódkami, ani wdowami” (II, 91), ale 
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„Panie! – wybuchnęła z nową siłą głosu – możesz zostawić nawet tych nihilistów, 
ale ją… musisz wygnać!... Nich lokal stoi po niej pustką… będę za niego płacić, 
byle tylko ona nie miała dachu nad głową...” (II, 82). 

Ten wybuch nienawiści jest autentyczny i nader znamienny: kiedy zazdrość 
przemieni innego w sobowtóra, podmiot doprowadzony zostaje do stanu, w któ-
rym przemoc jawi się jako jedyny skuteczny sposób postępowania. Oczywiście, 
sama zainteresowana nie wykona tego zamierzenia, chętnie natomiast posłużyła-
by się w tym celu osobami trzecimi. 

Gdy jednak starania barona osłabły (albo nawet zostały zaniechane), barono-
wa wróciła do kwestii, która już wcześniej ją angażowała. Przegrywając licytację, 
postanowiła zdobyć kamienicę, ponieważ traktuje ją niczym relikwię po zmarłej 
córeczce. Teraz to Wokulski swoim uporem dotyczącym ceny nieustannie gorszy 
Krzeszowską, wyzwalając w niej równie silną – jak wynika z anonimów – niena-
wiść. Bohaterka i tym razem będzie działała przy pomocy pośredników, a naj-
ważniejszym z nich okaże się właśnie pani Stawska. Złożona jej propozycja pracy 
ma na celu zawiązanie znajomości, która mogłaby być wykorzystana do wywarcia 
odpowiedniego wpływu na Wokulskiego. Paradoks tej sytuacji polega na tym, iż 
dotychczasowy „kamień obrazy” – czyli uroda pani Heleny – nagle okazuje się dla 
Krzeszowskiej cennym i pragmatycznym atutem, wobec którego ustępuje nawet 
kwestia moralności. 

Początkowo niepowodzenie nie zniechęca baronowej, dlatego postanawia włą-
czyć w swój plan także córkę Stawskiej – Helenkę. Zaprasza ją razem z matką 
i wypytuje o Wokulskiego, licząc, iż ten nie odmówi prośbie przekazanej przez 
dziecko. Kiedy więc te wysiłki stały się daremne, Krzeszowska, drogo kupiwszy 
kamienicę, nie tylko wypowie mieszkanie Stawskiej, ale także wykorzysta nada-
rzającą się – tzn. podsuniętą przez Maruszewicza – sposobność do zemsty, która 
dosięgnie tyleż matkę, ile córkę. 

Jest w tym postępowaniu coś okropnego; jeśli bowiem baronowa zamierza wy-
korzystać Helenkę, musi przekazać jej własne nastawienie do Wokulskiego czy 
Rzeckiego. Częściowo udało jej się już tego dokonać (II, 358), ale gdyby wizy-
ty trwały dłużej, nie jest wykluczone, iż córeczka Stawskiej ostatecznie uległaby 
tej perswazji. Przenoszenie na niewinne dzieci (a Helenka niewątpliwie do nich 
należy) „dorosłych” resentymentów to deprawacja, wciąganie w krąg skandalu33. 
W tym kontekście kulminacyjną scenę procesu, kiedy sędzia na oczach przerażo-

tylko pierwsza wciąż cieszy się zainteresowaniem mężczyzn; obie też posiadają rozwinięty instynkt 
macierzyński (dotyczący córek), ale jedynie pani Stawska może go realizować. 

33  Jak bowiem zauważa Girard: „Dziecko bierze za przykład przede wszystkim najbliższego 
z dorosłych. Skoro zetknie się z osobą już wciągniętą w skandal, tak pochłoniętą pożądliwością, że jest 
już w niej hermetycznie zamknięta, to jej zamknięcie obierze za model dla siebie. Stanie się mimetyczną 
reprodukcją takiej postawy, jej groteskową karykaturą” (R. Girard, Kozioł ofi arny. Przeł. M. Goszczyńska. 
Łódź 1987, s. 195). 
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nej Helenki niszczy ową lalkę, można ująć symbolicznie: destrukcji podlega nie 
tyle przedmiot, ile te doznania dziecka, które zostały skażone działaniami baro-
nowej. 

Upokorzenie doznane w sądzie okazało się dla Krzeszowskiej początkiem 
istotnych zmian. Zamiast dalej nienawidzić Wokulskiego, bohaterka docenia jego 
postawę; zamiast planowanej zemsty baronowa szczerze przeprasza Stawską i jej 
matkę. Wszystko wskazuje na to, iż Wirski ma rację, twierdząc: „To kobieta skru-
szona, żałuje za grzechy i niezawodnie poprawi się” (II, 425). 

Baron i baronowa Krzeszowscy 

Konfl ikty, w jakie nieustannie popadają oboje Krzeszowscy, są wynikiem ich wza-
jemnej relacji, która polega na otwartej lub ukrytej walce toczonej przez 2 lata 
w warunkach nieofi cjalnej separacji. Siła tego antagonizmu została zaznaczona 
pośrednio za pomocą zabiegów unifi kujących. Ich występowanie w tego typu sy-
tuacjach Girard wyjaśnia następująco: 

Skandal jest relacją, jaka posiada równie złe konsekwencje dla osoby, która go wywołu-
je, i dla tej, która mu się poddaje. Skandal jest zawsze relacją sobowtórów, a różnica między 
osobą prowokującą skandal i osobą ulegająca mu zawsze będzie miała tendencję do zaniku; 
bierny obiekt skandalu staje się jego wykonawcą, przyczyniając się do jego zatarcia34. 

Tym, który rozpoczął konfl ikt, jest niewątpliwie baron, zazdrosny o pieniądze 
żony, nie pozwalającej mu z nich korzystać. Wiedząc, że ich intercyza wymaga 
obustronnego porozumienia, demonstracyjnie zrywa on małżeństwo i skutecznie 
blokuje fundusze baronowej, która zmuszona jest zaciągać pożyczkę na – ratujący 
ją od ostatecznej ruiny – zakup kamienicy (I, 512–513). 

Każda ze stron stanowi skuteczną przeszkodę w urzeczywistnieniu zamierzeń 
swojego adwersarza, ale nie oznacza to, iż sytuacja taka jest nienaruszalna. An-
tagonistom wydaje się bowiem, że potrafi ą zmienić – z korzyścią dla siebie – ten 
układ, dokonując różnorakich działań, prowokacji czy intryg. I właśnie te zacho-
wania znakomicie pokazują, iż wciągnięta w konfl ikt baronowa zaczyna upodab-
niać się do swojego męża. Wzajemna symetria małżonków jest w Lalce prezento-
wana z matematyczną wręcz precyzją: oboje w tym samym momencie dokonują 
zakupów w sklepie galanteryjnym, ukradkiem zerkając na siebie i oceniając sku-
tek swych działań; oboje starają się dowiedzieć czegoś o sobie od Wokulskiego 
i – również oboje – wstawiają się u niego za Mraczewskim. Nawet różnica mająt-
kowa okazuje się w praktyce niestabilna, gdyż autentyczne – tj. wynikające z roz-
rzutności – ubóstwo barona harmonizuje ze skromnym (wręcz skąpym) stylem 

34  R. Girard, Th ings Hidden Since the Foundation of the World. Research undertaken in collaboration 
with J.-M. Oughourlian, G. Lefort. Przeł. S. Bann, M. Metteer. Stanford 1978, s. 418.
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życia baronowej, która także ma tylko jedną służącą i jada posiłki w podobnie 
niezdrowy sposób. Oboje nękani są przez analogiczne obsesje związane z pocho-
dzeniem (baron nienawidzi mieszczaństwa, a baronowa – arystokracji), a prze-
de wszystkim – ze śmiercią. Oboje też potrafi ą teatralizować tę drugą fi ksację, 
używając jej do własnych celów: baronowi śni się własny pogrzeb, dzięki które-
mu „okrada” żonę; baronowa w obliczu potencjalnej eksmisji rozpacza po stracie 
dziecka. Nic zatem dziwnego, że ich wygląd zewnętrzny także zmierza do ujedno-
licenia, gdyż oboje są równie zniszczeni i przedwcześnie postarzali. 

Naturę ich relacji podsumowuje Mraczewski, stwierdzając: 

Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu, 
na co ona się nie zgadza; ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem, na co on się 
nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie jednego wyścigowca; a on nie 
pozwala jej kupić kamienicy po Łęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła 
córkę. Oryginały!... Bawią ludzi, wymyślając jedno na drugie... (I, 187).

Istotnie, jest w ich zachowaniu niemało groteskowego komizmu, ale ukryty 
jest w nim konfl ikt, którego symetria sugeruje nienawiść graniczącą z opętaniem. 
Atak i kontratak następują po sobie z niezawodną precyzją, a każdy pretekst oka-
zuje się doskonały do ich zrealizowania. Jeśli więc Lisiecki wcześniej określa ich 
mianem „oryginalnych diabłów” (I, 187), to nie jest to termin retoryczny: ich 
wzajemne zgorszenie prowadzi do niespotykanej eskalacji napięcia, które grozi 
obustronnym unicestwieniem. 

Wokulski początkowo nie angażuje się w tę sytuację, zachowując neutralny 
dystans. Ale zachęcony przez panią Meliton wkracza w ów spór i nabywa od 
Krzeszowskiej klacz. Gdyby tego nie zrobił, hrabinie Karolowej i prezesowej Za-
sławskiej, oczywiście, udałoby się pogodzić małżonków, ponieważ baronowa jako 
pierwsza poczyniła pewne ustępstwa, które baron – dzięki odpowiedniej perswa-
zji – powinien docenić, zwłaszcza że mógłby na tym zyskać i pieniądze, i klacz. 
Wokulski jest jednak po stronie Izabeli, dlatego nic i nikt nie zdoła powstrzymać 
go przed zakupem, a następnie wykorzystaniem owego „wyścigowca”. 

Później, kiedy bohater wstępnie pojednał się z baronem, omal nie spowodował 
zaostrzenia małżeńskiej niezgody, próbując udzielić mu fi nansowej pomocy. Sku-
tecznie powstrzymał go Maruszewicz, który zresztą – szukając kolejnych źródeł 
pieniędzy – doprowadzi też (razem z adwokatem) do zawarcia transakcji między 
Wokulskim a Krzeszowską. Dopiero kupno przez nią upragnionej kamienicy uzu-
pełni pierwszy warunek – tj. brak kredytu dla barona – umożliwiający szukanie 
obustronnego pojednania. 

Baronowa szybko bowiem przekona się, że prowadzenie takiego przedsięwzię-
cia przekracza jej kompetencje. Nie przewidziała zwłaszcza tego, iż postępując 
dość brutalnie z lokatorami, spotka się z odwetem, którego sprawcami okazali 
się studenci. Po ich eksmisji Krzeszowska jest już pewna, że sama nie potrafi  rzą-
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dzić kamienicą, w której czekają na nią wyłącznie śmiertelne zagrożenia (II, 424). 
Uświadomienie ich sobie wywołuje najpierw zmianę nastawienia właścicielki do 
najemców (i swoich pracowników), a następnie zgodę na warunki, jakie bez wąt-
pienia za pośrednictwem księcia postawił Krzeszowski. 

Motywacją pojednania w obu wypadkach było doświadczenie zagrożenia: 
utraty życia przez baronową, a honoru nazwiska – przez zadłużonego barona. Jed-
nakże, kiedy po raz ostatni małżonkowie wzajemnie się oskarżają, każde z nich 
przyznaje się do swoich przewinień i – między słowami – prosi o wybaczenie 
(II, 497–498). Wydaje się, iż potwierdzeniem jego uzyskania (dla obu stron) jest 
propozycja opieki barona, której baronowa nie tylko nie odrzuca, ale wręcz się 
domaga. 

Postępowanie Wokulskiego przyrównane zostało w Lalce do przesiewającego 
„przetaka” i pracującego „anioła”. Jeśli ma ono pozostać funkcjonalne, należałoby 
odwrócić kolejność metafor ewangelicznych: dla tych, którym spełniają się bło-
gosławieństwa (Wysoccy, Węgiełek), bohater jest „posłańcem” przynoszącym od-
powiednią pomoc; natomiast wobec tych, których uwalnia od zgorszenia (Krze-
szowscy), jest biernym „narzędziem”, działającym niekiedy wbrew własnej woli. 
Pomiędzy tymi sferami znajdują się relacje Wokulskiego z „jawnogrzesznicami”, 
którymi opiekuje się zarówno z niechęcią (Maria), jak i zaangażowaniem (Staw-
ska). 

Postępując w ten sposób, protagonista – zgodnie z nowoczesną wykładnią 
przypowieści ewangelicznej – sprawia, iż owe „płacz i zgrzytanie zębów” powoli 
znikają z tej rzeczywistości. Wokulski czyni bowiem wiele, aby ustały cierpienie 
oraz walki, które, jak się okazuje, determinują czy zniekształcają egzystencję. 

Wszelako jego działania bywają nieskuteczne, gdyż spośród tych, którym 
okazuje swoje zainteresowanie, nie wszyscy potrafi ą z niego skorzystać. Prus pre-
cyzyjnie pokazuje ten paradoks ludzkiej wolności, tworząc postacie pozostające 
bliźniaczymi odbiciami tych, o których była tu mowa. Wokulski pomaga bowiem 
nędzarzowi, którym początkowo jest – osamotniony, pozostający w konfl ikcie 
z ojcem – młody Szlangbaum; swojego służącego Pawła traktuje sprawiedliwie, 
obdarzając go dodatkowymi gratyfi kacjami; a zagrożony sklep nieporadnej wdo-
wy po Millerze powstrzymuje przed katastrofą. A jednak – żadna z tych postaci 
nie osiągnie tego, co zapowiadają błogosławieństwa. „Smutny” Szlangbaum nie-
długo stanie się dumnym, podatnym na konfl ikty i rywalizację przedsiębiorcą; 
„spragniony sprawiedliwości” Paweł obraża niemal wszystkich, którzy przycho-
dzą do domu Wokulskiego (zwłaszcza Obermana i Węgiełka), a „cicha” Millerowa 
zacznie ukradkiem dręczyć panią Stawską. 

Nie znikają również zgorszenia: Maruszewicz, któremu protagonista darował 
popełnione oszustwo, oszustem pozostanie, stale wyłudzając pieniądze potrzeb-
ne dla uprawiania hazardu. Studenci, którym Wokulski ufundował stypendia, 
a Krzeszowski ponownie zapewnił mieszkanie na poddaszu, będą teraz z ana-
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logiczną pasją i pomysłowością prześladować Maruszewicza. Ten, niestety, w ra-
mach odwetu sprowadzi na spiskującą młodzież policję carską. 

Nikt z nich nie skorzystał z szansy, jaką stworzył dla nich Wokulski. Dlatego 
„płacz i zgrzytanie zębów” stanie się ich udziałem, nawet jeśli Lalka zatrzyma się 
przed prezentacją tych zjawisk. Prus prawdopodobnie uznał, iż nie jest oczywiste, 
czy dokona się to na tym, czy na tamtym świecie. 

Akty cytowania

Istnieje w Lalce wiele biblijnych cytatów, których funkcjonalizacja wyraźnie ogra-
nicza się do aktu przytoczenia, jakiego albo bezpośrednio dokonują bohaterowie, 
albo, rzadziej, wyręcza ich w tym narrator. Niezależnie jednak od tego, jaka in-
stancja nadawcza jest wykonawcą tego zabiegu, jego intencja zawsze kończy się 
przywołaniem autorytetu. Dlatego cytujący dosłownie – i niemal dokładnie – bi-
blijne frazy, podkreślają zarówno źródło, z jakiego je zaczerpnęli, jak i własny do 
nich stosunek, który sprowadza się do pełnej akceptacji przekazu. 

Paradoks tego zjawiska polega jednak na tym, iż ów akt jest zarazem formą 
(auto)charakterystyki postaci. Dlatego każda z nich, dokonując afi rmatywnego 
przytoczenia Biblii, jednocześnie sugeruje swoją – i sobie tylko właściwą – in-
terpretację danego fragmentu. Jest ona wynikiem całego szeregu okoliczności, 
spośród których dominującą rolę odgrywają osobowość bohatera oraz jego aktu-
alna sytuacja egzystencjalna. Trudno się zatem oprzeć wrażeniu, iż panna Izabela 
(I, 96, 134), baron Dalski (II, 237)35 czy Ignacy Rzecki (II, 53) subiektywizują te 
passusy, przystosowując je do własnej sytuacji. 

Wydaje się zatem, iż Prus dokonał wyraźnego podziału między postaciami, 
które dokonują tych przywołań. Wymienieni właśnie bohaterowie cytują w spo-
sób zarazem bezpośredni, lecz też skażony, nadmiernie zindywidualizowany. Na-
tomiast Stanisław Wokulski oraz Kacper Wysocki, wykorzystując Biblię, postępują 
dokładnie odwrotnie: cytują pośrednio (za pomocą istniejących już parafraz), ale 
za to adekwatnie, bez nadmiernych idiosynkratycznych zniekształceń. 

Spacer na Powiślu 

Wychodząc ze sklepu, Wokulski jest przekonany, że jego miłość do Izabeli skoń-
czyła się nieodwołalnie36. Kolejnym dowodem potwierdzającym taką intuicję jest 

35  W wypadku Dalskiego trafna pozostaje obserwacja Ewy Paczoski, która stwierdza, iż biblijna wizja 
raju, jaką sugeruje on za pomocą cytatu, przypomina: „obraz nieba, gdzie starcza seksualność barona 
znajdzie normalne zaspokojenie!” (E. Paczoska, Lalka czyli rozpad świata. Białystok 1995, s. 124). 

36  Szerzej piszę o tej kwestii w książce Powracająca fala (s. 187–188). 
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– jedna z pierwszych – obserwacja bohatera, który dostrzega ubogiego tragarza 
korzystającego z miejskiego wodotrysku. Wokulski zastanawia się nad jego zado-
woleniem: „Jużci, ten ma, czego pragnął. Ja, ledwiem zbliżył się do źródła, widzę, 
że nie tylko ono znikło, ale nawet wysychają moje pragnienia. Pomimo to mnie 
zazdroszczą, a nad nim kazali się litować. Co za nieporozumienie!” (I, 156).

Prus wprowadza tu „pragnienie” na prawach homonimu: dla robotnika ozna-
cza ono naturalną potrzebę, a dla Stanisława miłość. Różnica między tymi zja-
wiskami staje się najlepiej – i w sposób maksymalnie kontrastowy – widoczna, 
kiedy dochodzi do ich spełnienia. Tragarz odczuwa wówczas spontaniczną sa-
tysfakcję, Wokulski natomiast – już po pierwszym spotkaniu z Izabelą – doznaje 
przejmującej pustki37. Jego doświadczenia przebiegają niemal symultanicznie, ale 
wypowiedź sugeruje ich strukturę przyczynowo-skutkową: zniknięcie dotychcza-
sowego „celu” pozbawia bohatera wewnętrznej motywacji. Wniosek, jaki przez 
zaprzeczenie można by z tej obserwacji wyciągnąć, brzmiałby: pragnienie trwa 
dopóty, dopóki jego „obiekt” jest niedostępny, nieosiągalny. 

Natychmiastowymi efektami wygaszenia podstawowego pragnienia są, jak 
stwierdza Wokulski, apatia, wyczerpanie (I, 153), czyli nuda. Nic i nikt go już 
nie interesuje: ani sklep, ani zatrudnieni ludzie, ani – zwłaszcza – przyszły kształt 
własnej egzystencji. 

W takim kontekście Prus wprowadza do rozmyślań protagonisty cytaty z Króla 
Salomona Włodzimierza Zagórskiego, a więc z utworu, który parafrazuje biblij-
ną Księgę Koheleta oraz Pieśń nad pieśniami. Znamienny jest jednak wybór frag-
mentów, który koncentruje się wyłącznie na pierwszym źródle, pomijając zawartą 
w drugim apoteozę miłości38. Powstaje zatem silna, intertekstualna sugestia, iż 
zasadniczy temat Księgi Koheleta – słynna „marność” – jest powiązany zarówno 
z problemem radykalnego zaniku pragnienia, jak i z następującą po nim nudą. 

Przekonujące wyjaśnienie tych relacji przedstawił współczesny myśliciel Jean-
-Luc Marion w fi lozofi czno-teologicznej pracy pt. Bóg bez bycia. Nuda powsta-
je w wyniku negacji idola, które pozbawia go godności39. Takim idolem, wobec 
którego Wokulski odprawia bałwochwalczy kult, jest panna Izabela. Dlatego znu-

37  Nota bene istnieje niejakie pokrewieństwo tej sceny z pewnym epizodem, który znajduje się 
w – znanych Prusowi – Wyznaniach św. Augustyna. Ich bohater, spacerując ulicami Mediolanu, także 
spotyka zadowolonego z niedawno otrzymanej jałmużny żebraka. W zestawieniu z nim święty odczuwa 
jednak nie pustkę, ale cierpienie wynikające z tego, iż on jeszcze nie wyzbył się własnych pragnień: 
„Moje ambicje obarczyły mnie brzemieniem, które stawało się tym cięższe, im dalej je niosłem, 
a przecież wszystkie te wysiłki miały tylko jeden cel: osiągnięcie spokojnego szczęścia. I oto ten żebrak 
już nas w tym wyprzedził, a my do celu może nigdy nie dojdziemy. To, do czego ja dążyłem przez tyle 
mozolnych, krętych zabiegów, on osiągnął za garść użebranych monet – radość ziemskiego szczęścia” 
(Św. Augustyn, Wyznania. Przeł., wstęp i kalendarium Z. Kubiak. Warszawa 1992, s. 158; cf. H. Ilmu-
rzyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Warszawa 1965, s. 51). 

38  Cf. E. Paczoska, op. cit., s. 113–114. 
39  Cf. J.-L. Marion, Bóg bez bycia. Przeł. M. Frankiewicz. Wprowadz. K. Tarnowski. Kraków 1996, 

s. 163–164. 
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dzenie, w jakim nieoczekiwanie znajdzie się protagonista, spacerując po Powiślu, 
byłoby niemożliwe, gdyby Łęcka sama nie zniweczyła swojej pozycji w trakcie 
niedawnego pobytu w sklepie. Nie jest już ona idolem, ale banalną kobietą, wo-
bec której pragnienie Wokulskiego znika tak szybko, jak się pojawiło. Marion jest 
przekonany, że:

Nuda narzuca temu, co widzi, nie unicestwienie, lecz brak różnicy pomiędzy statusem 
bytu a niebytu. Zawieszenie znudzonego spojrzenia wykorzenia przedstawiający się spoj-
rzeniu widok z Bycia. Takie wykorzenienie można określić mianem marności. Znudzone 
spojrzenie poraża byt w ogóle marnością40. 

Ten właśnie brak dystynkcji między podstawowymi kategoriami Marion ana-
lizuje dokładniej, sięgając po Księgę Koheleta, w której tak rozumiane doświad-
czenie marności znalazło najpełniejszą ekspresję. Filozof rozpoczyna od jego 
zewnętrznej charakterystyki, która obejmuje trzy podstawowe cechy. Pierwsza 
dotyczy zakresu:

To, czego dotyka omawiana marność, nie ma granic. Marność przenika „wszystko”. 
Inaczej mówiąc, nic się jej nie wymknie, jak to wkrótce powie inny werset: „Nic zgoła no-
wego pod słońcem” (Koh 1, 9) (…). Zatem wszystko, co nowe – a bez przerwy pojawia się 
z biegiem dni i lat – nie przynosi tak naprawdę nic nowego. Ogólną całość rzeczy należy 
więc pojmować nie tylko przestrzennie, ale przede wszystkim czasowo. Chodzi oczywiście 
o wszystko w niemożliwym empirycznie, ale rzeczywistym w oczach jakiejś świadomości 
zsumowaniu. Tutaj powiemy: w oczach znudzonego spojrzenia; dokładniej – w znudzo-
nym spojrzeniu41. 

Kiedy zatem w refl eksjach Wokulskiego pojawia się pierwszy cytat koncentru-
jący wanitatywną problematykę wokół kwestii temporalnych, należałoby umieś-
cić go w kontekście powyższych analiz. Przywołany (i lekko zniekształcony) frag-
ment z Zagórskiego jest następujący: 

Mijają ludzkie pokolenia 
Jak fale, gdy wiatr morzem zmęci;
I nie masz godów ich pamięci,
I nie masz bólów ich wspomnienia (cyt. za: I, 154). 

Poeta prawdopodobnie odsyła tu do początkowych wersetów księgi, wedle 
których: „Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie 
czasy” (Koh 1, 4). Zagórski – za Koheletem – eksponuje przemijanie kolejnych ge-
neracji, podkreślając przy tym brak jakiegokolwiek dziedzictwa, które niezmien-
nie (niczym natura) świadczyłyby o ich istnieniu. Marność polega więc na tym, iż 
dorobek następujących po sobie formacji nie kumuluje się, ale, przeciwnie, znika 

40  Ibidem, s. 170. 
41  Ibidem, s. 171. 
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wraz z nimi. Marion wyjaśniłby ten proces założeniem, zgodnie z którym każde 
pokolenie jedynie powiela to, co osiągnęło poprzednie. Wszyscy powtarzają to 
samo, dlatego w rezultacie nie powstaje ani nic nowego, ani trwałego42. 

W rozważaniach Wokulskiego pojawia się analogiczny motyw, dotyczący tego 
typu sukcesji, jakie dokonują się w całym społeczeństwie:

Oto miniatura kraju – myślał – w którym wszystko zmierza do spodlenia i wytępienia 
rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, żeby karmić 
niedołęgów; miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo nie mogące zdobyć 
się na sprzęty otacza się wyłącznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczes-
na śmierć (I, 158). 

Postęp jest paraliżowany przez marazm, w którym wszyscy tkwią i który unie-
możliwia doskonalenie. Następujące po sobie generacje jedynie akceptują zastany 
porządek, niezależnie od tego, czy jego istotą jest skrajna nędza czy równie nie-
ograniczony dobrobyt. Nic nowego, a nawet – i tu pesymizm protagonisty jest 
silniejszy – wszystko nieuchronnie dąży do degeneracji, rozpadu. 

Drugą wyróżnioną przez Mariona kwalifi kacją marności jest ontologiczna 
unifi kacja, która wszystkiemu odbiera status bytu. Jest to podstawowa, a zarazem 
nieoczywista funkcja, ponieważ: 

...w świecie wielką widać jednak różnicę pomiędzy tym, że można żyć i już nie żyć, cieszyć 
się i cierpieć, mieć i nie mieć, wiedzieć i błądzić, a nawet (…) być i nie być. Takie zróżnico-
wanie nie ma w sobie nic pozornego i posiada wszelkie znamiona rzeczywistości, określonej 
rzeczywistości. Marność może zawiesić to zróżnicowanie43.

Prus, każąc Wokulskiemu rozważać okoliczności utraty życia, wybiera najbar-
dziej egzystencjalną i dramatyczną wersję tego doświadczenia. Dystynkcja mię-
dzy własnym istnieniem a jego brakiem zostaje zanegowana, gdyż protagonista 
przyznaje, iż w sytuacji napadu nie broniłby się przed napastnikami. Znika zresztą 
także różnica zarówno między „mordercami” a „dobroczyńcami”, jak i między 
„grobem” i „śmietnikiem” (I, 175). 

Uzasadnieniem tego doświadczenia jest przywołany fragment Króla Salomona: 

O, bo nie znają, w snach mogilnych 
Drzemiący, ciężkich trosk żywota
I duch się ich już nie szamota

42  Przejście od braku innowacji do nietrwałości (i odwrotnie) jest także implikowane przez W. Zagór-
skiego, który zacytowaną przez Prusa zwrotkę poprzedził następującą: 

„Znikomość jest dzieł ludzkich gońcem:
Co jest – to było już od wieka,
Co było – nowych wcieleń czeka;
Nowego nie masz nic pod słońcem!” (W. Zagórski, Król Salomon. Poemat liryczny w trzech pieśniach. 

Warszawa 1887, s. 26). 
43  J.-L. Marion, op. cit., s. 173. 
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W pragnieniach – tęsknych a bezsilnych… (cyt. za: I, 175).

Inspiracją był tu zapewne biblijny werset: „Więc za szczęśliwych uznałem 
umarłych, którzy dawno już odeszli, od żyjących, których życie jeszcze trwa”
(Koh 4, 2).

Zatem geneza dokonywanego przez marność zawieszenia znajduje się w oce-
nie, jakiej podlega dana rzeczywistość. Jeśli diagnoza jest negatywna – a zawsze 
taka jest – to nieistnienie okazuje się stanem preferowanym, pozytywnym. Prus 
znowu radykalizuje tę sytuację, ponieważ owo rozpoznanie polega nie tyle na 
stwierdzeniu bezsilności pragnienia, ile na jego wyczerpaniu. Dlatego kiedy Wo-
kulski będzie oglądał nieruchomy statek na Wiśle, a następnie przypomni sobie 
analogiczne wydarzenie z Bułgarii, wtedy ponownie potwierdzi „zatrzymanie” 
swojej miłości: dręczącą go pustkę po wygasłym uczuciu (I, 176–177).

Trzecim wyznacznikiem marności jest obojętność. Wynika ona z poprzedniej 
kwalifi kacji, gdyż, jak wyjaśnia Marion, jest jej zastosowaniem w obrębie specy-
fi cznie ludzkiej działalności, jaką jest praca. Z perspektywy marności: 

...nic nie jest ważne. To, że człowiek pracuje, nie robi żadnej różnicy, albo raczej różnica, 
jaką praca ustanawia wśród rzeczy z uwagi na korzystny interes, nic już nie znaczy (…); ko-
rzystny interes nie interesuje wcale człowieka (…), skoro marność czyni obojętnym wszel-
kie właściwe światu oraz istniejące w jego wnętrzu zróżnicowanie44. 

Wokulski powtarza więc za Zagórskim deklarację indyferencji względem 
twórczych wysiłków:

I cóż ma z trudu swego człowiek?...
I z prac tych, które wszczął pod słońcem?...
Znikomość – jego dzieła gońcem, 
A żywot jego mgnieniem powiek cyt. z: I, 157).

Poeta natomiast parafrazuje kluczowy werset, który otwiera Księgę Kohele-
ta: „Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem?”
(Koh 1, 3). Zgodnie z tym przesłaniem Wokulski nie tylko kwestionuje projekt 
wybudowania bulwarów nad Wisłą (I, 156), ale wręcz zaciera różnicę między tym 
zamierzeniem a aktualnym stanem Powiśla. Z perspektywy historycznej nawet 
najwspanialsze dokonania okazują się skazane na zagładę i rozkład, jakie już „te-
raz” bohater zapamiętale kontempluje, dokonując inspekcji nadwiślańskich slum-
sów (I, 157–158). 

Kiedy Marion przechodzi do określenia natury marności, stwierdza, iż spro-
wadza się ona do niestabilności, pewnej ulotności. Konkretyzacja tej tezy nie bez 
powodu odbywa się na poziomie antropologicznym: człowieka ujmuje się bo-

44  Ibidem, s. 174–175. 
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wiem jako istotę podatną na wszelkiego typu zmiany. Precyzując to stwierdzenie, 
autor konkluduje: 

Ale „marność” człowieka nie polega na tego rodzaju kolejnych przemianach (gdzie 
w grę wchodzi tylko zwykła przypadkowość czegoś skończonego). Nie polega ona rów-
nież na zupełnej zewnętrzności tchnienia, które wywołuje kolejne przemiany (gdzie 
w grę mogłaby wchodzić tylko dominacja). Polega ona na tym, że absolutnie zewnętrzne 
przemiany nie niszczą całkowicie ani nie unicestwiają, lecz tylko rozpraszają, rozwiązują,
burzą45. 

Marność nie jest więc ani tradycyjną incydentalnością egzystencji, ani jej me-
chanicznym uzależnieniem od czegokolwiek; jest natomiast wrażliwością na we-
wnętrzne procesy dyspersji czy częściowego zanikania, które nigdy nie osiągają 
stanu maksymalnej anihilacji. 

Aplikacja tych abstrakcyjnych tez do powieściowej psychologii prowadzi do 
wniosku o nietrwałej, zjawiskowej naturze pragnienia. Ale, i to jest niezwykle 
ważne, owa ulotność funkcjonuje w obu wymiarach: rozpraszania i konsolida-
cji czy burzenia i budowania. Marion tej drugiej ewentualności nie rozważa, 
natomiast Prus kładzie na nią nacisk, pokazując metamorfozę spacerującego 
Wokulskiego46. Kiedy bowiem dyspersja jego uczucia okaże się niemal zupeł-
na, wówczas równie nieoczekiwanie nastąpi odnowienie miłości, z której nie 
będzie on w stanie zrezygnować (I, 178). Mechanizm ten jest zresztą lustrzaną 
odwrotnością poprzedniego, dlatego zostaje poprzedzony stopniową rezygnacją 
z nudy. 

Protagonista trzykrotnie wyrzeka się zatem wanitatywnej perspektywy: do-
skonalenie kolejnych generacji jest możliwe, i to nie tylko w Anglii (I, 177–178), 
ale i w Polsce – dzięki potomstwu Stanisława i Izabeli (I, 175); praca okazuje 
się wartością trwałą, niepodważalną, służącą wzrostowi społeczeństwa (I, 176), 
a wykonane dzięki niej bulwary i kanalizacja zlikwidują wysoką śmiertelność 
oraz śmietnik w środku miasta (I, 172). Wszystkie te projekty nie tylko usuwają 
nudę, lecz przygotowują kolejną intronizację niedawno zdegradowanego idola – 
Izabeli.

45  Ibidem, s. 178–179. 
46  Znamienny jest fakt, iż analogiczne zjawisko pojawia się także w dyskursie kronikarskim. W roku 

1886, zachwalając Króla Salomona, pisarz dostrzega w tym utworze przede wszystkim apoteozę marności: 
„świat nasz, w którym wszystko znikome, z prochu powstaje i w proch się obraca, wszystko – zacząwszy od 
człowieka i ludzkich pokoleń, aż do rzek, oceanów i gwiazd” (Kroniki, t. 9, s. 134–135). Natomiast w roku 
1888, kiedy wykorzystywał (niemal identyczne jak w Lalce) fragmenty tego poematu w kronice pisanej 
tuż po Zaduszkach, snuł na ich podstawie refl eksje dotyczące wiecznych, nieprzemijających aspektów 
działalności człowieka, które również – podobnie jak w powieści – koncentrują się wokół pracy, wysiłków 
cywilizacyjnych czy doskonalenia upośledzonych warstw społecznych (zob. Kroniki, t. 11, s. 224–226). 
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Sytuacja w Skierniewicach 

Niejednokrotnie podkreślano już ścisły związek, jaki zachodzi między scenami na 
Powiślu i w Skierniewicach. Warto jeszcze wskazać na jedną z pierwszych medy-
tacji Wokulskiego, która zawiera intrygujący obraz lokomotywy: 

Szczególna rzecz – mówił. – Każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża 
sobie, że idzie tam, dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku, widzi, że wszystkich razem 
pcha naprzód jakiś fatalny prąd, mocniejszy od ich przewidywań i pragnień. Może nawet 
ten sam, który unosi smugę iskier, wydmuchniętych przez lokomotywę podczas nocy?... 
Błyszczą przez mgnienie oka, aby zgasnąć na całą wieczność, i to nazywa się życiem (I, 154). 

Rozważania te zdecydowanie są inne od tych, jakie protagonista snuł, space-
rując nadwiślańskim wybrzeżem. Defi nicja marności, którą zaproponował Ma-
rion, pozwala precyzyjnie określić tę różnicę: według Wokulskiego ludzka kon-
dycja polega tu właśnie na fatalistycznym determinizmie oraz na nietrwałości, 
ulotności. Taka koncepcja wydaje się łudząco podobna do tej, jaką zawiera Księga 
Koheleta, niemniej – ta analogia jest fałszywa. Bohater ulega więc tu skrajnemu 
pesymizmowi, który z perspektywą biblijną nie ma nic wspólnego, chyba że na 
zasadzie zaprzeczenia47. 

Fragment ten dlatego jest ważny, iż dostarcza scenariusza, zgodnie z którym 
będzie – przynajmniej do pewnego momentu – postępował Wokulski w Skier-
niewicach. Widząc bowiem ów wyrzucany przez lokomotywę „snop iskier” 
(II, 528), niemal mechanicznie rezygnuje z powziętej decyzji powrotu do War-
szawy i zbliża się do torów, szukając jedynie śmierci. Natomiast kiedy minie za-
grożenie fi zycznego unicestwienia, Wokulski ponownie znajdzie się na krawędzi 
istnienia: będzie rozpaczał za utraconym bezpowrotnie szczęściem, które okazało 
się przemijające (II, 529–530). 

47  Jeśli bowiem rację ma Tokarzówna, twierdząc, że fragment ów zawiera kryptocytat z Księgi 
Hioba (cf. Hi 5, 5), to należy dodać, że wypowiada go jeden z oskarżycieli Hioba, Elifaz. To zaszyfrowane 
przytoczenie można więc uznać za rodzaj kuszenia, jeśli przyjmie się, iż w Nowym Testamencie Szatan 
oznacza właśnie „oskarżyciela” (cf. K. Tokarzówna, op. cit., s. 41). Przy takiej interpretacji warto wskazać 
na kolejną klamrę między analizowanymi fragmentami: kwestia oddziaływania złego ducha pojawi się 
bowiem eksplicite, kiedy Wokulski będzie przebywał jeszcze na stacji w Skierniewicach. Słysząc ryk 
pociągu, przypomina sobie arię z Roberta Diabła (II, 522–523), w której diaboliczny Bertram wzywa do 
posłuszeństwa. Analogia ta jest niezwykle precyzyjna, ponieważ zarówno Elifaz (i jego sprzymierzeńcy), 
jak i Bertram nie uzyskują zwycięstwa nad Bogiem w zmaganiach o dusze bohaterów. Nota bene 
w przypadku Roberta Diabła była to zasługa polskich tłumaczy – na których wersji opierał się Prus – 
sprawiających, że „Ów wcielony w ludzką postać szatan objawił się w polskim libretcie opery jako istota 
przebiegła i aktywna, ale wobec potęgi niebios całkowicie bezwładna. W toku walki o duszę Roberta 
»polski« Bertram nie prezentuje pewności siebie, jaka charakteryzuje jego francuski pierwowzór. 
Deklaracje Bertrama, dowodzące jego wiary w ostateczne zwycięstwo, pojawiają się we francuskim 
libretcie kilkakrotnie – w polskim tekście zostały one konsekwentnie przez tłumacza usunięte” 
(A. Borkowska-Rychlewska, Literackie metamorfozy „Roberta Diabła”. O polskich wersjach libretta opery 
Giacoma Meyerbeera i dramatu Ernesta Raupacha. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 105). 
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Jeśli zatem ów fatalizm i doświadczenie nietrwałości nie doprowadziły osta-
tecznie protagonisty do nicości (fi zycznej i moralnej), to jest w tym zasługa nie 
tylko dróżnika Wysockiego. Wokulski za każdym razem odwołuje się tu do Bo-
skiego miłosierdzia48 – i jego wezwanie nie pozostanie bez echa. 

Wysocki postępuje adekwatnie do sytuacji: najpierw ściąga Wokulskiego z to-
rów, a następnie pomaga mu odzyskać spokój wewnętrzny. Słysząc drugie wezwa-
nie (i towarzyszący mu płacz), potwierdza jego sens i, jakby w odpowiedzi, cytuje 
Psalm 91:

– Płacz wielmożny panie, i wzywaj boskiego imienia... Nie będziesz go wzywał nada-
remnie… „Kto się w opiekę oddał Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu, śmiele 
rzec może: mam obrońcę Boga, nie spadnie na mnie żadna straszna trwoga… Ciebie on 
z sideł zdradzieckich wyzuje…” Co tam wielmożny Panie dostatki, co największe skarby!... 
Wszystko człowieka zawodzi, tylko jeden Bóg nie zawiedzie… (II, 530–531). 

Tłumaczenie współczesne (pomijające wersję Jana Kochanowskiego) brzmi 
następująco: 

Kto przebywa w pieczy Najwyższego 
i w cieniu Wszechmogącego mieszka, 
mówi do Pana: „Ucieczko moja i Twierdzo, 
mój Boże, któremu ufam”. 
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego (Ps 91, 1–3a). 

Tokarzówna wskazuje, że przekład, jakiego używa Wysocki, pochodził praw-
dopodobnie z modlitewnika ludowego49. Jeśli tak, to nader znamienna jest dłu-
gość tego passusu, która nie mogła wynikać z luk pamięciowych, skoro dróżnik 
posługiwał się wersją dobrze znaną i przyswojoną. Sądzę zatem, iż to niespodzie-
wane zakończenie, które ignoruje nawet porządek składniowy psalmu, służy, po 
pierwsze, wyraźnej koncentracji wokół jego pierwszych trzech (niepełnych) wer-
setów, a także – po drugie – pozwala zaakcentować własny komentarz, jakim uzu-
pełnia ten cytat Wysocki. 

Jego słowa nawiązują do tego doświadczenia, jakie stało się udziałem prota-
gonisty na Powiślu; wyrażają bowiem analogiczną triadę: znikomość, zrównanie 
wszystkiego, obojętność. Jednakże owa marność nie jest – już – wyłączna, gdyż 
jej dopełnieniem i zarazem przekroczeniem okazuje się Bóg50. Pod tym wzglę-
dem scena w Skierniewicach domyka nadwiślański spacer; a domknięcie to tym 

48  Cf. B. Obsulewicz-Niewińska, op. cit., s. 466–467. 
49  Cf. K. Tokarzówna, op. cit., s. 43.
50  Marion jest przekonany, iż taka jest istota biblijnej marności, która „rodzi się ze spojrzenia, które 

wychodzi poza Bycie/byt, nie dochodząc jeszcze do miłości, które odkrywa będący poza Byciem/bytem 
świat, nie wiedząc, że świat jest kochany – przez Boga. Spojrzenie Koheleta – i nasze – wkracza w dystans, 
nie przebiegając go i nie obsypując świata miłością, poraża go marnością. Marność wypływa ze znudzenia 
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razem jest fortunne. Pierwsza bowiem próba, która pojawiła się niemal natych-
miast w trakcie wielkopostnej kwesty, zakończyła się fi askiem: żadna przemiana 
religijna nie dokonała się wówczas w Wokulskim, podważającym nawet działanie 
miłosierdzia Boskiego (I, 209). 

W Skierniewicach bohater – w ataku desperacji, rozpaczy – odwołuje się właś-
nie do miłosierdzia i zostaje wysłuchany. Wysocki nie tylko go uratuje, ale prze-
mówi do niego za pomocą biblijnego fragmentu, który teraz (inaczej niż w Wielką 
Sobotę) jest zarazem słyszany i rozumiany. Prus, dbając o prawdopodobieństwo 
psychologiczne, nie wprowadza tu medytacji, ale o tym, iż passus ten wywarł 
istotny wpływ, świadczą uspokojenie oraz równowaga Wokulskiego, jaką niedłu-
go odzyskuje. 

Pisarz nie dopowiada zatem interpretacji, dlatego warto, jak sądzę, zaryzyko-
wać hipotezę, wyjaśniającą sens, który okazał się tak funkcjonalny. Wydaje się, 
iż nader pomocna w tym względzie byłaby egzegeza Psalmu 91 dokonana przez
św. Augustyna. Ostatni, „urwany” werset teolog wyjaśnia następująco: 

Zastawia diabeł i jego aniołowie sidła, niczym łowcy. Ludzie wierzący w Chrystusa cho-
dzą z dala od tych sideł. Przecież nie śmie na Chrystusa zastawić pułapki. Koło drogi, a nie 
na drodze zastawia sidła. Niechaj twoją drogą będzie Chrystus, a nie wpadniesz w sidła dia-
belskie. Kto zejdzie z drogi, ten wpadnie już w sidła. Tu i tam zastawia pęta, tu i tam zakłada 
pułapki. Chodzisz pomiędzy sidłami. Chcesz bezpiecznie iść? Nie zbaczaj ani na prawo, ani 
na lewo. I nich ci będzie drogą ten, który stał się dla ciebie drogą, i niechaj doprowadzi cię 
do siebie przez siebie, a nie ulękniesz się sideł łowców51. 

Święty łączy separację od „diabelskiej ścieżki” z pokorą: „A »kto mieszka 
w schronieniu Najwyższego?«. Kto nie mieszka w swoim schronieniu. Kim jest 
ten »kto mieszka w schronieniu Najwyższego?«. Kto nie jest pyszny jak ci, którzy 
jedli owoc, żeby stać się niczym bogowie”52. 

Ten warunek jest jeszcze niewystarczający. Istota właściwego wyboru polega 
bowiem na odpowiednim postępowaniu: 

Zatem ten, kto w taki sposób naśladuje Chrystusa, że znosić będzie wszelkie utrapienia 
życia obecnego i że zaufa Bogu, nie pozwoli usidlić się ponętom ani złamać strachem. On 
jest tym, „kto mieszka w schronieniu Najwyższego, i przebywać będzie pod osłoną Boga 
niebios”53.

Tradycyjna reguła imitatio Christi, która, jak dobitnie podkreśla św. Augu-
styn54, nie polega na dokładnym kopiowaniu, ale na odwzorowaniu pewnej posta-

człowieka, a nie ze znudzenia Boga, bo Bóg kocha, a z pełnego miłości spojrzenia wynika »dobroć« 
oglądanego” (J.-L. Marion, op. cit., s. 185).

51  Św. Augustyn, Objaśnienia psalmów. Ps 78–102. Przeł. J. Sulkowski. Oprac. E. Stanula. Warszawa 
1986, s. 176. 

52  Ibidem, s. 175. 
53  Ibidem. 
54  Cf. ibidem, s. 173–174. 
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wy, gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę przed „trudnościami tego świata, które 
sprawia diabeł, czy to jawnie przez ludzi czy też potajemnie”55.

Ten komentarz ujmuje dotychczasowe perypetie Wokulskiego w perspektywie 
teologicznej. Ten, kto pozostaje daleko od Boga, stale jest narażony na pokusy 
idolatrii: na szukanie bóstw zastępczych. A kiedy proces ten się rozpocznie, wtedy 
sidła zaciskają się coraz szczelniej, tak iż trudno jest odzyskać utraconą wolność. 
Wokulskiemu się udało, chociaż nawet w krytycznym momencie w to nie wierzył, 
pozostając osaczony przez okrutną boginię i demonicznego rywala. Teraz, słucha-
jąc psalmu, przekonuje się, że ostateczne potępienie oddala się od niego niczym 
niknący na horyzoncie pociąg. 

Między naśladowaniem ludzi a naśladowaniem Chrystusa różnica wydaje się 
niewielka; i dlatego św. Augustyn mówi o zasadzkach, które znajdują się tuż obok 
drogi, jaką podąża wierzący. Dzieje Wokulskiego, istotnie, świadczą o tym, jak 
łatwo można z niej zejść; ale też – że powrót na nią nie jest niemożliwy. Nie bez 
powodu zatem profesja braci Wysockich związana jest z drogą56: pierwszy jedynie 
zapowiada, ale drugi potwierdza fakt oswobodzenia protagonisty ze „zdradziec-
kich sideł”, które znajdują się poza wytyczoną trasą. 

Wnioski

Przedstawione powyżej analizy dowodzą, iż między passusami z Biblii a warstwą 
narracyjną Lalki zachodzą istotne powiązania. Ich określenie jest paralelne do 
techniki, za pomocą której zostają wprowadzone: tam, gdzie pojawiają się cytaty 
sygnalizowane, dominuje funkcja prefi guracyjna dotycząca rozwoju fabuły; nato-
miast tam, gdzie zasadniczą rolę odgrywają akty cytowania, występuje charakte-
rystyka i autocharakterystyka (wewnętrzna) postaci. 

Ta podwójna funkcjonalizacja jest tyleż oczywista, ile kłopotliwa. Niewątpli-
wie bowiem wskazuje na ważną rolę, jaką w Lalce odgrywają te związki inter-
tekstualne, a zarazem podsuwa rozmaitą ich interpretację. Jeśli uznać, że „między 
tekstami” niekoniecznie zachodzi relacja dialogiczna57, to trzeba by przyjąć albo 
jednostronną supremację58, albo polifoniczną indyferencję59. 

55  Ibidem, s. 174. 
56  Cf. B. Obsulewicz-Niewińska, op. cit., s. 460. 
57  Cf. A. Martuszewska, op. cit., s. 78. 
58  W wieku XIX sytuacja taka nie była zresztą rzadka. Np. w literaturze zachodnioeuropejskiej 

operującej motywami biblijnymi niejednokrotnie pojawiało się założenie, zgodnie z którym: „Powieść 
(...) była ujmowana jako potężne narzędzie propagandy, z tego właśnie powodu, że mogła przekazywać 
rzeczywiste odczucie świata, rozumianego w kategoriach katolickich, heretyckich lub sceptycznych; 
świata złożonego raczej z uczuć i doświadczeń niż z formuł abstrakcyjnych” (T.R. Wright, Th eology and 
Literature. Oxford 1988, s. 115). 

59  Cf. M. Gloger, Determinizm w „Lalce” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 40.
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Gdyby wszakże założyć, że istnieje wspólna płaszczyzna między powieścią 
a biblijnymi passusami, to określenie owej więzi i tak pozostaje kłopotliwe. Kwe-
stię tę nieco przybliża jeden z ostatnich tekstów Josepha Hillisa Millera. Kiedy ów 
teoretyk stara się – na poziomie nader abstrakcyjnym – określić wzajemne relacje 
literatury i Biblii, dochodzi niemal wyłącznie do sceptycznych konkluzji. Pozwala 
sobie tylko na jedną, ryzykowną hipotezę: 

Konwencja nieskrępowanej mowy pośredniej w narracji trzecioosobowej presuponuje 
całkowicie nieprawdopodobną przejrzystość umysłów bohaterów wobec jasnowidzące-
go narratora, co więcej, bohaterowie ukazani są jako nieświadomi faktu, iż narrator ich 
szpieguje. Literatura i Biblia mogą strzec swoich sekretów, ale równie hojnie – i być może 
nieodpowiedzialnie – zdradzają je. Czytelnik Księgi Rodzaju wie więcej, niż wiedzieli Sara 
i Izaak, więcej nawet niż wiedział Abraham. Jeśli myślimy o Księdze Rodzaju jako o historii 
spisanej przez Mojżesza pod dyktando Jehowy, dysponujemy wówczas sensownym wyjaś-
nieniem, dlaczego tekst zna wszystkie owe tajemnice. Jednakże wciąż pozostaje niezgłębio-
nym sekretem, dlaczego Jehowa zdecydował się ją upublicznić, tak by każdy mógł je prze-
czytać, tajemnice, które, jeśli Derrida ma rację, pozostają sekretne wieczyście, zasłonięte 
przez milczenie Boga i przez milczenie Abrahama, które jest jego echem. Jezus obiecał 
swoim uczniom, objaśniając przypowieść o siewcy, iż poznają tajemnice Boga. Uczniowie 
pytali, „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”. Jezus odpowiedział: „Wam dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano” (Mt 13, 10). Chwilę później Ma-
teusz powiada, powtarzając echem Psalmy 49, 4 i 78, 2: „To wszystko mówił Jezus tłumom 
w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Pro-
roka: »Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata«” 
(Mt 13, 34–35). Nowy Testament, a zwłaszcza przypowieści Jezusa, można zdefi niować jako 
zdradzanie tajemnic, których już Stary Testament strzegł poprzez ich zdradzanie, tak jak 
w czytelnej/nieczytelnej historii o Abrahamie i Izaaku z Księgi Rodzaju60. 

Biblijnego (zwłaszcza nowotestamentowego) i literackiego (zwłaszcza powieś-
ciowego) narratora łączy zatem analogiczna postawa, zgodnie z którą poznanie nie 
może zostać utrzymane w tajemnicy. Sekret należy odkryć, prawdę – objawić. Jeśli 
jednak Miller jest przekonany, że nie da się ani Biblii przekształcić w literaturę, ani 
odwrotnie, to nie wynika z tego postulat „niemożliwej fi liacji”. Wprost przeciwnie: 
związek jest uchwytny pod warunkiem uzgodnienia wspólnej episteme. 

Dla Prusa – sądząc z wybranych przez niego cytatów – wiedza biblijna dotyczy 
przede wszystkim pragnienia i jego konsekwencji. Dlatego w Lalce nieustannie po-
jawia się opozycja między „zgorszeniem” a „błogosławieństwem”; między „sidła- 
mi” a „marnością”. Pisarz tematyzuje i dookreśla te przeciwieństwa, pokazując, 
jaką rolę odgrywają one w egzystencji indywidualnej i zbiorowej. Na tym polega 
dialog, który powieść ta prowadzi z Biblią. 

Niewątpliwie, pozostaje on ukryty i – na powierzchni tekstu – zaledwie zasu-
gerowany. Prus ewidentnie założył, iż jego rozpoznanie będzie dostępne tylko dla 

60  J.H. Miller, Literatura i „Biblia”. Filiacja niemożliwa. Przeł. K. Hoff mann. „Przestrzenie Teorii” 
2009, nr 11, s. 269–270. 
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tych, którzy albo operują dyskursem teologicznym, albo własną intuicją wyniesio-
ną z lektury Biblii. W ten sposób – fantastycznie paradoksalny – pisarz uratował 
autonomię powieści, a zarazem uczynił z niej kolejną przypowieść, objawiającą 
„rzeczy ukryte od założenia świata”. 



 

VI Bóg poza skandalem.
O psychologii i religii

w „Emancypantkach” Bolesława Prusa

Przypomniane ongiś przez Stanisława Fitę określenie „pozytywista ewangeliczny” 
jest szczególnie trafne w odniesieniu do literackiej summy Bolesława Prusa, jaką 
są Emancypantki. Celem niniejszego tekstu jest pokazanie, iż Ewangelia wywarła 
istotny wpływ zarówno na zachowania postaci, jak i na perspektywę teologiczną, 
która pojawia się w tym utworze. Przekonania tego będę dowodził w dwóch eta-
pach; w pierwszym postaram się zademonstrować, iż za pomocą Ewangelii moż-
na precyzyjnie wyjaśnić tragiczne konfl ikty, które powstają między bohaterami, 
a które powodują, że – jak słusznie zauważył Jan Tomkowski1 – Emancypantki są 
powieścią o śmierci. W drugiej fazie interesować mnie będzie alternatywna wizja 
ludzkiej egzystencji, dla której – w Ewangelii – podstawę stanowi Bóg. Jakkolwiek 
Prus nie analizuje tego problemu równie obszernie, to jednak pozostawia tu zna-
czące wskazówki. 

Skandal

Na kartach Emancypantek nierzadko pojawiają się takie określenia jak skandal lub 
zgorszenie. Używane są w sensie raczej potocznym, oznaczającym oburzenie i po-
tępianie pewnych postaw, zachowań. Wprowadzony niemal na samym początku 
wątek Joanny i Kazimierza pokazuje tego typu reakcje. Kiedy Zgierski rozmawia 
z panią Latter na temat jej syna, sugeruje, iż opinia publiczna „gorszy się” (I, 143)2 
także z powodu tego romansu; natomiast Magdalena Brzeska jest przekonana, że 
dama klasowa, wracając tak późno, zrobiła „skandal” (I, 74).

1  J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993, s. 276. 
2  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Emancypantki. Warszawa 1973; cyfra rzymska oznacza tom 

(w niniejszej edycji), arabska – stronę. 
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Kulisy i przebieg tej historii pisarz pozostawił zakryte, ponieważ znacznie 
ważniejsze były skutki, jakie historia ta wywarła na pensji. Prawdziwe zgorszenie, 
jakie interesuje Prusa, polega bowiem na metamorfozie, której uległa pensjonar-
ka Zosia oraz wychowawczynie: Madzia i panna Howard. Wszystkie trzy – suk-
cesywnie – zaczynają zazdrościć Joannie kontaktów z panem Kazimierzem, ale 
skutki tego uczucia okazują się dość nieoczekiwane. 

Zanim Madzia zorientuje się, iż Joasia spędziła wieczór z Norskim, doświad-
cza tylko lekkiej niechęci, z której jednakże – sama przed sobą – stara się wytłu-
maczyć:

Po co ja mówię: do widzenia, kiedy nie chcę jej widzieć?... Zresztą, co mnie to obcho-
dzi; ja przecież nie poszłabym z mężczyzną do restauracji, a za skarby całego świata nie 
chciałabym być w takim dziwnym stanie, więc jej nie zazdroszczę… A jednak dlaczego ona 
to zrobiła, czego żadna z nas nie robi?... Czy ona nie taka jak my wszystkie, czy lepsza od 
nas?... (I, 70).

Resentyment i tak Madzi nie ominie, niemniej zanim się ona w nim pogrą-
ży, Prus pokaże ważny element: Joasia dokonała takiego wyczynu, iż stała się 
–  w oczach panny Brzeskiej – osobą wyjątkową, nieprzeciętną. Fascynacja jest 
koniecznym chociaż często skrywanym początkiem negatywnych relacji.

W przypadku Zosi natomiast zazdrość jest tak wielka, iż prowadzi do otwarte-
go konfl iktu z Joasią. Kiedy np. obie spotykają się na korytarzu, równolegle mani-
festują wzajemną odrazę; Madzia, zwracając pensjonarce uwagę, stwierdza:

– Wstydź się Zosiu, pokazywać język, jakbyś dopiero była w pierwszej klasie.
– Bo nią pogardzam! – odpowiedziała głośno Zosia.
– Bardzo źle, bo ty zrobiłaś jej krzywdę zamknąwszy wtedy drzwi. Pamiętasz?
– Ja bym ją zabiła, kokietkę. O niego już nie dbam, jeżeli dał się uwieść tej zalotnicy, ale jej 
nie daruję, nie daruję, nie daruję!... (I, 88).

Za pojedynczymi aktami kryje się zatem zamiar ostatecznego usunięcia znie-
nawidzonej rywalki. Ostatnia wypowiedź jest też ważna dlatego, że pokazuje, iż 
w trakcie rywalizacji niknie – pierwotnie najważniejszy – „przedmiot”. Jeszcze 
Madzi zależało na panu Kazimierzu; dla Zosi natomiast najważniejsza jest już Jo-
asia, wzbudzająca u pensjonarki niepohamowany zamiar zemsty. 

Można by przypuszczać, iż zafascynowanie Madzi oraz pogarda Zosi są re-
akcjami, które się wykluczają. O tym, że tak nie jest, przekonuje postępowanie 
panny Howard. Najtrafniej ocenia je sama Joasia, mówiąc: „Ta kobieta ma cho-
rągiewkę w głowie: niedawno mnie uwielbiała, potem zaczęła kopać dołki pode 
mną, a teraz udaje, że mnie nie zna…”(I, 151). Rytm polega zatem na przejściu 
od fascynacji do nienawiści, a następnie – czego już Joasia nie obserwuje, ale 
o czym wie – do ponownej adoracji. Geneza każdej z tych faz jest identyczna jak 
w wypadku Madzi i Zosi; panna Klara z uwielbieniem wypowiada się o nocnej 
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wyprawie, gdyż ma nadzieję na podobną, tyle że ze studentem Kotowskim. Fia-
sko tego planu spowoduje, iż Howard, teraz już „dokładniej” imitując koleżankę, 
zainteresuje się panem Kazimierzem. Takie postępowanie sprawia jednak, iż sama 
Joanna staje się nieprzejednanym wrogiem; ich rywalizacja nie kończy się – jak 
u Zosi – na obelgach i drobnych złośliwościach: pannie Klarze udaje się bowiem 
usunąć rywalkę z pensji. W trzecim etapie Howard gorliwie zabiega u pani Latter 
o rehabilitację wydalonej nauczycielki; to nie współczucie wobec domniemanej 
ofi ary jest jednak motorem tych działań, ale podziw, jaki w pannie Klarze wzbu-
dza przyszła matka.

Pobieżna charakterystyka awantur, jakie na pensji wywołał ten romans, poka-
zuje dwa zasadnicze problemy Emancypantek. Prus dostrzega imitacyjne skłon-
ności ludzkich zachowań, ale wyraźnie je różnicuje: uleganie jednym ma bowiem 
charakter pokojowy, a w wypadku drugich – prowadzi do nienawistnej rywaliza-
cji. Co więcej: obie te reakcje przeplatają się wzajemnie, rytmicznie wyznaczając 
tor egzystencji, z którego nie można się wydostać. 

Taka intuicja okazuje się niezwykle bliska tej, którą zawiera Ewangelia. Skan-
dal oznacza tu bowiem przeszkodę; ale taką, której nie sposób ominąć: pierwsze 
potknięcie powoduje powrót, który także zakończy się upadkiem. Na tę paradok-
salną właściwość naprowadza etymologia: grecki skandalon pochodzi od czasow-
nika „kuleć”, a kulawy przypomina kogoś, kto idzie za niewidzialną przeszkodą, 
nieustannie się potykając. Francuski antropolog René Girard twierdzi, że takie 
rozumienie skandalu, jakie pojawia się w Ewangelii, wynika z tego, iż sfera mię-
dzyludzkich relacji jest w niej ujmowana w perspektywie naśladowczej. Jezus 
doskonale zna konsekwencje, do jakich prowadzi mimetyzm, dlatego przestrze-
ga: „Niemożna, aby zgorszenia przyjść nie miały; ale biada temu, przez którego 
przychodzą! Lepiejby mu było, aby młyński kamień zawieszony był na szyi iego, 
i wrzucony był w morze (…)” (Łk 17, 1–2a)3. Obraz, jaki został tu użyty, Girard 
komentuje następująco: „Wchodząc w błędne koło skandalu ludzie szykują sobie 
los, na który zasłużyli. Pożądliwość jest pętlą, którą każdy sam zakłada sobie na 
szyję. Zaciska się ona coraz mocniej, kiedy ten, kto uległ zgorszeniu, ciągnie za 
nią, aby ją rozluźnić”4. Awantura na pensji skończy się banalnie, ale to przypadek 
odosobniony. Jeśli Emancypantki rzeczywiście są powieścią o śmierci, to niemal 
zawsze (wyjąwszy przyczyny naturalne) jest ona wynikiem zgorszenia. 

3  Jak ustaliła K. Tokarzówna (Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa. 
W:  Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. S. Fita. Lublin 1993,
s. 25–26). Prus zasadniczo posługiwał się Biblią Gdańską, dlatego wszystkie cytaty podaję za: Biblia to iest 
Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza według edycji Biblii Gdańskiey w roku 1632 wydaney... 
Królewiec: Degen 1832. 

4  R. Girard, Kozioł ofi arny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987, s. 195–196. Eksplikacja 
i funkcjonalizacja „skandalu” w niniejszym rozdziale bardzo wiele zawdzięcza koncepcjom Girarda. 
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Karolina Latter

Główną, chociaż nie jedyną, przyczyną tragedii pani Latter są jej relacje z dziećmi, 
w szczególności zaś – z Kazimierzem. Jak trafnie zauważył Zygmunt Szweykowski: 
„w nimbie, którym otacza syna, tkwi jej tęsknota do idealnego, silnego mężczyzny, 
którego w życiu nie widziała, tkwi jakiś wprost niewolniczy kult mężczyzny”5. 
Pani Karolina parokrotnie (por. I, 187, 243) przyznaje, że ubóstwia swego syna – 
i wyznanie to ma jak najbardziej dosłowny sens. Oznacza bowiem, iż Kazimierz 
posiada nie tylko niepospolite zalety w każdej sferze, a raczej: posiada je, gdyż wy-
nikają one z metafi zycznej doskonałości. Jego istnienie jest pełne, nieskazitelnie 
autonomiczne; jest więc przedmiotem kultu, za którym skrywa się zamiar identy-
fi kacji. Syn jest tym, kim pani Karolina najmocniej chciałaby być. 

Idolatria jest dla matki aktem naturalnym, niemniej jednak jej zmysł krytyczny 
nasuwa wiele wątpliwości. Dlatego pani Latter zdobędzie całkowite uzasadnienie 
dopiero wtedy, gdy inni – a najlepiej wszyscy – rozpoznają w Kazimierzu bóstwo. 
W tym celu zmierzają wszystkie jej wysiłki, które wraz z upływem lat wymagają 
coraz większej ilości sił i środków. Pani Karolina niecierpliwie zatem wsłuchuje się 
w opinie o swoim synu, szukając pierwszych oznak spełniających się nadziei. Nie-
stety, spotykają ją kolejne rozczarowania: Zgierski, panna Howard, a ostatecznie 
Fiszman skutecznie podkopują jej wiarę. Demistyfi kacji dopełnia sen, w którym 
syn (i córka) okazuje się despotycznym dzieckiem, bezlitośnie skazującym matkę 
na niewolniczą pracę. 

Rozstanie z własnymi złudzeniami jest bolesne, ale mogłoby przynieść ocale-
nie. O tym, iż tak się nie stało, zdecydowała sama pani Latter: gdyby tylko została 
na pensji, Dębicki zdążyłby z pomocą. Nawet jeśli przyjąć, iż Zgierski skutecznie 
oczernił profesora, niszcząc plan Solskiego, to pani Karolinie została dana jeszcze 
jedna szansa. Rozwiązanie bieżących – i nie tylko – trudności zaproponował w za-
mian za obietnicę rozwodu drugi mąż – Arnold. 

Słuchając jego historii, pani Latter najpierw jest rozczarowana życiowym 
powodzeniem, ale kiedy uświadamia sobie, iż mogłoby ono stać się także i jej 
udziałem, zamiast żałować decyzji sprzed lat, wpada w sidła zazdrości. Zaśle-
piona przez nią obarcza Lattera odpowiedzialnością za własne niepowodzenia, 
a następnie podejmuje zgubną decyzję; zaraz po jego wyjściu pani Latter: „umyła 
twarz i dysząca zemstą poczęła snuć plany upokorzenia człowieka, który śmiał 
być szczęśliwym pomimo jej nienawiści” (I, 221). Skutki owej zemsty (odrzucenie 
propozycji fi nansowych) obróciły się przeciwko pani Karolinie, zmuszając ją do 
wyjazdu w stanie kompletnego wyczerpania. 

Uprzednie starania Mielnickiego właścicielka pensji traktowała wymijająco, 
ponieważ liczyła na doraźne korzyści, ale – z drugiej strony – zupełnie go nie 

5  Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972, s. 255.
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kochała. W trakcie ostatniej podróży jej nastawienie nadal jest podobne, tyle że 
ulega intensyfi kacji. Zamiast wzajemności pojawia się idealizacja: Mielnicki jest 
niemal nieziemskim wybawcą, który przywróci ją do życia. Zarazem wykona on 
za nią wiele przykrych obowiązków, a co najważniejsze: żeniąc się z nią, zapewni 
jej rewanż w stosunku do Arnolda oraz wyjedna u niej przebaczenie dla dzieci. 

Uciekając do Mielnickiego, pani Latter szuka wyzwolenia; nie zauważa jednak, 
że jej wysiłki niczym nie różnią się od poprzednich: prowadzą do restytucji bóstw 
oraz zemsty. Kolejne wyzwanie jest jednak ponad siły Karoliny Latter, dlatego sta-
nie się ostatnim aktem w procesie jej autodestrukcji. 

* * *

Wątki Joanny i pani Latter podejmują ten sam problem, ale przedstawiają go 
w sposób symetrycznie odmienny. Dama klasowa wywołuje zgorszenie u trzech 
osób: Madzi, Zosi i panny Howard. Natomiast właścicielka pensji podlega zgor-
szeniu w kontaktach z Kazimierzem, Arnoldem i Mielnickim. Pomimo iż skandal 
zachowuje ten sam rytm – fascynacja, nienawiść, fascynacja – to jego konsekwen-
cje są silniejsze w wypadku pani Latter. Prus wskazuje zatem, iż rotacja postaci, 
w stosunku do których budzą się mimetyczne zachowania, jest znacznie bardziej 
niebezpieczna niż stała relacja (np. panna Howard – Joasia). Zwłaszcza jeżeli – jak 
w wypadku pani Karoliny – ludzie ci odgrywają ważną rolę; wówczas więzi te 
nakładają się na siebie, powodując efekt symultanicznej interakcji. W jej wyniku 
horyzont ulega zasadniczej redukcji: istnienie poza skandalem staje się niewyob-
rażalne, a w jego wnętrzu – nie do zniesienia. 

Miętlewicz

Madzia po przybyciu do Iksinowa nie zdążyła jeszcze wyzdrowieć, a już pojawili 
się pretendenci do jej ręki. Jest ich dwóch: Miętlewicz i Krukowski. Obaj brali 
udział w jej powitaniu i natychmiast przystąpili do konkurencji o jej względy. Pan 
Ludwik jako przyjaciel domu wie, że jego szanse są większe, dlatego początkowo 
zupełnie nie zauważa poczynań Miętlewicza. Te zaś – już w fazie późniejszej – 
są (często nieudolną) imitacją działań Krukowskiego, uwidocznioną zwłaszcza 
w sferze gestów towarzyskich (podawanie ramienia, przysyłanie prezentów, skła-
danie wizyt). Pan Ludwik, dostrzegając w końcu ten proceder, nie zamierza się 
wycofać i daje się wciągnąć w rywalizację. Stara się zatem uprzedzić przewidywa-
ne posunięcia, i stąd u tego dość nieśmiałego mężczyzny tyle energii w zabiegach 
o pannę Magdalenę. 

Ona sama – w rezultacie – zostaje usunięta w cień: Miętlewicz podchodzi do 
niej tylko wtedy, gdy ona przebywa z Krukowskim – i vice versa. Siła oddziaływa-
nia rywali na siebie jest tak duża, że stają się oni własnymi odbiciami. Prus znako-
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micie pokazał ten proces unifi kacji, stosując metodę kontrastu: dopóki obaj prze-
bywają w swoich środowiskach, dopóty każdy z nich jest skrajnie odmienny; za 
każdym jednak razem gdy znajdą się w obecności Madzi, przypominają bliźnia-
cze sobowtóry. Niemal symultanicznie przynoszą podarki, prawią komplementy, 
a także obawiają się, aby ich nie zdyskredytowano w oczach panny Brzeskiej. 

Po jednej z takich wizyt nawet ona dostrzega to zjawisko; tuż przed snem wi-
dzi – osobno – Miętlewicza i Krukowskiego, ale w trakcie dłuższego oglądu Ma-
dzia zauważa, że przestają się oni czymkolwiek różnić: „obrazy obu panów coraz 
bardziej zbliżały się do siebie: garnitur jasny zmieszał się z granatowym, cylinder 
z panamą i – z dwóch ludzi zrobił się jeden” (I, 337). Skutki ich rywalizacji poja-
wiają się natychmiast. Miętlewicz wie, że jego pozycja jest o wiele słabsza, dlatego 
próbuje wszelkimi środkami zdyskredytować pana Lucjana. Celuje zatem w zło-
śliwych uwagach pod jego adresem, a nawet wykazuje chwilowe zainteresowanie 
jego dawną ukochaną – panną Eufemią. Ataki te są raczej nieskuteczne, dlatego 
nadmiar frustracji Miętlewicz rozładowuje inaczej, szukając „obiektów” zastęp-
czych. Najpierw bije dzieci, które akurat bawią się pod domem Brzeskich, a na-
stępnie – jak dwukrotnie wyznaje – zamierza targnąć się na własne życie. 

Rozwiązanie takie staje się dla Miętlewicza oczywiste dopiero wtedy, gdy jest 
pewny, iż nie jest w stanie pokonać rywala. Do końca jednak marzy o tym, dla-
tego kiedy przychodzi do Madzi z zapytaniem o jej przyszłe małżeństwo, znowu 
obmawia Krukowskiego, dyskretnie zachwalając jej siebie. Prus pokazuje zatem, 
iż tzw. samobójstwo z miłości nie jest niczym innym, jak transferem przemocy 
pierwotnie skierowanej w stronę innego konkurenta. Przemieszczenie dokonuje 
się pod wpływem porażki, która pokazując potęgę zwycięzcy, zarazem objawia 
pokonanemu jego własną nicość (por. I, 378). 

Miętlewicz życie zawdzięcza Madzi, która odrzuca oświadczyny pana Lucjana, 
ale – co znamienne – bez jego obecności zarówno rozpacz, jak i zaloty niedawne-
go desperata niemal wygasają. 

Cynadrowski

Wątek Cynadrowskiego prowadzony jest niemal identycznie z tą wszakże różnicą, 
iż dodatkowo został wyposażony w perypetię. Brak rywalizacji o pannę Eufemię 
wynika z faktu, iż Krukowski aktualnie jest zainteresowany Madzią, niemniej jed-
nak uprzednio do takiej konkurencji zapewne doszło. W innym bowiem wypad-
ku Cynadrowski nie byłby tak zazdrosny o każdego, kto – jak np. Miętlewicz – 
okazuje choćby najmniejsze zainteresowanie podsędkówną.

Po koncercie, na którym Krukowski grał razem z Eufemią, Cynadrowski sądzi, 
że ostatecznie jest na przegranej pozycji; staje zatem wobec znanej alternatywy: 
albo śmierć rywala, albo własna. Następuje jednak nieoczekiwany zwrot: podsęd-
kówna potajemnie zaręcza się z nim, usuwając pozostałych kandydatów. 
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Zmiana ta okazała się nader krótkotrwała, gdyż w wyniku rodzicielskiej per-
swazji Eufemia zrezygnowała z planowanego małżeństwa. Dla odrzuconego 
amanta nie jest ważna – a w każdym razie nie najważniejsza – zdrada; dwukrotnie 
wypytuje on o przyszłego męża, ponieważ najsilniej odczuwa porażkę z Krukow-
skim. Klęska jest tym dotkliwsza, że niespodziewana: zwyciężył bowiem ten, kto 
wydawał się defi nitywnie pokonany. Doświadczenie to miało zasadniczy wpływ, 
gdyż uprzytomniło Cynadrowskiemu, że zawsze jest skazany na przegraną w ry-
walizacji, z której nie potrafi  zrezygnować. Jego samobójstwo jest dokonaną na 
sobie zemstą za to, że jest tym, kim jest: nieznaczącym urzędnikiem, który nigdy 
nie przewyższy kogoś należącego do elity. 

* * *

Istnieje ważne podobieństwo między losami pani Latter i Cynadrowskiego. 
W obu wypadkach zgorszenie, któremu ulegają, prowadzi ostatecznie do śmierci; 
obojgu też wydaje się, że ich działania pozwolą im uniknąć nieszczęścia – fak-
tycznie zaś przybliżają do niego. Obecny przy tym efekt zaskoczenia wywołuje, 
graniczące z obłędem, otępienie.

Niemniej ważne są także różnice. Postępowanie Cynadrowskiego reprezentuje 
zaawansowaną – a przez to znacznie uproszczoną – formę skandalu. Temu aman-
towi wystarczy już tylko jedna osoba, która doprowadzi go do zazdrości i rozpa-
czy. Obecny w zachowaniu pani Karoliny element fascynacji innymi postaciami 
zupełnie tu znika; najważniejszy staje się bowiem rywal, z którym relacja jest wy-
łącznie negatywna. Z tego też powodu rodząca się przemoc jest o wiele silniejsza, 
i znacznie szybciej dosięga swego celu. 

Kazimierz Norski

Barwna biografi a pana Kazimierza zawiera także intrygujące wydarzenie, jakim 
jest pojedynek z lekarzem Kotowskim. Zastanawiająca jest przede wszystkim ge-
neza, ponieważ Norski jest przekonany, że pan Władysław, opowiadając plotki 
o postępowaniu z Mielnickim, działał celowo, nastawiając wszystkich – a zwłasz-
cza Solskich – negatywnie. Syn pani Latter doszedł więc do wniosku, iż jeśli ktoś 
jest odpowiedzialny za jego aktualne niepowodzenia (a w perspektywie: życiową 
klęskę) – to właśnie Kotowski.

Nie istnieją jednak żadne podstawy upoważniające do takiej konkluzji. Nie 
oznacza to wszakże, iż jej pojawienie się nie ma swojej przyczyny: pan Kazimierz, 
rozważając tę sytuację, przypomina sobie odwiedziny u matki, podczas których 
ów student został mu postawiony za wzór: 
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– (…) Ten chłopak prawie od dziecka sam się utrzymuje, a mimo to dziś jest pełen wiary 
w przyszłość…
– Ten osioł! – przerwał syn cierpko. – Stróże daleko wcześniej zaczynają pracować i nigdy 
nie wątpią, gdyż zawsze będą stróżami. Ale są kariery podobne do chodzenia na linie, gdy 
lada krok, lada wahnięcie się… (I, 191).

Użyte w replice porównania wyrażają nie tylko zasadniczą różnicę. Syn stara 
się bowiem odwrócić relacje, jakie zaproponowała matka: to nie Norski powinien 
naśladować Kotowskiego, ale – przeciwnie – zapewne ten ostatni pragnąłby zostać 
osobą na miarę pana Kazimierza. Wprawdzie stróż nigdy nie będzie kimś innym, 
ale na pewno skrycie zazdrości linoskoczkowi balansującemu na krawędzi ryzyka. 

Innymi słowy: Norski sugeruje działanie resentymentu; i sugestia ta okazała 
się nadzwyczaj trwała. Jeżeli Kotowski zamierza teraz zniszczyć tę wspaniałą ka-
rierę, to właśnie dlatego, że kieruje nim zawiść. Na tak uzasadnione przekonanie 
istnieje tylko jedna odpowiedź: „Zawsze miałem do niego antypatię!... – pomyślał 
pan Kazimierz. – No, ale zapłacę mu… On złamał moje, ja złamię jego życie…” 
(II, 386). Prus pokazuje zatem, iż zemsta jest zjawiskiem mimetycznym: dokonuje 
dokładnie tego samego, co czyni – lub przynajmniej wydaje się czynić – prze-
ciwnik. Wzrasta natomiast rola przemocy, która pierwotnie jest tylko werbalna, 
potem zaś – jak najbardziej realna. Plotkę zastępuje bowiem kula, ale reguła od-
wzajemnienia trwa niezmiennie. 

Jej funkcjonowanie charakteryzuje się wręcz żelazną logiką. Pojedynek został 
przedstawiony z perspektywy lekarza, ponieważ on nie tylko nie popełnił zarzuca-
nych mu czynów, ale także stara się za wszelką cenę – i niemal do końca – uniknąć 
starcia z Norskim. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, wówczas nawet Kotowski 
odpowie celnym strzałem na pierwszy – chybiony. Zrobił to dlatego, iż zoriento-
wał się w zamiarach przeciwnika; zrozumiał, że jeśli nie trafi  pana Kazimierza, to 
sam zostanie trafi ony. Lekarz opierał się tak długo, jak mógł, ale wobec śmiertel-
nego zagrożenia odwet stał się dla niego jedynym ratunkiem. Prus doskonale wie, 
że każde stosowanie przemocy wyklucza rozwiązania pośrednie. 

* * *

Finał biografi i pana Kazimierza pokazuje, że i jemu nie udało się uniknąć 
zgorszenia. Podobnie jak jego matka i Cynadrowski on także starał się uwolnić 
od nękających go problemów za pomocą zemsty. Można by przypuszczać, iż za-
miar ten jest – tu przynajmniej – zrealizowany: Norski tylko został ranny, a poje-
dynek przyśpieszył jego małżeństwo z Adą Solską. Ale ten sukces Prus opatruje 
ironicznym nawiasem: pan Kazimierz nie jest w stanie odwołać krążących o jego 
postępowaniu opinii, w których doskonale orientuje się przyszła żona. W Eman-
cypantkach tryumf prawdy nie zdarza się często, ma zatem szczególne znaczenie. 
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To, co wyróżnia Norskiego spośród poprzedników, pokazuje natomiast naj-
bardziej zaawansowane stadium, gdzie – zawsze konieczny – rywal w istocie nie 
jest już rywalem. Pan Kazimierz tyleż bezwiednie, ile zupełnie bezpodstawnie sfa-
brykował postać, która stała się dla niego nienawistną przeszkodą. Ta iluzja od 
początku była fałszywa, jeśli zatem doprowadziła do wyzwolenia przemocy, to 
oznacza, iż tego, kto zaplanuje zemstę, nic nie jest w stanie powstrzymać. 

Poza skandalem

Obok kolejnych przykładów ilustrujących systematyczny i coraz silniejszy postęp 
zgorszenia pisarz przedstawił także bohaterów, dla których skandal nie okazał się 
perspektywą ostateczną. Pomimo iż nie są wolni od jego wpływów, to jednak uda-
je się im je przezwyciężyć. Nie jest to bowiem niemożliwe – Prus nie jest deter-
ministą tylko realistą – wymaga wszakże pewnych wysiłków. Ich rezultatem jest 
zupełnie inny kształt międzyludzkich relacji, prowadzący – niekiedy – do praw-
dziwie religijnego doświadczenia. 

Ludwik Krukowski

Zabiegi o pannę Magdalenę zakończyły się fi askiem, dzięki nim Krukowski jed-
nak został wciągnięty w rywalizację, powodującą, iż obiekt konkurencyjnych sta-
rań wydawał się jeszcze bardziej upragniony. Narzeczeństwo z panną Eufemią jest 
zatem dokładnym odwróceniem tej sytuacji: pan Ludwik z nikim nie współza-
wodniczył i niemal natychmiast został przyjęty, w wyniku czego poczuł się spo-
kojny, ale i – znudzony. Wyraźna perspektywa spełnienia osłabia bowiem każde, 
choćby najsilniejsze pragnienie. 

Wyjście z tego położenia jest tylko jedno i Krukowski ku niemu zmierza, pró-
bując odtworzyć dawny, bliźniaczy układ. Wprawdzie jedyny kandydat na rywala 
– Cynadrowski – nie żyje, ale wystarczy, że pojawia się we śnie pana Ludwika, pa-
trząc na niego tak, jak gdyby zamierzał go zaatakować. Natomiast na jawie istnieją 
jeszcze plotki, a zatem i oszczercy, z którymi Krukowski szuka okazji do pojedyn-
ku; ofi cjalnie – w obronie czci narzeczonej, naprawdę zaś dlatego, iż potrzebuje 
jakiegokolwiek konkurenta. 

Sen i plotka są iluzją, ale przykład Norskiego pokazuje, że tego typu iluzje 
niekiedy wystarczą, aby wywołać eskalację przemocy. Pierwszy etap wyzwolenia, 
którego dokonuje Krukowski, polega więc na demaskacji obu tych złudzeń. Oglę-
dziny zwłok Cynadrowskiego nie potwierdziły sennych intuicji: zmarły nie tylko 
nie „wyraża” agresywnych zamiarów (i nie jest wampirem), ale także pozostaje 
doskonale obojętny. Natomiast nikt z mieszkańców miasteczka – nie wyłączając 
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Miętlewicza i majora – ani nie plotkuje, ani nie stara się w jakikolwiek sposób na-
razić narzeczonemu. Poszukiwania rywala kończą się zatem fi askiem, ale sukces 
pana Ludwika polega na tym, iż dostrzega to niepowodzenie – i potrafi  je zaak-
ceptować. 

Cynadrowski przestaje straszyć, jednakże nie znika zupełnie. Zabiegi, jakie 
wokół niego poczynił narzeczony: „zmusiły do uwierzenia, że bądź co bądź nie-
boszczyk – jest, i to jest – pomiędzy nim, panem Ludwikiem, a jego narzeczoną, 
panną Eufemią” (I, 436). Zatem Krukowski doprowadził do powstania trójkątnej 
relacji, chociaż nie ma ona charakteru współzawodniczącego. Zamiast rywala po-
jawił się bowiem pośrednik, którego autorytet staje się coraz większy, w miarę 
jak pan Ludwik wysłuchuje kolejnych opinii Miętlewicza i majora. Cynadrow-
ski urasta do rangi „królewicza” czy „angielskiego lorda”, który swoją decyzją nie 
tylko ustąpił miejsca, ale wręcz wskazał je narzeczonemu, aprobując jego wybór. 
Rozmowa z Miętlewiczem pokazuje, iż Krukowski potrzebuje kogoś, kto umocni 
go w powziętej decyzji, zachwalając zalety narzeczonej. Cynadrowski funkcję tę 
spełnia doskonale, tak iż nawet „rewelacje” proboszcza (o miłości podsędkówny 
do urzędnika) nie wywołają u pana Ludwika cienia zazdrości. 

Kłamstwo panny Eufemii było zatem niepotrzebne. Oświadczając, iż związek 
z Cynadrowskim opierał się jedynie na kokieterii, której celem było odwrócenie 
uwagi Ludwika od Madzi, podsędkówna lekceważy ewentualne skutki generowa-
nej w ten sposób zazdrości. Nie przewiduje, ile autodestrukcyjnej przemocy może 
w ten sposób wywołać, i tym właśnie przeraziła narzeczonego. Zerwał on zarę-
czyny, gdyż nie miał żadnej gwarancji, że jego przyszła żona kiedyś nie postawi go 
w podobnej sytuacji; wyjechał z miasteczka, chcąc zapomnieć także o Cynadrow-
skim, który stracił wszelki autorytet, skoro – wskazując na Eufemię – tak fatalnie 
się pomylił. 

* * *

Podsędkówna kłamie, gdyż walczy z innym kłamstwem: z przypuszczalnymi plot-
kami. Sama przegrywa, ale dzięki tej rozmowie pan Ludwik na tyle dobrze rozpo-
znał ostatnie uzależnienie, w jakim tkwił, iż podjął wyzwalającą decyzję. Nie po 
raz pierwszy u Prusa kobieta – w zupełnie niezamierzony sposób – ratuje męż-
czyznę. 

Jednakże ten drugi etap byłby niemożliwy, gdyby nie pierwszy, w którym Kru-
kowski wyrzeka się rywalizacji. Kluczową rolę odegrały tu wspomniane oględziny 
Cynadrowskiego. Ich końcowy etap narrator relacjonuje następująco: 

Pan Krukowski stał przed zwłokami zdumiony.

„Jeżeli kto go popchnął do samobójstwa – myślał – to chyba ja… Jeżeli kto go skrzyw-
dził, to także ja… I ten człowiek nie ma do mnie pretensji, nie okazuje wstrętu?...”
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Zdjął kapelusz, przeżegnał się i chociaż to nie odpowiadało liberalnemu duchowi cza-
su, zmówił: „Wieczny odpoczynek...”. Potem opuścił szopę i dziedziniec boczną furtką, bo 
wstyd mu się zrobiło ludzi czekających przed pocztą (I, 423).

Uznanie własnej winy wymaga pokory – i Prus znakomicie pokazuje, na czym 
ona polega. Pan Ludwik przychodzi, żeby spotkać się z gwałtownikiem, ale pozna-
je, że to on sam nim jest. Wcześniej skłonności do rywalizacji przypisywał tylko 
Cynadrowskiemu, teraz widzi je w sobie. I nie chodzi tu tylko o błędną projekcję; 
Krukowski dostrzegł, że różnica, którą zbudował między sobą a nim, jest iluzo-
ryczna, ponieważ nikt nie jest odporny na mimetyczne pokusy. 

Innymi słowy: pan Ludwik rezygnuje z rywalizacji, gdyż rozpoznaje w rywa-
lu – brata; kogoś takiego samego jak on. Dlatego mu współczuje i modli się za 
niego. Prosząc Boga o życie wieczne, prosi także o wybaczenie win: wspólnych 
win, które każdego z nich naznaczyły zawiścią. Do obu zatem odnosi się nowote-
stamentowe stwierdzenie, przeciwstawiające tego typu resentyment innej relacji: 
„Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka, i zgorszenia w nim nie masz. Lecz 
kto nienawidzi brata swego w ciemności jest i w ciemności chodzi, a nie wie, gdzie 
idzie, iż ciemność zaślepiła oczy jego” (1 J 2, 10–11).

Magdalena Brzeska

Zasadniczy problem z interpretacją zachowań panny Magdaleny wynika z impli-
cite zakładanych przesłanek natury charakterologicznej. Posługując się znanym 
podziałem, można stwierdzić, iż najczęściej Magdalena Brzeska ujmowana jest 
jako postać dynamiczna, podlegająca zmianom; niemniej jednak bywa także pre-
zentowana w kategoriach statycznych, dla których ewolucja jej osoby zawsze jest 
pozorna. 

Funkcjonowanie owej dychotomii nie pozwala na pełną interpretację poczy-
nań panny Magdaleny, zatem myślę, iż należałoby szukać kompromisu między 
obiema perspektywami. Jej biografi a została – geografi cznie – podzielona na 
trzy odcinki, które dzieją się kolejno w Warszawie, Iksinowie i Warszawie. Każdy 
z tych etapów przynosi niejaką zmianę otoczenia, ale – z punktu widzenia in-
teresujących mnie kwestii – modyfi kacje te nie są aż tak wielkie, dlatego sądzę, 
iż panna Brzeska stale jest uwikłana w dość podobny układ. Z drugiej wszakże 
strony prawdą jest, iż znosi ona tę sytuację coraz gorzej; i stąd nasilające się prob-
lemy dotyczące podstaw własnej egzystencji. Obu tym aspektom – statycznemu 
i dynamicznemu – chciałbym przyjrzeć się nieco bliżej. 

Warszawa

Odkąd Magdalena Brzeska przebywa poza rodzinnym domem, najważniejszą dla 
niej osobą jest pani Karolina. To, na czym naprawdę polega ich relacja, staje się 
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jasne dopiero wówczas, kiedy ulega ona rozpadowi. Po wizycie u Malinowskiej 
narrator, szukając przyczyn lęku Madzi, stwierdza, iż ona: „kochała panią Latter 
jak drugą matkę, a najwięcej kochała ją za to, że ma dzieci” (I, 163). Natomiast po 
rozmowie z Martą panna Brzeska jest przekonana, iż:

...w ciągu godziny pani Latter coś straciła w jej oczach. Do tej pory wydawała jej się pół-
boginią pełną władzy, mądrości i tajemniczego majestatu; dziś rozwiał się obłok i wyszła 
z niego kobieta, zwyczajna kobieta, podobna do panny Malinowskiej, nawet do panny 
Marty, tylko – nieszczęśliwsza od nich (I, 206).

Więź ta angażuje zatem całą osobowość Madzi: od strony emocjonalnej pani 
Karolina jest tą, która wzbudza największą miłość; natomiast biorąc pod uwa-
gę aspekt intelektualny, właścicielka pensji otaczana jest najwyższym podziwem. 
W rezultacie jest ona dla panny Brzeskiej niekwestionowanym autorytetem; pół-
boginią albo – idolem, ku któremu nieodparcie grawituje cała egzystencja. 

O tym, jak silny jest ten wpływ, przekonują chociażby późniejsze losy panny 
Magdaleny. Wiele bowiem wskazuje na to, iż samotne macierzyństwo (w sferze 
prywatnej) i prowadzenie pensji (w zawodowej) były jej jedynymi projektami, 
które do pewnego momentu usiłowała realizować. Aktualnie zaś, na pensji, relacje 
panny Brzeskiej z innymi koleżankami pozostają ściśle zależne od tego, czy osoby 
te – np. panna Howard, Ada Solska – podzielają jej uwielbienie oraz gotowość do 
poświęceń dla pani Latter. 

Dramat, jakiego doświadcza Magdalena Brzeska, polega na tym, iż w wyniku 
różnorakich sytuacji pozycja Karoliny Latter ulega zachwianiu, a następnie – zu-
pełnej degradacji. Początkowo nic jeszcze nie zapowiada takiej klęski: przełożona 
ma jedynie chwilowe kłopoty natury fi nansowej, które niebawem znikną, gdyż 
panna Solska udzieliła jej wsparcia. Problemy jednakże nie ustępują – wręcz prze-
ciwnie – i zagrażają dalszemu funkcjonowaniu pensji. Jest to wystarczający po-
wód, aby Malinowska i panna Marta dokonały druzgocącej krytyki postępowania 
właścicielki. Magdalena dwukrotnie więc dowiaduje się, że pensja jest źle prowa-
dzona oraz że działania pani Latter względem dzieci są karygodne. Postawienie 
tak poważnych zarzutów (niewolne zresztą od resentymentu) faktycznie dokonu-
je detronizacji: pani Karolina – i jako matka, i jako osoba publiczna – okazuje się 
tak samo omylna, jak każdy inny.

Jej własne zachowanie przyspiesza jeszcze ten proces; panna Magdalena coraz 
wyraźniej dostrzega skrajnie niespójny obraz, jaki wyłania się z obserwacji przeło-
żonej. Z jednej strony stara się ona za wszelką cenę zachować dawny, iście królew-
ski majestat. Z drugiej zaś często i nader szybko popada w irytację, która kończy 
się albo wybuchami silnego gniewu, albo gorzkimi zwierzeniami, podważającymi 
sens jej dotychczasowych wysiłków. W rezultacie pani Latter jest nie tylko zwykłą 
kobietą, ale wręcz – nieszczęśliwą, godną współczucia. Ten radykalny zwrot pisarz 
przedstawia, pokazując dwie próby ratunku, jakie podejmuje Madzia. Obie mają 
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dostarczyć pieniędzy: pierwsza przeprowadzona została energicznie i niemal za-
raz; drugą natomiast, mimo iż sytuacja była znacznie poważniejsza, panna Brze-
ska nieostrożnie odwleka, opóźniając spotkanie z Dębickim. Zmienia się bowiem 
charakter jej działań, które początkowo mają na celu usunięcie drobnej rysy na 
obliczu bogini; później zaś przynoszą jedyną pomoc, na jaką może jeszcze liczyć 
udręczona kobieta.

* * *

Drugą, ważną dla Madzi osobą jest pan Kazimierz. Ewolucja tej relacji jest po-
dobna do poprzedniej – tyle że inaczej przebiega zakończenie. Norski od począt-
ku jest dla Madzi ideałem; i to zarówno pod względem urody (piękny), jak i zalet 
charakteru (szlachetny). Ocena taka nie jest rezultatem zażyłej więzi, ale wynika 
z faktu, iż jego matką jest pani Latter, która niewątpliwie obdarzyła go wszelką 
doskonałością. 

Obraz ten zmienia się z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, Madzia 
niemal natychmiast wpada w zazdrość, dlatego o wiele bardziej niż panem Kazi-
mierzem interesuje się Joasią oraz Zosią, chociaż wzbudzają one w niej wyłącz-
nie negatywne reakcje. Po drugie, Brzeska, dopóki jest w stanie, dopóty broni 
Norskiego przed oszczerczymi, jak uważa, plotkami; niemniej wywierają one 
– zwłaszcza dzięki retorycznym zdolnościom panny Howard – niemały skutek, 
kwestionując nieskazitelny ideał. 

Fenomen tego procesu polega jednak na tym, iż jego fi nał nie tylko nie przy-
pomina poprzedniego, ale przeciwnie: miejsce zdetronizowanej pani Latter zaj-
mie teraz jej syn6. Przyczyny tego zjawiska tkwią – po pierwsze – w sporadycznej 
obecności na pensji pana Kazimierza, który później znika zupełnie, wyjeżdżając 
za granicę. Dzięki temu Madzia – inaczej niż w wypadku pani Karoliny – bez-
pośrednio nie doświadcza bolesnego dysonansu między „dawnym” a „obecnym” 
obrazem Norskiego. Z drugiej zaś strony: panna Magdalena nie daje się głębiej 
wciągnąć w rywalizację, ponieważ deprymują ją sukcesy koleżanek – zwłaszcza 
Joasi. Madzia zbyt dotkliwie odczuwa własną przegraną, aby znaleźć siłę na wal-
kę z konkurentkami. Ich los zresztą nie jest godny pozazdroszczenia, gdyż suk-
ces – wedle tego, co mówi panna Howard – jest tylko chwilowy: pan Kazimierz 
nie zamierza bowiem z żadną z nich związać się na trwałe. Postępowanie takie 
nie umniejsza jego „wielkości”, a wręcz przeciwnie; zwykły mężczyzna nie byłby 
w stanie tak się zachować, więc Norski musi być „olbrzymem” (I, 173): niedo-
stępnym i nieuchwytnym idolem, którego można – co najwyżej – pokornie ad-
orować. 

6  Cf. J. Tomkowski, op. cit., s. 163. 
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* * *

Pobyt panny Magdaleny na pensji pani Latter pokazuje zatem podstawowy typ 
relacji, w jaki postać ta będzie uwikłana. Brzeska koniecznie potrzebuje bowiem 
ideału; kogoś, kogo będzie podziwiać oraz – w takim stopniu, w jakim to możliwe –
naśladować. Madzia nie potrafi  funkcjonować w próżni, dlatego tak dotkliwie 
przeżywa upadek pani Karoliny i dlatego też natychmiast zastępuje ją – jej synem. 

Natomiast wszelkie relacje o charakterze konfl iktowym – zazdrość, konkuren-
cja itp. – będą jej obce przede wszystkim dlatego, iż jej projekt życiowy zostanie 
tak skonstruowany, aby z nikim nie kolidować. Nie oznacza to, rzecz jasna, iż 
sama nie dostanie się w tryby rywalizacji, ale zawsze stanie się to mimowolnie lub 
nawet – biernie. 

Iksinów 

Przeżycie Madzi w trakcie pierwszej mszy w Iksinowie wydaje się na tyle kło-
potliwe, iż – niemal dysfunkcyjne7. Problem znika, jeżeli uwzględni się nieza-
chwiane przekonanie panny Brzeskiej, że założenie pensji powstało z wyraźnej 
i jednoznacznej inspiracji. Im bardziej Madzia oddala się od tego wydarzenia, tym 
bardziej zwiększa się jej pewność. Pod koniec pobytu przejawia się ona w formie 
retorycznych pytań: 

Czyliż Matka Boska sama nie dała jej znaku wówczas w kościele, że rozumie jej tro-
skę i wysłucha modlitwy? Czy owi chłopcy, którzy tak dokazywali podczas procesji, nie 
stanowią wskazówki nieba zesłanej, że ona powinna zająć się wychowaniem iksinowskich 
dzieci? (I, 451).

Jednakże ta wskazówka stała się czytelna dopiero po opuszczeniu kościoła; 
wybierając się do niego, Madzia też zauważa dzieci, ale żaden taki pomysł jej się 
nie nasunął (por. I, 312). Oznacza to, iż Matka Boska staje się kolejnym ideałem, 
który harmonijnie łączy w sobie potrzebę kontemplacji, uwielbienia oraz imitację, 
prowadzącą do konkretnych działań. Zważywszy jednak na fakt, iż dotyczą one 
zarówno prowadzenia pensji, jak i celibatu, to okaże się, iż osoba Matki Boskiej 
płynnie przejmuje funkcje, które w życiu Madzi pełniła pani Latter. Tyle tylko, że 
teraz ideał jest jeszcze doskonalszy i nic nie wskazuje na to, aby groził mu upadek. 

7  Nawet Szewykowski nie dostrzega tu wyraźnego uzasadnienia: „Rezultatem natchnienia zesłanego 
na Madzię przez Matkę Boską – pisze – był pomysł założenia szkółki. Czy warto było dla sprawy, która 
się zupełnie nie udała i w życiu Madzi nie stanowiła żadnego przełomowego momentu, czy warto było 
wprowadzać aż taki ton wzniosłości przeżycia religijnego? Przecież ta scena nie ma w powieści żadnego 
rezonansu, a powinna być chyba, jeśli Prus już ją zaryzykował, jakimś centralnym punktem działalności 
bohaterki i przeżyciem, którego się nie zapomina” (Z. Szweykowski, op. cit., s. 276). 



117

 

Największy problem Madzi, wynikający z realizacji tych projektów, nie doty-
czy konfl iktów powstałych wśród lokalnej społeczności, ale polega na sukcesyw-
nym pogarszaniu się relacji z matką. Postępowanie pani Brzeskiej zmierza do uzy-
skania dla Madzi jak najlepszej pozycji towarzyskiej. Idealnym sposobem byłoby 
małżeństwo z Krukowskim, do którego różnymi zresztą sposobami (zachwala-
niem kandydata, ale i fi nansowym szantażem) matka namawia córkę. Pani Brze-
ska istotnie zatem zachowuje się podobnie do pani Latter8, tyle tylko że Madzia 
o tym nie wie; tzn. że dla niej pani Karolina była przede wszystkim przełożoną 
pensji, a nie – żoną i aktywną matką. Dlatego panna Brzeska jest przekonana, iż 
organizując koncert czy planując szkołę, wiernie realizuje otrzymany testament; 
natomiast nie rozumie, dlaczego działania te budzą taką dezaprobatę jej matki. 
Kiedy opinia publiczna (przynajmniej w części) poprze projekt pensji, pani Brze-
ska też zmieni zdanie, ale będzie już za późno, by zatrzymać Madzię, i – jak po-
twierdza późniejszy list – odbudować wzajemne zaufanie. Ten konfl ikt pokazuje 
zatem, jak silny okazał się – dawny i aktualnie „odnowiony” – wpływ ideału, któ-
rego nawet matka nie była w stanie przezwyciężyć9. 

Niemniej jednak jego oddziaływanie też się załamuje, gdyż realizacja planów 
natrafi a w Iksinowie na wiele trudności. Detronizacja nie jest jednak, jak w wy-
padku pani Latter, tak totalna; kiedy ojciec z majorem radzą odsunięcie projektu, 
nie kwestionują jego racji. W ten sposób nadprzyrodzony ideał nadal pozostaje 
w mocy, chociaż jego praktyczny wpływ ulega zawieszeniu. 

* * *

Stanisław Furmanik trafnie niegdyś zauważył, iż: „W Emancypantkach rozwija 
Prus bardzo oryginalny »wielokąt« wątków erotycznych: Solski – Madzia – Ka-
zimierz Norski – Ada Solska – Helena Norska”10. Warto jednakże dodać, iż ów 
wielokąt w Warszawie jest już powtórzeniem tego, który zaistniał w Iksinowie 
(Krukowski – Madzia – Miętlewicz – Cynadrowski – Eufemia). Różnica polega 
jedynie na tym, że prowincjonalny układ jest znacznie luźniejszy, zatem wyraźnie 
redukuje się do trzech trójkątów. W dwóch z nich (Eufemia – Madzia – Krukow-
ski i Miętlewicz – Krukowski – Madzia) uczestniczy panna Brzeska, a jakkolwiek 
jest to udział bierny, nie pozostaje bez konsekwencji. Są one zresztą podobne do 

8  Cf. D. Wierzchołowska, Świat kobiecy w „Emancypantkach” Bolesława Prusa. Zielona Góra 2001, 
s. 81–82. 

9  Zarazem jednak – na co trafnie zwróciła uwagę Krystyna Kłosińska – odrzucenie córki przez 
matkę ujawnia przyczyny absolutnego braku poczucia własnej wartości u tej pierwszej. To doświadczenie 
swojej nicości generuje bowiem u Madzi żarliwą i złudną adorację kobiecych (Karolina Latter) i męskich 
(Kazimierz, częściowo także Solski) bóstw (cf. K. Kłosińska, Fantazmaty. Grabiński – Prus – Zapolska. 
Katowice 2004, s. 110–111). 

10  S. Furmanik, Uwagi o „Emancypantkach” B. Prusa. W zbiorze: Prace o literaturze i teatrze 
ofi arowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966, s. 186.
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poprzednich, ponieważ przynoszą Madzi osamotnienie i poczucie izolacji. Za-
zdrosna o Krukowskiego Eufemia jest wobec niej nieszczera oraz zmienna, oscy-
lując między serdecznością i obojętnością. Kiedy wydawało się, że ich relacja 
wkroczy na inny poziom, podsędkówna przyjmuje oświadczyny pana Ludwika, 
doprowadzając do przerwania więzi z Madzią. W trakcie ich ostatniego spotkania 
panna Brzeska zastanawia się nad niestałością uczuć, a chociaż refl eksja ta doty-
czy głównie narzeczonych, to jednak przebija z niej żal za utraconą przyjaciółką. 
Krukowski i Miętlewicz też nie stają się osobami bliskimi. Madzia darzyła ich 
szczerą sympatią, nie przeczuwając wszakże, jakie każdy z nich ma plany wobec 
niej. Ich ujawnienie odkryło przed panną Brzeską fakt, iż uprzednie zaangażowa-
nie obu panów nie było ani bezinteresowne, ani autentyczne. Ostatecznie zatem 
Madzia może liczyć tylko na szczerą przyjaźń ojca i panny Cecylii, ale ich nie 
zabierze – niestety – do Warszawy. 

Warszawa

Ponowny pobyt w Warszawie przynosi Madzi niemal identyczny zespół doświad-
czeń, związanych z idolatrią, a także z – otaczającą ją zewsząd – zazdrością. Po-
wtórzenie to nie jest jednak bezcelowe, gdyż tym razem Prus dokona jego nie-
współmiernej intensyfi kacji, precyzyjnie pokazując ostateczne konsekwencje, do 
jakich prowadzi w ten sposób uwarunkowane istnienie.

Proces detronizacji niekwestionowanego dotąd idola ma, zarówno w wypadku 
pani Latter, jak i jej syna, podobny przebieg i podobne przyczyny. Wątpliwości 
Madzi nie posiadają, początkowo, żadnego wpływu, później jednak narastają, 
doprowadzając do ostatecznej likwidacji ideału. Poprzednio panu Kazimierzowi 
udało się tego uniknąć, gdyż opuścił miasto, teraz natomiast regularnie spotyka 
się z panną Brzeską, która doświadcza znanego już dysonansu. Obserwuje bo-
wiem „pięknego proroka” i „reformatora”, którego podziwia i któremu ofi aruje 
pomoc; zarazem jednak Norski jawi jej się jako utracjusz, egoista i – ostatecznie –
podrywacz. Fatalny spacer udowodnił, że tamta heroiczna wizja była iluzją, dlate-
go w trakcie ostatniej wizyty pana Kazimierza Madzia dziwi się, że kiedykolwiek 
potrafi ła w nią uwierzyć. 

Upadek tego idola wywołuje, analogiczną do poprzedniej, pustkę, jednakże 
tym razem doświadczenie to jest znacznie bardziej dotkliwe. Pani Latter zostawiła 
bowiem testament – trwały zespół norm, pozwalający dzielić ludzi na dobrych 
i złych – który dodatkowo wydawał się zgodny z metafi zyką wiary. Pan Kazimierz 
zaś przeciwnie: w okresie, kiedy jego wpływ na Madzię był największy, dokonał 
kompletnej demistyfi kacji przekonań etycznych i religijnych. Zamiast współczu-
cia pokrzywdzonym zaproponował egoistyczny hedonizm, a zamiast świata nad-
naturalnego – wulgarny materializm. Panna Magdalena poważnie potraktowała 
ów „wykład”, dlatego coraz częściej pogrąża się w rozpaczy: wszelkie bowiem re-
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lacje stają się dla niej fałszywe, a ostateczne uzasadnienia ludzkiej egzystencji – 
bezpodstawne. 

Obie tezy uzyskują natychmiast swą egzemplifi kację. Spirytystyczne oszustwa 
pani Arnold, makabryczny zgon Stelli, a nawet lekcja Dębickiego o potopie – tylko 
potwierdzają materialny, a przede wszystkim śmiertelny charakter wszystkiego, 
co istnieje. Jeszcze silniej dotyka Madzię samotność, której zawsze doświadcza. 
Przebywając w Warszawie, panna Brzeska mieszka kolejno w trzech domach, ale 
za każdym razem „skutki” jej pobytu są podobne. Jej uroda powoduje rywali-
zację między mężczyznami (Korkowicz–syn i Korkowicz–ojciec; Solski i Norski; 
Norski i Pasternakiewicz), której przygląda się inna kobieta (pani Korkowiczowa, 
Ada – i Helena, pani Burakowska). Madzia rozpoznawszy ten mechanizm, nie ufa 
już ani mężczyznom, których zainteresowanie jest wywołane zazdrością; ani ko-
bietom, które z tego samego powodu są wobec niej nieszczere, a nawet napastliwe. 

Prus umieszcza zatem pannę Brzeską w prawdziwej – międzyludzkiej i metafi -
zycznej – próżni, która jej samej wydaje się przedsionkiem piekła. Równie dobrze 
jednak stan ten może okazać się początkiem wyzwolenia.

* * *

Zapowiedzą zmian jest fakt, iż osoby nieżyczliwe (lub pozornie życzliwe) prze-
stają zajmować się Madzią, przebywającą teraz w otoczeniu wiernych przyjaciół, 
albo tych, którzy – jak oboje Solscy – dostrzegli własne błędy, dzięki czemu mogą 
radykalnie zmienić swe postępowanie. 

Do pierwszej grupy należy niewątpliwie Dębicki, który po przyjeździe Zdzi-
sława odbywa z rodzeństwem długie rozmowy. Niejednokrotnie stwierdzano brak 
przekonującej motywacji dla ich wprowadzenia, którą – ewentualnie – byłaby sy-
tuacja chorego brata. Jednak pomimo iż to z nim najczęściej rozmawia profesor, 
sądzę, że zasadniczy cel prelekcji koncentruje się wokół oddziaływania na po-
zbawioną wszelkiej nadziei Madzię. Dębicki likwiduje skutki, które spowodował 
„wykład” pana Kazimierza; udowadnia bowiem nie tylko istnienie nieśmiertelnej 
duszy i Boga, ale także pokazuje, że nauka nie dostarcza żadnych argumentów 
materializmowi. 

Osiągnięcia profesora są niewątpliwe, ale zarazem – abstrakcyjne. Panna Mag-
dalena uzyskała podstawy, które jednakże domagają się uzupełnienia w postaci 
osobistego, głębokiego doświadczenia. W tym właśnie celu Prus ponownie wysyła 
Madzię do klasztoru szarytek, gdzie siostra Apolonia wręczy jej O Naśladowaniu 
Chrystusa Tomasza á Kempis. 

Funkcja tej książki intrygowała badaczy Emancypantek, chociaż, co ciekawe, 
ich rozważania koncentrowały się na planie fabularnym. Zastanawiano się zatem, 
czy ta lektura skieruje Madzię na stałe do klasztoru, czy też, przeciwnie, w ob-
jęcia Solskiego. Dociekania te generowały jednak wyłącznie aporię, gdyż – jak 
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trafnie zauważył Tomkowski11, a ostatnio Beata Obsulewicz-Niewińska12 – pełne 
potraktowanie zaleceń św. Tomasza jest sprzeczne zarówno z regułą szarytek, jak 
i z wymaganiami społecznej koegzystencji. Sądzę zatem, iż konieczna jest tu zmia-
na perspektywy z fabularnej na wewnętrzną, psychologiczną oraz, co ważniejsze, 
należy dokładniej się zastanowić nad cytatami z Naśladowania, które Prus wpro-
wadził do powieści. 

Pisarz wybrał bowiem fragmenty – raczej – reprezentatywne, czyli takie, które 
nauczając o powszechnej marności, powodują wspomniane kłopoty. Tomkow-
ski13 celnie jednak dostrzegł, że ani jednego z tych ponad trzydziestu cytatów 
Prus nie opatrzył odautorskim, narratorskim komentarzem, zatem cała „odpo-
wiedzialność” za ich wybór spada na Madzię. Ten dystans wydaje mi się znaczą-
cy, ponieważ stan emocjonalny panny Brzeskiej wyraźnie nie sprzyja spokojnej, 
refl eksyjnej lekturze. Po drugie: nawet jeśli zalecano wówczas „wyrywkową” me-
todę czytania, to podkreśla ona nie tylko przypadkowy dobór fragmentów, ale 
– ostatecznie – ich równouprawnienie; jeżeli bowiem każdy jest tak samo dobry, 
to żaden nie może być uprzywilejowany. 

Względy te dostarczają dobrego, jak sądzę, uzasadnienia, aby zastanowić się 
także nad tym, czego Madzia – przynajmniej „ofi cjalnie” – nie czyta z książki 
św. Tomasza. Okazuje się bowiem, że dzieło to stanowi doskonałe podsumowanie 
dotychczasowych perypetii panny Magdaleny. Ona sama zwraca na ten aspekt 
jedynie częściową uwagę, ale – co znamienne – dzieje się to niemal na samym 
początku jej lektury. 

Czytała w innym miejscu:
„Nie można wielkiej ufności pokładać w ułomnym i śmiertelnym człowieku, choćby był 
kochanym i użytecznym…”
„Nawet w Zdzisławie?” – spytała (II, 482; por. II, I, 314).

Zważywszy na fakt, iż Madzia niemal natychmiast traktuje brata jakby był dla 
niej autorytetem (chociaż on sam jej na to nie pozwala), to fragment ten odsyła 
nie tylko do Zdzisława, ale i pani Latter i jej syna. Tomasz stwierdza tu katego-
rycznie: nadzieja, a więc sens egzystencji nie mogą być uzależnione od innego 
człowieka, gdyż jest on dokładnie taki sam jak ja. Idolatria zawsze opiera się na 
złudzeniu, zgodnie z którym niektórzy posiadają to „coś”, czego każdemu brakuje. 
Wizja chrześcijańska jest dokładnie odwrotna, gdyż zakłada, że wszyscy są tylko 
– i w takim samym stopniu – ludźmi. 

11  J. Tomkowski, op. cit., s. 290. 
12  B. Obsulewicz-Niewińska, Widok z Tamki. Prus i szarytki. W zbiorze: Bolesław Prus. Pisarz. 

Publicysta. Myśliciel. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin 2003, s. 132–133. 
13  J. Tomkowski, op. cit., s. 309. 
14  W ten sposób odsyłam do: Tomasz á Kempis, O naśladowaniu Chrystusa. Przeł. A. Kamieńska. 

Warszawa 1998; cyfry rzymskie oznaczają kolejno: księgę i rozdział, arabska – akapit. 
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Madzia wyzbywa się teraz tej fascynacji, a przychodzi jej to dość łatwo, ponie-
waż (niemal) nie przekroczyła (w przeciwieństwie do innych postaci) granicy, za 
którą uwielbienie zmienia się w nienawiść. Zapewne z tego powodu nie natrafi a 
ona na np. taki fragment:

Jeżeli ciągle chcesz tego lub owego, chcesz być tu albo tam, jak ci się zdaje lepiej dla 
ciebie i dogodniej, nigdy nie osiągniesz spokoju, nigdy nie uwolnisz się od zatroskania, bo 
w każdej rzeczy zawsze znajdzie się jakiś brak, a w każdym miejscu zawsze znajdzie się ktoś, 
kto ci będzie przeciwny (III, XXVII, 2).

Autor wskazuje tu na inny rodzaj złudzenia: pragnienie zawsze wydaje się 
spontaniczne, kierujące się własnymi regułami, a wszelkie niedogodności unie-
możliwiające jego spełnienie zdają się niepotrzebne, niekonieczne. Przekroczenie 
perspektywy podmiotowej pozwala Tomaszowi zdemaskować tę iluzję; prawda 
jest bowiem taka, że pragnienie zawsze napotka przeszkodę, jeżeli jest – a nie-
wątpliwie jest – mimetyczne. Rozpoznanie to pochodzi oczywiście z Ewangelii, 
gdzie Jezus stwierdza: „albowiem muszą zgorszenia przyiść” (Mt, 18, 7). Zagro-
żenie dlatego jest tak duże, ponieważ ludzie żyją w społeczności, zatem trudno 
jest uniknąć sytuacji, w której nie dojdzie wśród nich do rywalizacji. Jej rezultaty 
nieodmiennie pozostają te same, o czym panna Brzeska dobrze wie, dlatego na-
tychmiast wyłapuje odpowiedni fragment z Naśladowania: „»Ci co dziś są z tobą, 
jutro mogą być przeciw tobie i nawzajem: często się oni jak wiatr zmieniają…« 

»Ada… panna Howard!...« – pomyślała Madzia” (II, 483).
Między tymi, którzy ulegli zgorszeniu, niemożliwe są bowiem relacje oparte 

na dobrej, życzliwej wzajemności. Resentyment pozwala zarówno na zawieranie 
sojuszy, jak i na otwartą walkę – wszystko zależy od tego, która z metod okaże się 
skuteczniejsza. 

Madzia jednak znalazła w Naśladowaniu nie tylko negatywną diagnozę tego, 
w czym dotąd – czynnie lub biernie – uczestniczyła. Tomasz proponuje także roz-
wiązania pozytywne, wskazujące czytelnikowi chrześcijański modus vivendi. Nie 
polega on bynajmniej wyłącznie na skrajnej ascezie, lecz na mądrym wyborze:

Niełatwo jest osądzić właściwie – pisze autor – czy do pragnienia tej lub owej rzeczy 
skłania nas dobry czy zły duch, czy może twój własny duch cię ku temu nakłania? Często 
ludzie sądzą z początku, że dobry duch nimi kieruje, a w końcu zostają oszukani.

Dlatego trzeba zawsze z bojaźnią Bożą i z serdeczną pokorą tego pragnąć i prosić o to, 
czego się pragnie, ale nade wszystko trzeba się wyzbyć całkiem własnej woli i mówić: Panie, 
Ty wiesz, co lepsze, uczyń tak lub inaczej wedle swojej woli (III, XV, 1b–2a).

Realizm tej obserwacji opiera się na przyjęciu stosunkowo niewielkiej (dlate-
go niemal nieistotnej) autonomii pragnienia. Zasadniczo bowiem podlega ono 
zewnętrznej inspiracji, zatem podstawowy problem polega na tym, aby była ona 
dobra. Istnieją – w ostatecznej perspektywie – dwa modele, wedle których ludzie 
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mogą kształtować swe pragnienie: diabelski i boski. Pierwszy zawsze prowadzi do 
zgorszenia; początkowo fascynuje, a następnie wciąga ludzi w rywalizację, rodzą-
cą nienawiść i przemoc. Kiedy Jezus zachęca do naśladowania siebie, proponuje 
ludziom imitację bezkonfl iktową: ani On, ani Ojciec nie działają bowiem konku-
rencyjnie, egoistycznie, ale – przeciwnie: hojnie i wspaniałomyślnie. O tym właś-
nie stara się przekonać Tomasz á Kempis; wie, że ktoś, kto naśladuje Jezusa: „Nie 
odczuwa do nikogo zawiści, bo osobiste zadowolenie jest mu obce, nie pragnie 
cieszyć się w sobie samym, lecz pragnie być szczęśliwy jedynie w Bogu, który jest 
ponad wszelkie szczęście ziemskie” (I, XV, 3). Ten chrześcijański eudajmonizm 
polega zatem na wykluczeniu zazdrości, dzięki czemu człowiek staje się coraz 
bardziej podobny do Stwórcy15; samo zaś naśladowanie boskiego wzorca jest, jak 
powtarza Zofi a Mitosek16, mimesis szczęśliwą. 

* * *

Zacytowanych powyżej fragmentów Madzia nie czyta, wydaje się jednak, że 
natrafi ła na nie, gdyż w przeciwnym wypadku nie odczuwałaby tak głębokiej 
przepaści między swoją przeszłością a tym, jak odtąd będzie wyglądało jej życie. 
O istnieniu tego rozziewu świadczy ostatnia scena powieści. Solski za pośred-
nictwem majora po raz drugi oświadcza się Madzi, która po raz drugi – z tego 
samego powodu – odmawia. O ile jednak za pierwszym razem panna Brzeska 
celowo wprowadza Solskiego w błąd, unikając w ten sposób niezręcznej odpo-
wiedzi, o tyle teraz mówi szczerze i prawdziwie. Prus czyni jednak wszystko, aby 
zniwelować różnicę między obiema sytuacjami, dlatego major tak ostentacyjnie 
zarzuca Madzi przesadę (jeśli nie kłamstwo). Niemniej jednak kontrast jest wy-
czuwalny: panna Brzeska, mówiąc tym razem, że należała do innego – pana Kazi-
mierza, oczywiście – nie ma na myśli jedynie tych nieszczęsnych pocałunków na 
spacerze; musi bowiem podać jakieś uzasadnienie świadczące o tym, jak bardzo 
uległa fascynacji tym mężczyzną. Dopiero pobyt w klasztorze uświadomił jej, na 
czym polegał metafi zyczny (a nie erotyczny) aspekt tej relacji, dlatego też Madzia 
tak bardzo się wstydzi swego bałwochwalstwa. 

15  Pod koniec życia (1912 roku) Prus wyraził tę intuicję dyskursywnie, odpowiadając na pytanie, 
kim jest człowiek: „Jest to dziecię Boże, stworzone na obraz i podobieństwo Ojca, którego powinien 
naśladować. Gdy Go naśladuje, wówczas pracuje nad urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi” 
(B. Prus, Od upadku do odrodzenia. W: Wczoraj – dziś – jutro. Wybór felietonów. Warszawa 1973, s. 312). 
Wcześniej – w 1910 roku – pisarz złożył podobną deklarację, stwierdzając, iż religia: „w pojęciu Boga 
wszechmocnego, wszechobecnego, wszechwiedzącego, sprawiedliwego, miłosiernego i tak dalej dała 
swoim wyznawcom najpiękniejszy, wiekuisty ideał, niewyczerpany wzór do naśladowania” (B. Brus, 
Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1970, t. 20, s. 255). 

16  Z. Mitosek, Mimesis i religia. (O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa Tomasza á Kempis) W: eadem, 
Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa 1997, s. 186. W tym sensie mógłbym zgodzić się z tezą Furmanika 
(op. cit., s. 179), iż tak „mroczna” powieść jak Emancypantki jest jednak „traktatem o szczęściu”. 
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Jedyną osobą, z którą mogła na ten temat rozmawiać, jest siostra Apolonia, 
która z tego właśnie powodu pozwala na udzielenie wyjaśnień. Nikt jednak nie 
zrozumiał Madzi, ale ona sama wie, że musi teraz nie tyle odprawić pokutę, ile 
zupełnie zmienić siebie, tak by kochać i naśladować Chrystusa. Czy zatem – by 
przejść do kluczowej dla każdego czytelnika kwestii – oznacza to, że pozostanie 
ona na stałe w klasztorze? Nie sądzę; siostra Apolonia powiedziała kiedyś Madzi, 
że nie będzie szarytką (II, 408) – i myślę, że miała rację. Imitatio Christi dostęp-
ne jest przecież każdemu, niezależnie od stanu. Czy zatem jest to argument roz-
strzygający spór na korzyść Solskiego? Niekoniecznie; o tym bowiem co stanie 
się z uczuciami panny Magdaleny, jak stwierdza siostra Apolonia, wie tylko Bóg. 

Jeśli, jak przypomina E. Pieścikowski17, Prus usunął z tej wypowiedzi drugą 
część, która niedwuznacznie sugerowała klasztorne powołanie bohaterki, to inter-
pretacja zagadkowego stwierdzenia zakonnicy z konieczności pozostaje w obrębie 
inspiracji, jakie płyną z dzieła Tomasza á Kempis. Pragnienia Madzi będą zatem 
kształtowane według woli „Ojca, który jest w Niebie” i który dla każdego przygo-
tował pełną niespodzianek drogę do Swego Królestwa.

17  Cf. E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa. Warszawa 1970, s. 95–96. 





 

VII Ozyrys i Set.
Mitologiczna matryca w „Faraonie” Bolesława Prusa

Interpretacje Faraona Bolesława Prusa nieodmiennie – i zasadnie – oparte są na 
założeniu dotyczącym uniwersalnego, cywilizacyjnego aspektu tej powieści. Pod 
tym bowiem względem zawartość Faraona wydaje się nieprzebrana, wręcz ency-
klopedyczna: starożytny Egipt został pokazany w wymiarze religijnym, artystycz-
nym, naukowym, militarnym, a przede wszystkim – politycznym i państwowym. 
Jednakże ta różnorodność okazuje się sprowadzalna do dwóch zasadniczych kwe-
stii. Jak bowiem trafnie zauważyła Ewa Warzenica-Zalewska: „Cechą Faraona jest 
wysoki stopień sfunkcjonalizowania informacji historycznokulturowych. Działa-
ją one w dwu płaszczyznach: mitu (w którym przejawiają się elementy świadomo-
ści starożytnych Egipcjan) oraz historycznej refl eksji narratora”1. 

Ta opozycja ma charakter radykalny, ale znakomicie unaocznia, iż niemal 
wszystkie interpretacje Faraona wyraźnie preferują jej drugi człon. Wybór ten nie 
jest pozbawiony podstaw: stoją za nim przesłanki tekstowe (wszak historia i losy 
państwa są uprzywilejowanym tematem utworu), historycznoliterackie czy kon-
tekstowe (związane z historiozofi ą i historiografi ą europejskiego pozytywizmu 
czy ideologią krakowskich historyków), a także autorskie (pozycja i refl eksje nar-
ratora wydają się tożsame ze stanowiskiem pisarza). 

Jednakże nawet pierwsze – najsilniejsze – założenie zawiera pewien manka-
ment. Oto bowiem zwolennicy politycznej egzegezy Faraona zgodnie przyznają, 
że Prus kryzys organizacji państwa tłumaczy konfl iktami dotyczącymi władzy. 
Wszelako nigdy nie są one przedstawiane w sposób autonomiczny, samoistny. Wa-
rzenica-Zalewska słusznie zatem podkreśla, iż: „W badaniach nad Faraonem nie 
zwraca się na ogół uwagi, że walka polityczna, przedstawiona w powieści, toczyła 
się w orbicie pojęć religijnych i była starciem dwóch sposobów ich interpretacji”2. 

Przyczyna powodująca redukcję kategorii sakralnych jest – pozornie – znako-
micie uzasadniona: Faraon przedstawia przecież rozkład religii (a przynajmniej 

1  E. Warzenica-Zalewska, Dwa zakończenia „Faraona” a sens ideowy powieści. „Pamiętnik Literacki” 
1985, z. 2, s. 24. 

2  Ibidem. 
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jego początki), w którego wyniku oddziaływanie tradycyjnych wierzeń i form kul-
tu okazuje się albo nieskuteczne, albo – skompromitowane. 

Przekonanie takie jest wszakże przedwczesne3. Największą bodaj tajemnicę 
Faraona stanowi paradoks, zgodnie z którym religia egipska staje się tym silniej-
sza, im wydaje się słabsza. Taka jest hipoteza wstępna, którą postaram się udo-
wodnić: rekonstruując, po pierwsze, mitologiczny intertekst zawarty w powieści 
oraz, po drugie, pokazując jego różnorakie oddziaływanie zarówno na poziomie 
jednostkowym (a raczej – interpersonalnym), jak i socjologicznym.

Elementy mitu

Podstawowym mitem, z którego korzysta Prus w Faraonie, jest tzw. mit władzy 
królewskiej przedstawiający dzieje Ozyrysa, Izydy, Seta i Horusa. Nie znaczy to, że 
inni bogowie egipskiego panteonu są w powieści nieobecni; oznacza to natomiast, 
iż ich związek z planem fabularnym jest nikły, dlatego ich pojawienie się służy 
wyłącznie pełnej prezentacji egipskiej religii4. 

Przyczyna tej decyzji tkwi w zasadniczym problemie utworu, który dotyczy 
dynastycznej sukcesji5. Żeby jednak ścisła integracja tego tematu i mitu była moż-
liwa, pisarz – paradoksalnie – nie wprowadza bezpośrednio mitycznej narracji, 

3  Intuicję taką potwierdza późniejsza recenzja pisarza z książki J.A. Święcickiego pt. Literatura 
babilońsko-asyryjska i egipska (1901). Prus w znaczącej kolejności wymienia kwestie, jakie nasunęły 
mu się pod wpływem tej lektury, umieszczając problemy historyczne dopiero na końcu: „Otóż samo 
pomyślenie o państwach i narodach tak bardzo odległych od nas nasuwa cały szereg pytań. Co robili, co 
czuli, myśleli i w co wierzyli ci ludzie sprzed czterdziestu wieków? Jakie były ich wzajemne stosunki, czy 
posiadali prawa i urządzenia społeczne? O ile ich cywilizacja była podobną do naszej i czy z jej skarbów 
doszły do nas choćby okruchy? Nareszcie – dlaczego upadły te państwa, które w stosunku do swego 
ówczesnego otoczenia z pewnością były potężniejszymi od dzisiejszych Niemiec, a drapieżniejszymi od 
Prus?” (B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1967, t. 17, s. 131; kursywa C.Z.). 

4  Dotyczy to przede wszystkim Amona, który albo nie ingeruje w bieg wydarzeń (dlatego nawet 
Herhor, jego arcykapłan podczas zaćmienia powołuje się właśnie na Ozyrysa), albo jego działania niewiele 
różnią się od interwencji innych bóstw (potwierdza to książę, tłumacząc Sarze sens modlitwy do Amona 
odmówionej podczas bitwy przez Ramzesa Wielkiego). Wydaje się zatem, iż Prus – zwłaszcza w refl eksjach 
Ramzesa XII – wiernie odtwarza egipską teologię, zgodnie z którą Amon: „góruje nad innymi bóstwami, 
będąc »poza niebem i głębiej niż zaświaty«. (...) Jego tajemnica zawiera się już w imieniu – ponieważ jego 
istota nie jest poznawalna, nie można go nazwać żadnym terminem, który odnosi się do jego wewnętrznej 
natury, tak więc imię Amona ma podstawowe znaczenie „bycia schowanym” i chyba najlepiej można je 
przetłumaczyć: „»ten, który siebie ukrywa«” (G. Hart, Mity egipskie. Przeł. J. Karkowski. Warszawa 1999, 
s. 27). 

5  Jak bowiem zauważa znawca tej mitologii: „Legalne wstąpienie faraona na tron Egiptu było z jednej 
strony całkiem praktyczną sprawą, być może polegało to na stabilnym okresie koregencji z poprzednim 
władcą. Z drugiej strony było to wydarzenie uświęcone przez mitologiczny precedens. Podstawowy 
dogmat kultu władcy głosił, iż faraon był ziemskim wcieleniem Horusa, boga nieba. Tak więc mit 
o przejściu, dzięki zabiegom Izydy, władzy królewskiej od Ozyrysa do jej syna Horusa ma podstawowe 
znaczenie dla zrozumienia pozycji i potęgi władcy starożytnego Egiptu” (Ibidem, s. 35). 
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ale powołuje się na jej wtórne, już zapośredniczone ekspresje. Wywodzą się one 
z funkcjonującego w Egipcie kultu (i związanego z nim rytuału) Ozyrysa, który 
był nie tylko szeroko rozpowszechniony, ale także – różnorodny. 

Andrzej Niwiński, podsumowując dyskusje dziewiętnastowiecznej egiptolo-
gii, wyróżnił następujące aspekty kultu Ozyrysa: był on czczony jako bóg, któ-
ry niepodzielnie i nieprzerwanie włada całym państwem; był zarazem typowym 
bóstwem wegetacyjnym zapewniającym nieustanne odradzanie się sił przyrody; 
był także bogiem krainy zmarłych, do której trafi ają dusze po śmierci; był wresz-
cie bóstwem kosmicznym rządzącym niebem, dlatego niekiedy utożsamiano go 
z bogiem-słońcem Re6. 

Prus przedstawia w Faraonie każdy z tych przejawów kultu. Podczas rozmowy 
z nomarchą Otoesem książę dowiaduje się:

Ozyrys umiłował ten pasek ziemi wśród pustyń, zasypał go roślinnością i zwierzętami, 
aby mieć z nich pożytek. Potem dobry bóg wziął na siebie ludzką postać i był pierwszym 
faraonem. A gdy poczuł, że mu ciało więdnie, opuścił je i wstąpił w swego syna, a następnie 
w jego syna. 

Tym sposobem Ozyrys żyje między nami od wieków, jako faraon, i ciągnie korzyści 
z Egiptu i jego bogactw, które sam stworzył (I, 211–212)7. 

Nomarcha uzasadnia więc powstanie hierarchii w społeczeństwie egipskim 
działaniami oraz nieprzerwaną obecnością mitycznego boga. Książę uzupeł-
nia nawet ten wywód, stwierdzając, iż sukcesja po Ozyrysie nie następuje wy-
łącznie w obrębie rodziny królewskiej. Dlatego: „niekiedy słoneczny bóg wciela 
się w nomarchę i daje początek nowej dynastii” (I, 212). Otoes dyplomatycznie 
przemilcza sugestię dotyczącą radykalnych zmian związanych z dziedziczeniem 
tronu. Poprzednio zresztą kwestię zgonu Ozyrysa także ujął nader eufemistycznie 
i dopiero kiedy następca wyraźnie zażądał odpowiedzi na pytanie o zmniejszające 
się dochody skarbu faraona, Otoes zmuszony został do poruszenia drastycznych 
zagadnień: 

– Chciej przypomnieć sobie wasza dostojność – odparł nomarcha – że bóg Set, chociaż jest 
rodzonym bratem słonecznego Ozyrysa, nienawidzi go, walczy z nim i psuje wszelkie jego 
dzieła. On zsyła śmiertelne choroby na ludzi i bydło, on sprawia, że przybór Nilu jest za 
mały, lub zanadto gwałtowny, on na Egipt w porze gorącej rzuca tumany piasków (I, 213). 

Nomarcha przeprowadza tę rozmowę poza pałacem: w miejscu, z którego roz-
ciąga się panorama okolicznej przyrody. Mit królewski zostaje zatem zastosowany 
przede wszystkim do wyjaśnienia jej zjawisk, dlatego Ozyrys jest królem i właści-

6  A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu. Warszawa 2001, s. 199–202. Cf. też C. Traunecker, 
Bogowie Egiptu. Przeł. M. Kropiwnicka. Warszawa 1992, s. 82. 

7  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Faraon. W: idem, Pisma. Red. I. Chrzanowsk, Z. Szweykowski. 
Warszawa 1935, t. 18–20. Pierwsza liczba oznacza tom, następne – stronice. 
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cielem dóbr cyklicznie dostarczanych przez naturę, jak również objawia się dzię-
ki niej – w postaci solarnej (stąd określenie „słoneczny bóg”). Ten drugi aspekt 
pisarz powtórzy w kluczowej scenie zaćmienia, które Herhor zinterpretuje jako 
zniknięcie, a następnie jako dobroczynny powrót Ozyrysa (III, 227–228). 

Oba przykłady pokazują problematyczny status takich wykładni, które spro-
wadzają się do manipulacji przesłaniem mitycznym, jakiej dokonują i Otoes, 
i Herhor. Jeśli zatem Prus sięga po dalsze egzemplifi kacje kultu Ozyrysa, to po-
kazuje, że mit królewski ma silniejszy związek z porządkiem nie tyle natury, ile 
– kultury. Dokładnie przedstawiony rytualny pogrzeb Ramzesa XII służy zatem, 
po pierwsze, uzupełnieniu eschatologicznej funkcji boga, który jest królem nie 
tylko państwa ziemskiego, ale i podziemnego. Zarazem jednak, po drugie, opis 
rozbudowanego obrzędu pozwala precyzyjniej zaprezentować sam mit, który do-
tąd pozbawiony był istotnych elementów. 

Konfl ikt między boskimi braćmi był wprawdzie wspomniany, lecz jego prze-
bieg i konsekwencje nie zostały ujawnione. Rytualizacja (i poniekąd teatralizacja) 
postępowania z ciałem zmarłego władcy potrzebna jest więc do alegorycznej pre-
zentacji kluczowego wydarzenia. Jak bowiem komentuje narrator:

Cała ta uroczystość, odtwarzająca legendę o zabiciu Ozyrysa (słońce) przez Tyfona 
(bożek nocy i występku), służyła do tego, ażeby rozciąć i oczyścić zwłoki faraona, i tym 
sposobem przygotować je do właściwego balsamowania.

Przez 70 dni leżał nieboszczyk w wodzie, nasyconej sodą, zdaje się na pamiątkę, że zły 
Tyfon utopił ciało brata w Sodowych jeziorach (III, 44–45). 

Operacje związane z mumifi kacją przypominają zatem postępowanie Seta, 
który zdradziecko napadł na Ozyrysa, a następnie umieścił jego zwłoki w wodzie. 
Balsamista grający tę rolę deklamuje dobitnie: 

– Piękna Izydo, która pospołu z gwiazdami rozweselasz noce, nie ma już twego małżon-
ka!... Już nigdy promieniejący Ozyrys nie usiądzie na złocistej łodzi, już nigdy słońce nie 
ukaże się na fi rmamencie… ja to uczyniłem, ja, Set, i ukryłem go tak głęboko, że go żaden 
z bogów, ani wszyscy razem nie odnajdą!... (III, 43). 

Oświadczenie takie wywołuje znamienną reakcję – zgromadzeni wokół zwłok 
kapłani i kapłanki potępiają postępowanie boga, a nawet wymierzają mu karę:

– Przeklęty duchu ciemności!... Który podniecasz wichry pustynne, burzysz morze, za-
ćmiewasz światło dzienne!... Obyś zapadł w otchłań, z której sam ojciec bogów nie potrafi ł-
by cię uwolnić… Przeklęty!... przeklęty Set!... Nich imię twoje będzie postrachem i obrzyd-
liwością!...

Tak przeklinając, wszyscy rzucili się na Tyfona z pięściami i kijami, a rudowłosy bożek 
począł uciekać i w końcu wybiegł z sali (III, 44).

Dalszy przebieg rytualnego pogrzebu nawiązuje do mitu w ograniczonym 
zakresie, wprowadzony przy tym zostaje kolejny bóg – Horus, syn Ozyrysa. Po-
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tomek boga (nie zaś rozpaczająca Izyda) najpierw odnajduje jego „ukryte” ciało
(III, 45), a następnie ożywia je, zapowiadając zarazem zemstę nad Setem (III, 136). 

Niewątpliwie Prus w Faraonie przedstawił zaledwie zarys mitu królewskiego. 
Jednakże pod tym względem sytuacja w samej religii przedstawiała się analogicz-
nie. Współczesna egiptologia podkreśla bowiem: 

Ściśle mówiąc nie istnieje mit o Ozyrysie, spisany i uporządkowany według pewnych 
zasad. Zależnie od potrzeb teksty korzystają z połączonych tematycznie sekwencji: władza 
królewska Ozyrysa, jego gwałtowna śmierć, żałoba, opieka nad ciałem, dziedzic-pogrobo-
wiec, zmartwychwstanie, proces, zemsta itp. Szczegóły epizodów bywają różne: śmierć jako 
skutek przemocy, choroby, utopienia; oznaki żałoby to lament Izydy i Neft ydy, opadanie li-
ści, niski stan wód; w opisach zmartwychwstania występuje magia Izydy, kiełkowanie i in.8. 

Spośród tych mitemów, jak powiedziałby Claude Lévi-Strauss, pisarz wybrał 
jedynie podstawowy zestaw, owe detale pozostawił natomiast niedopowiedziane. 
Kwestia jest szczególnie intrygująca w wypadku boga Seta, ponieważ jego oso-
ba wprowadza ewidentne napięcie między wersją schematyczną a jej możliwymi 
uzupełnieniami. 

W tej interakcji trzy problemy wydają się, jak sądzę, istotne. Jakie są przyczyny 
nienawiści Seta? Zwłaszcza zaś: czy wynikają one z samej jego natury? Wreszcie: 
jakimi metodami posłużył się bóg, zabijając brata? Zaprezentowana przez Prusa 
sekwencja mitemów niewiele w tym zakresie wyjaśnia. Z wypowiedzi Otoesa wy-
nika, iż niszczycielskie działania Seta przeciwko Ozyrysowi nie zostają w żaden 
sposób umotywowane. I najprawdopodobniej nie muszą, ponieważ – jak explicite 
stwierdzają uczestnicy pogrzebowego przedstawienia – wszystkie czyny Seta są 
destrukcyjne. To bowiem „zły bóg” (II, 296), dlatego jego postępowanie zawsze 
okazuje się skrajnie negatywne. Zarazem jednak te przedsięwzięcia są tajemni-
cze: nie wiadomo, w jaki sposób zabił on Ozyrysa; wiadomo tylko, iż kiedy ciało 
zmarłego odnalazła Izyda, Set ponownie je zniszczył, odcinając jego poszczególne 
części (II, 291). 

Jeśli jednak ten podstawowy schemat zostanie uzupełniony chociażby o wer-
sję, jaką podaje Plutarch w traktacie O Izydzie i Ozyrysie, to owe trzy zagadnienia 
zostaną precyzyjnie – i odmiennie – dookreślone. Okaże się zatem, po pierwsze: 
że Set zazdrości Ozyrysowi wszystkiego, co ten posiada9; po drugie: że Set był bo-
giem tyleż złym, ile dobrym, a więc nie tak radykalnie różnym od brata10; i wresz-

8  C. Traunecker, op. cit., s. 81–82. 
9  Wedle współczesnej redakcji mitu: „Przeciwko królowi wystąpił jego własny brat, zuchwały 

i dumny Set. Skończenie piękny, obdarzony miłością swej boskiej siostry Izydy, której Set zazdrośnie 
pożądał, szanowany przez ludy licznych krain, poważany przez wszystkich bogów, Ozyrys miał wszystko, 
czego nadaremnie pragnął jego młodszy brat” (A. Wach-Brzezińska, Mity starożytnych Egipcjan. Wrocław 
2006, s. 87). 

10  Obecna egiptologia następująco przedstawia ten teologiczny paradoks: „Bogowie Egiptu mogą 
być straszni, niebezpieczni i nieobliczalni, ale nie są źli. Początkowo ta prawda dotyczyła nawet Seta, 
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cie, po trzecie: że zamordowanie Ozyrysa nie tylko dokonane zostało w nader po-
mysłowy sposób, ale przede wszystkim było wynikiem udanego spisku, w którym 
wzięło udział aż 72 bogów-zamachowców11. 

Niezależnie od tego, czy Prus posiadał te informacje, czy nie, bezsporny jest 
fakt, iż do Faraona ich nie wprowadził. Jeśli zaś takie postępowanie było zamie-
rzone, to można by przypuszczać, że motywacja pisarza polegała na wiernym 
odtworzeniu podejścia do mitu, które wykazywała starożytna religia (a nawet 
egiptologia z tamtej epoki12). Współcześni badacze wyraźnie zauważają bowiem, 
iż kwestia popełnienia zbrodni na Ozyrysie (jej przyczyn, a przede wszystkim 
przebiegu) jest ewidentnie minimalizowana. Genezę tego procesu Erik Hornung 
wyjaśnia następująco:

...w kulturowej imitacji mitu o Ozyrysie (…) ów detal mitu, jakim jest gwałtowna śmierć 
boga, pozostaje niejasny. Ow[a] wstrzemięźliwość wobec bezpośredniego omawiania 
śmierci boga (…) jest (…) zrozumiała, słowo bowiem, a tym bardziej wizerunek utrwala-
łaby, ba, nawet uwieczniałaby samo wydarzenie. Dla Egipcjan byłoby nie do pomyślenia, 
by zamordowanie czy rozczłonkowanie Ozyrysa przez Seta przedstawić w formie ilustracji, 
a tym samym zapewnić samemu wydarzeniu nową, rozmnożoną rzeczywistość13. 

Niewątpliwie, to co podlega (werbalnej, ikonicznej itd.) reprezentacji, jest tym 
samym – zarówno w sensie religijnym, jak i historycznym – unieśmiertelniane. 
Dzięki temu jednak staje się przede wszystkim poznawalne: gdyż to, co jest do-

mordercy Ozyrysa. Walka, ciągły konfl ikt nawet zamęt i podważanie ustanowionego porządku, jakie 
wprowadza Set, należą do warunków koniecznych dla bytu, należą do ograniczonego nieporządku, który 
jest niezbędny dla żywego porządku” (E. Hornung, Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie. 
Przeł. A. Niwiński. Warszawa 1991, s. 188–189; cf. też C. Traunecker, op. cit., s. 80–81). Pominąwszy te 
spekulacje, już odpowiednio rozbudowana wersja mitu – zwłaszcza w jego partiach końcowych – prowadzi 
do wniosku, że: „Egipcjanie z czasów V i VI dynastii wierzyli, że ciało pierwszego zmartwychwstałego 
człowieka, który później stał się bogiem wszystkich zmarłych, zostało pocięte na kawałki, głowa odcięta 
od ciała, a kości rozrzucone. Rozczłonkowanie było dziełem Seta, który, co wydaje się dość dziwne, raz jest 
przyjacielem zmarłego, a kiedy indziej jego najbardziej zawziętym wrogiem” (E.A. Wallis Budge, Ozyrys. 
Symbolika przejścia na drugą stronę. Przeł. M. Kuźniak. Poznań 1994, s. 106; cf. A. Niwiński, op. cit., 
s. 300–310). 

11  Cf. A. Wach-Brzezińska, op. cit., 95–97; G. Hart, op. cit., s. 47–48. 
12  Źródła, z których pisarz czerpał wiedzę o Egipcie, były zapewne rozmaite. Jednakże w zakresie 

religii niewątpliwy jest wpływ – jak trafnie zakłada J. Kulczycka-Saloni – dzieła francuskiego egiptologa 
G. Maspero pt. Histoire ancienne des peuples de l’Orient. Autor podaje bowiem ogólny zarys mitu, 
poprzedzając go znamiennym wstępem: „Ozyrys był najbardziej popularnym bogiem-królem. Nie 
podejmę się przedstawienia jego legendy; większość dokumentów potrzebnych do podobnego zadania 
jest wciąż niekompletna, a te, które mamy, są zbyt dla nas niejasne, aby rozwikłać to, co przynależało 
do poszczególnych szkół teologii, jakie następowały po sobie w Egipcie. Jego mit nie jest niczym innym 
jak jedną z kolejnych form, w której wyraziło się upodobanie do przedstawiania walki dobra i zła; boga 
utrzymującego ład przeciwko nieporządkowi chaosu” (G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de 
l’Orient. Paris 1876, s. 38; cf. J. Kulczycka-Saloni, O „Faraonie”. Szkice. Warszawa 1955, s. 47).

13  E. Hornung, op. cit., s. 133–134. Inny z badaczy podaje mniej spekulatywny argument: „Ta 
oszczędność szczegółów odzwierciedla grozę, jaką przejmowało Egipcjan morderstwo dokonane na 
władcy i gwałtowne przejęcie władzy – nie należało rozwijać tego tematu” (G. Hart, op. cit., s. 37). 
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świadczane, zostaje wyjaśnione; i odwrotnie: brak przedstawienia implikuje brak 
zrozumienia. 

O tym, iż problem ów odgrywa w Faraonie kluczową rolę, przekonuje Epilog. 
Czy zatem Prus, ograniczając tak radykalnie – i tak tradycyjnie – prezentowaną 
zawartość mitu, zrezygnował z jego analizy? Sądzę, że nie. Wszelako postanowił 
przeprowadzić ją w niestandardowy sposób: jeśli bowiem tym, co najbardziej ta-
jemnicze w micie okazuje się przemoc, to należy dokładnie przedstawić jej huma-
nistyczny wymiar14. Nieprzypadkowo zatem losy bohaterów Faraona stale łączą 
się z podejmowaniem podobnych problemów dotyczących motywacji konfl iktu 
czy też jego unifi kujących – „braterskie” – właściwości. 

Związek między wymiarem mitycznym i historycznym jest więc w Faraonie 
zasadniczy. Przybiera on postać reakcji zwrotnej, w której – z jednej strony – mi-
tologiczne fragmenty funkcjonują względem narracji na zasadzie prefi guracji15, 
a zarazem, z drugiej strony, powieść rozpoznaje i dookreśla to, co w mitycznym 
przesłaniu pozostaje zbyt lakoniczne lub niejasne. 

Cienie i sobowtóry 

O tym, iż Prus przywiązuje szczególną wagę do zaniku indywidualnych różnic 
między antagonistami, przekonuje szczególnie eksponowany wątek sobowtóra. 
Wśród interpretatorów Faraona ma on złą sławę – ze względu na rzekomo zapo-
życzony albo wręcz niefunkcjonalny charakter. Tymczasem pisarz potrafi ł zarów-
no doskonale umieścić to zagadnienie w obrębie egipskiej religii, jak i rozwinąć je, 
włączając do własnej analizy mitologii.

Jednym z podstawowych założeń religijnej antropologii starożytnego Egip-
tu było przekonanie o przyporządkowaniu każdemu jego drugiej istoty, tzw. Ka. 
Współczesna egiptologia utrzymuje, iż: „Ka było zawsze przedstawione jako so-
bowtór człowieka, a raczej jako jego idealny, pozbawiony wad wzorzec, w któ-
rym skupia się zespół samych dobrych cech i energii witalnej podtrzymujących 
życie”16. 

Koncepcja ta powstała w celu uzasadnienia wizji eschatologicznych oraz zwią-
zanych z nią praktyk dotyczących mumifi kacji. Po śmierci Ka wciąż potrzebowało 

14  Nie jest wykluczone, że taką intuicję odnalazł Prus u Maspera, który przedstawiwszy – modną 
w drugiej połowie XIX wieku – solarną eksplikację owego mitu, przypuszcza również, iż: „Ta walka 
[tj. między Ozyrysem i Setem – C.Z.], która zaczyna każdy dzień, symbolizując życie boskie, służyłaby 
także za symbol życia ludzkiego” (G. Maspero, op. cit., s. 39).

15  Zagadnienie to starałem się przybliżyć w rozprawie Mit a powieść. Prezentacja stanowisk 
teoretycznych. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 66. 

16  A. Niwiński, op. cit., s. 220; cf. C. Traunecker, op. cit., s. 24–25; E.A. Wallis Budce, op. cit., s. 68–69.



132  

pomocy, a także środków materialnych, dlatego należało w odpowiedni sposób 
zaopatrzyć grób i przygotować ciało zmarłego. 

Wyjaśnienie tych kwestii jest podstawowym celem, dla którego kapłan Men-
tezufi s wprowadza księcia w tajniki tradycyjnej antropologii, określając przy tym 
Ka mianem „cienia”. Mędrzec najpierw stwierdza konieczność istnienia owego 
bytu, którego zadanie polega na odpokutowaniu win, jakich za życia dopuścił się 
zmarły. Dopiero przy takim założeniu przedstawione zostają dalsze szczegóły: 

Otóż (…), ów cień, Ka, jest zupełnie podobny do człowieka, tylko wygląda jakby był 
utkany z bardzo delikatnej mgły. Cień ma głowę, ręce i tułów, może chodzić, mówić, rzucać 
lub podnosić przedmioty, ubiera się jak człowiek, a nawet, osobliwie przez kilkaset pierw-
szych lat po śmierci, musi od czasu do czasu nieco się posilać. Później bowiem wystarczają 
mu wizerunki pokarmów… (II, 283). 

Ontologia sobowtóra oparta jest więc na zasadzie lustrzanego odbicia, które 
sprawia, iż „ten drugi” jest doskonałym podobieństwem pierwowzoru. Ka przeja-
wia zatem analogiczne zachowania, potrzeby czy upodobnia. Jedyna różnica do-
tyczy wymiaru somatycznego: Ka nie ma ciała w sensie fi zycznym, zadowalając 
się jego „kopią” wykonaną z innej – bliżej zresztą nieokreślonej – materii. 

Koncepcja ta stanowi pochodną rytuału pogrzebowego, służąc jego uzasad-
nieniu. Jednak książę już nie jest zainteresowany kwestiami mumifi kacji czy wy-
posażenia grobu; wyraźnie bowiem intryguje go sam problem sobowtóra. Pro-
tagonista żąda zatem do Mentezufi sa empirycznych dowodów potwierdzających 
istnienie „cienia”. Żeby sprostać temu wyzwaniu, kapłan dokonuje znamiennego 
przesunięcia: zamiast nadal wskazywać na zwyczaje funeralne w sposób pośredni 
implikujące taką klasę istot, podaje argumenty oparte na bezpośredniej obserwa-
cji zaczerpniętej z doświadczenia tych, którzy aktywnie działają „po tej stronie” 
rzeczywistości. Ta zmiana metody dowodzenia została wymuszona perswazyjną 
koniecznością, która wymaga od kolejnych przykładów zwiększenia siły prze-
konywania; zarazem jednak oznacza, iż śmierć nie jest niezbędnym warunkiem 
umożliwiającym pojawienie się sobowtóra.

Mentezufi s doskonale wie, że takie przesunięcie jest niebezpieczne, dlatego 
dokonuje go stopniowo. Zastrzega się zatem, iż tylko nielicznym – „posiadającym 
niezwykły dar”, „prorokom”, „złym czarownikom” (II, 285) – dostępne są takie 
doznania. Ponadto występują one zasadniczo w trakcie snu, który, jak podkreśla 
kapłan, nie tak bardzo różni się od śmierci. Mędrzec cytując te dowody z tra-
dycyjnych przekazów zakłada, zgodnie z wizją eschatologiczną, rozłączną, alter-
natywną naturę „cienia”: jeśli on działa, to człowiek – nie; i odwrotnie. Dopiero 
w konkluzji ostrożnie (brak bowiem świadectw pisemnych) i lakonicznie (bez 
rozbudowanych przykładów) stwierdzi: „Niejednokrotnie też cień żyjącego czło-
wieka ukazywał się razem z nim, o kilka kroków od niego…” (II, 286). 
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Podmiot i jego sobowtór mogą zatem występować symultanicznie: w jednym 
czasie, w jednym miejscu, w identycznym obszarze rzeczywistości. Ten wniosek 
natychmiast zresztą zostaje przez kapłana zatuszowany i zminimalizowany, po-
nieważ opatruje on swój dyskurs klamrą, w której powraca do kwestii związanych 
z rytuałem pogrzebowym. 

Podając egzemplifi kacje funkcjonowania sobowtóra, Mentezufi s powołuje się 
na szpiegowanie nieprzyjaciół, a nawet na walkę z nimi. Ten drugi przykład mu-
siał zastanowić księcia, gdyż podważa wcześniejsze założenie o niematerialnym 
ciele „cienia”, który teraz, jak się okazuje, może być autentycznie zraniony. Jeśli do 
tej obserwacji dołączy się tezę dotyczącą symultanizmu, którą Ramzes szczególnie 
się zainteresował, to wniosek jest natychmiastowy: „cień” to identyczna (wygląda 
tak samo), złowroga (szpieguje i stosuje przemoc) realnie istniejąca (ma ludzkie 
ciało) oraz pojawiająca się jednocześnie osoba. Ergo: „cień” to Grek Lykon. 

Narrator zauważa, iż Mentezufi z nie był zbudowany konkluzją, do jakiej jego 
wykład został doprowadzony przez Ramzesa (II, 287). Połączył on bowiem to, co 
religia egipska starannie oddzielała, umieszczając „cień” w sferze metafi zycznej. 
Jednakże kapłan nie mógł uznać przekonań następcy za bluźnierstwo, gdyż ten 
jedynie wykorzystał ambiwalencję dyskursu religijnego: nie jest on pozbawiony 
trafnych intuicji, ale zarazem interpretuje je zbyt idealistycznie, zbyt – eschato-
logicznie. Książe redukuje (może nawet wskazując na genezę17) metafi zykę sobo-
wtóra do „fi zyki”, która zakłada nieusuwalną więź: „ja” – „ty”18. 

Lykon

Ponieważ relacja między Ramzesem a Lykonem pełni w Faraonie funkcję wzor-
cową, pisarz starannie rekonstruuje jej powstanie, pokazując, iż mechanizmy psy-

17  Zabieg taki byłby zgodny z pewnymi fragmentami pracy, którą Prus wprowadził do przypisów 
Faraona (II, 287). Pisarz powołuje się na książkę A. D’Assier, Essai sur l’humanité posthume et le spiritisme, 
par un positiviste. Rok po opublikowaniu powieści ukazał się polski przekład tej rozprawy, której 
podstawowy postulat metodologiczny jest następujący: „Przechodzimy do pośmiertnego człowieka. 
Ponieważ jest on dalszym pozagrobowym ciągiem wewnętrznej osobowości, ujawniającej się (...) przez 
proces rozdwajania się, przeto łatwiej nam będzie badać widmo żyjącego człowieka [tj. sobowtóra
– C.Z.] i widmo umarłego [tj. cień – C.Z.], gdyż posiadają w rzeczywistości, jak to tłumaczy wspólne 
ich pochodzenie, liczne punkta podobieństwa, tak że badania, prowadzone nad jednem, dopełniać będą 
badanie drugiego” (A. D’Assier, Ludzkość pośmiertna. Studium nad widmami i marami. Z wyd. ang. przeł. 
dr J. Drzewiecki. Warszawa 1896, s. 83). 

18  W ten sposób można wyjaśnić związek między obiema kwestiami, które dotąd ujmowane były 
jako – co najwyżej – paralelnie. Ujęcia te trafnie podsumował Z. Majchrowski, pisząc, iż w Faraonie 
Prus: „z jednej strony nawiązuje do pradawnego egipskiego wyobrażenia Ka (ludzkiego »cienia« w kulcie 
zmarłych), z drugiej zaś spożytkowuje motyw sobowtóra w sensacyjnej intrydze politycznej (Grek 
Lykon jako romansowy rywal i morderczy »cień« Ramzesa XIII)”. Z. Majchrowski, Sobowtór. W: Słownik 
literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław–Warszawa–Kraków 1997, 
s. 886.
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chologiczne są pierwotne, a podobieństwo wizualne – wtórne. Wyraźny nacisk 
zostaje bowiem położony na fakt, iż Ramzes najpierw podsłuchuje miłosną pieśń 
Greka, a następnie go widzi; później zaś rozmawiając o nim z Kamą, książę nie 
poprzestaje na stwierdzeniu zagadkowej zbieżności dotyczącej wyglądu, ale iden-
tyfi kuje sobowtóra właśnie jako tego, który kiedyś dał się poznać jako namiętny 
amant. 

Ów podstawowy proces wewnętrzny polega na gwałtownym pobudzeniu 
pragnienia pod wpływem różnych „przeszkód”. Narrator skrupulatnie zauważa, 
że fenicka kapłanka w innych okolicznościach nie okazała się warta zaintereso-
wania:

Wówczas, gdy ją przysłał Dagon, ażeby odwrócić gniew księcia, Kama wydała się Ram-
zesowi młodą dziewczyną, dosyć powabną, dla której jednak nie można tracić głowy. Lecz 
gdy pierwszy raz w życiu, on, wódz i namiestnik, musiał siedzieć pod domem kobiety, 
gdy go rozmarzyła noc, gdy usłyszał gorące oświadczyny innego mężczyzny, wtedy, także 
pierwszy raz w życiu, zrodziło się w nim szczególne uczucie: mieszanina pożądania, tęsk-
noty i zazdrości (II, 83).

Spośród okoliczności, które sprawiają, że Kama jest dla Ramzesa nieosiągalna, 
najważniejszą – gdyż najtrudniejszą do usunięcia – okazuje się osoba konkurenta. 
Prus zaprezentował jego wpływ już w trakcie pierwszego spotkania, kiedy podsłu-
chana pieśń najpierw wprowadziła księcia w stan miłosnego upojenia, a następnie 
przyprawiła o atak klaustrofobii. Działanie rywala zawsze jest ambiwalentne: tyleż 
pociągające, ile odpychające, groźne. 

Jednakże kulminacja zazdrości dokona się u Lykona, ponieważ to on, a nie 
Ramzes, straci kochankę19. Znamienny jest fakt, iż dopóki Kama mieszka u sie-
bie, niezawodnie rozróżnia sobowtóry, natomiast przeniósłszy się do książęcego 
pałacu, nieustannie je myli (II, 168, 200). Oznacza to, iż kiedy Lykon podejmie 
rywalizację z Ramzesem, stanie się do niego „idealnie” podobny: będzie ubierał 
się jak książę, będzie pojawiał się u Kamy tuż po jego wizytach i wreszcie będzie 
go udawał przed Sarą. 

Celem tych działań jest nie tylko odebranie kochanki, ale i zemsta. Zazdrość 
przemienia się u Lykona się w obsesyjną nienawiść, która silniej unifi kuje obu an-
tagonistów niż ich naturalne podobieństwo. Prus wskazuje na ten proces zarówno 
pośrednio, jak bezpośrednio. Nie przedstawia bowiem (do momentu uwięzie-
nia) żadnych innych przedsięwzięć Lykona, poza prowadzącymi go do krwawe-
go odwetu. Natomiast później ostateczne wykonanie zemsty, którą zaaranżował 

19  O tym jednak, że Ramzes jest równie skłonny do zazdrości i nienawistnego odwetu, przekonują 
jego reakcje wobec rywala znacznie bardziej niebezpiecznego, jakim jest asyryjski poseł – Sargon. Jego 
zaloty do Kamy książę najpierw podgląda ukradkiem (II, 85–86), a następnie obserwuje w teatrze
(II, 95–99), doświadczając upokorzenia, które odwzajemnia w trakcie pierwszego, ofi cjalnego spotkania 
(II, 122–127). 
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i umożliwił Mefres, zaprezentowane zostaje za pomocą doskonałej symetrii: gdyż 
obaj wrogowie zamordują się jednocześnie. 

Mefres

Komentując postępowanie Mefresa, który odpowiednio wykorzystuje Lykona, 
Leszek Szaruga zauważa: 

Mefres mści zniewagę osobistą za pomocą pokonanego w zalotach do Kamy rywala 
Ramzesa – cała gra przeniesiona zostaje na płaszczyznę porachunków prywatnych, a jed-
nocześnie, dzięki godności Mefresa, jest ściśle powiązana z mającym charakter publiczny 
konfl iktem głównym20. 

Jeśli – jak jest istotnie – Mefres dokonuje zemsty, oznacza to, że kieruje nim 
nienawiść, która wszakże nie rozróżnia sfery publicznej i prywatnej. Dlatego aby 
uzyskać pełną genezę tego antagonizmu, nie można poprzestać na osobistej obra-
zie dokonanej przez Ramzesa, ale należy uwzględnić jego pozostałe przewinienia. 
Ich katalog jest niemały, a Mefres niemal przy każdej okazji zapamiętale go po-
wtarza. 

Jego dwuznaczne, a niekiedy zagadkowe zachowania stają się, jak sądzę, zrozu-
miałe dopiero przy założeniu, iż tym, czego pragnie on najbardziej, jest – nieogra-
niczona władza. Urzeczenie jej potęgą stało się udziałem tego kapłana w trakcie 
narady z Beroesem, który potrafi ł złamać opór samego Herhora, zmuszając go do 
zaakceptowania traktatu z Asyrią. Jak wskazuje późniejsza rozmowa z księciem 
(II, 186), Mefres naocznie się przekonał, że najlepszą legitymizacją takiej władzy 
są czynione cuda (z lewitacją włącznie). Dlatego potajemnie stara się on naśla-
dować praktyki Beroesa, licząc, iż kiedy osiągnie analogiczne zdolności, stanie 
się – przynajmniej w tajnej radzie – najważniejszą osobą. Z tego więc zamiaru 
wynika jego dewocja, z którą tak często się obnosi; tym również można wyjaśnić 
jego – zupełnie nietypowy – entuzjazm dla pobytu Ramzesa w świątyni Hator, po 
którym spodziewa się wzmocnienia kapłańskich wpływów. 

Fiasko tych nadziei nastąpiło tuż po przejęciu rządów przez Ramzesa XIII. 
Upokorzenie, jakiego doznał Mefres w obliczu niemal pewnego zwycięstwa, było 
nader dotkliwe. Wszystko bowiem wskazywało na to, iż nowy faraon właśnie jego 
wybierze na swojego zastępcę w zakresie czynności kultowych. 

Od tego momentu Mefres rezygnuje z „pobożnej” strategii i koncentruje się na 
przejęciu kontroli nad świątynnymi fi nansami. Gdyż widząc kłopoty faraona, zda-
je sobie sprawę, iż bez odpowiednich środków każda władza jest nieskuteczna21. 

20  L. Szaruga, „Faraon” jako powieść o państwie. „Teksty” 1975, nr 5, s. 101. 
21  Trudno jest zatem zgodzić się ze Z. Szweykowskim, który chciałby obie kwestie oddzielić, 

stwierdzając, iż: „Chciwość arcykapłana znów nie tyle jest żądzą władzy, lecz głównie żądzą złota” 
(Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972, s. 312). 
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Dlatego arcykapłan domaga się zwrotu królewskich długów oraz z powodzeniem 
– jak stwierdza Samentu (III, 214) – szuka planów Labiryntu, którego zamierza 
zostać dozorcą (i dlatego zawzięcie nie zgadza się ani na naruszenie skarbca, ani 
na ulgi podatkowe dla chłopów). Kiedy Herhor obiecuje Mefresowi to stanowi-
sko, jest przekonany, że sukces – znowu – znajduje się tak blisko, jak to możliwe. 
Usunięcie ostatnich utrudnień wyzwala w nim jednak tak silną nienawiść, że pa-
raliżuje ona jego umysł. Nawet rozmowa z Samentu w podziemiach nie skłania ar-
cykapłana do refl eksji nad konsekwencjami własnego postępowania. Mefers ginie, 
gdyż zapomina, iż każdego, kto naruszył świątynne tajemnice, spotyka identyczna 
kara. 

O ile Beroes zasugerował Mefresowi cel, o tyle Ramzes jest stałą przeszkodą 
uniemożliwiającą realizację ambitnych planów. Znamienne są słowa Nitagera po-
przedzające koronację Herhora: „Nigdy chyba nie zabraknie ludzi chętnych do 
tytułu faraona. Może nawet mieliśmy ich nad potrzebę. Szczęściem sami bogowie, 
usuwając niebezpiecznych współzawodników, wskazali nam człowieka, najgod-
niejszego władzy” (III, 259).

Gdy generał – jak sugerują eufemizmy dotyczące zgonu – mówi tu o Mefresie, 
wówczas odkrywa fakt jego rywalizacji z Ramzesem o najwyższą władzę. Pro-
ces ten jest stopniowy, ponieważ początkowo ambicje arcykapłana koncentrują 
się wokół pozycji „szarej eminencji”, czy też „pierwszego po” faraonie. Jednakże 
Ramzes najpierw bezlitośnie ośmiesza metodę, kpiąc z dewocyjnych praktyk Me-
fresa, a następnie otwarcie odmawia mu powyższego stanowiska. Od tego mo-
mentu arcykapłan opanowany resentymentem czyni wszystko, aby zająć pozycję 
samego faraona. Oczywiście, pozory nienaruszalnego porządku muszą zostać 
zachowane, dlatego, jak doskonale odgadł Herhor (III, 206), Merfres zamierza 
zamordować Ramzesa, a na tronie umieścić jego sobowtóra, będącego wygodną 
(i wiarygodną) marionetką. 

Początkowo arcykapłanowi udaje się nawet oszukać Herhora, którym sprytnie 
manipuluje. Wbrew niemu Mefres najpierw nie dopuszcza do porozumienia, kie-
dy Ramzes tymczasowo zrywa z Fenicjanami; następnie zaś wymusza na wszech-
władnym ministrze zgodę na morderstwo faraona, jeśli ten wkroczyłby zbrojnie 
do świątyń (III, 70–71). Kiedy ów warunek zostaje spełniony, ze zdziwieniem do-
wiaduje się, że Herhor jednak zamierza ocalić Ramzesa. Gdy więc Mefres ginie 
z rąk strażników Labiryntu, jest przekonany, że wyrok wydał Herhor, wybierając 
między arcykapłanem a faraonem. 

Przedsięwzięcia Mefresa dążące do obalenia władcy są liczne i wielostronne, 
reakcje faraona natomiast sporadyczne. Ale zestawienie najważniejszych dzia-
łań doskonale uwypukla ich symetrię. Kiedy Ramzes ośmiesza kapłańską god-
ność Mefresa, ten ośmiesza godność monarchy, każąc Lykonowi pokazywać się 
nago w pałacowych ogrodach; na zebraniu zaś tajnej rady Mefres bezpardonowo 
określa młodego faraona mianem „wariata”. Kiedy Ramzes upokarza arcykapła-
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na, odmawiając stanowiska religijnego zastępcy, ten również upokarza władcę, 
kategorycznie zabraniając mu dostępu do skarbów. Kiedy Ramzes grozi – nie tyl-
ko zresztą Mefresowi – utratą stanowych przywilejów, arcykapłan przekonuje, że 
następca formalnie nie jest jeszcze faraonem. Kiedy Ramzes wysyła do Labiryn-
tu Samentu, Mefres podejmuje analogiczną wyprawę z Lykonem. I wreszcie: gdy 
Ramzes wysyła – także i po Mefresa – Tutmozisa do świątyni, arcykapłan wysyła 
do pałacu więźnia z podobną misją. 

Nie przypadkiem więc zatrzymaniem i wykorzystywaniem Lykona kieruje Me-
fres. Te dwie postacie zostają zbliżone oraz zestawione, gdyż antagonizm sprawia, 
iż arcykapłan staje się kolejnym zawistnym sobowtórem Ramzesa. Natomiast de-
mistyfi kacja nadnaturalnych zdolności Lykona, jakiej dokonuje i Herhor, i Same-
tu, wskazuje na ważną różnicę, która zapewnia jednemu „bliźniakowi” przewagę 
nad drugim. To Mefres, paradoksalnie, posiada ów „dar” podwójnego widzenia: 
dzięki niezliczonym szpiegom patrzy on bowiem zarówno na to, co jawne, jak i na 
to, co ukryte. 

Rytuały 

Siegfried Morenz do jednych z trzech podstawowych charakterystyk religii egip-
skiej zalicza fakt, iż jest ona: „religią kultową nakładającą na człowieka obowiązek 
czynu, działania i umożliwiającą mu to działanie”22. Wykonywanie owych czyn-
ności sakralnych polega na uczestnictwie (biernym lub czynnym) w rozmaitych 
ceremoniach, których liczba w Egipcie była nadzwyczaj duża. Pomimo tej różno-
rodności podkreśla się, że zasadniczą i wspólną cechą wszystkich obrzędów jest 
ich ścisły związek z przekazami mitycznymi. Niwiński, defi niując to zagadnienie, 
stwierdza bowiem:

Święto egipskie było rytualną aktualizacją koncepcji mitologicznych, czyli mówiąc ina-
czej przenosiło do rzeczywistego świata ludzi fragment mitycznego świata bogów za po-
średnictwem religijnych ceremonii, czyli rytuałów23. 

Badacz twierdzi nawet, iż późna religia egipska odznacza się tzw. mitologizacją 
rytuału:

...polegała [ona, tj. mitologizacja rytuału] na wyjaśnieniu, że wykonywane teraz czynności 
rytualne są powtórzeniem jakiegoś mitycznego działania bogów niegdyś (in illo tempore), 
przez co również obecnie nabierają magicznej mocy. Szczególnie chętnie nawiązywano 

22  S. Morenz, Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie. Przeł. M. Szczudłowski. Warszawa 1972, s. 85. 
23  A. Niwiński, Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu. Warszawa 1993, s. 197. 
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przy tym do mitu o Ozyrysie, jego śmierci i odrodzeniu oraz triumfu nad wrogiem poprzez 
umieszczenie syna Horusa na królewskim tronie, po przednim pokonaniu wroga, Seta24. 

Wydaje się, że taki właśnie proces występuje w wypadku dwóch zaprezentowa-
nych przez Prusa obrzędów, z których pierwszy przedstawia kapłańskie obowiąz-
ki Ramzesa XII (tzw. Boski Rytuał Codzienny), a drugi – jego własny pogrzeb. 
Założenie takie pozwala wyjaśnić występowanie pewnych podobieństw między 
tymi ceremoniami. Pomimo iż różnią się one formą, przebiegiem czy zakresem 
temporalnym, to jednak zachodzi między nimi wyraźny izomorfi zm strukturalny, 
polegający na występowaniu analogicznych – trzech – faz. 

Pierwszą można określić mianem przygotowania. Niezależnie od tego, czy 
proces ten dotyczy ofi arnika (codzienny kult) czy ofi ary (pogrzeb), charakteryzu-
je się on wprowadzeniem sakralnej cezury: faraon zostaje oczyszczony, a przede 
wszystkim odpowiednio ubrany, dzięki czemu zupełnie oddziela się od tego, co 
laickie. 

Druga faza to akt ofi arniczy. Jego istota niezmiennie koncentruje się na przy-
wracaniu do życia. Modlitwa faraona powoduje bowiem ponowne zespolenie 
rozciętego „ciała” Ozyrysa, dokładnie tak, jak skomplikowany zabieg mumifi kacji 
przywraca zmarłemu utracone istnienie. Należy zatem zauważyć, iż akcent zostaje 
położony na moment zmartwychwstania i usuwa tym samym kwestię powodów, 
które uprzednio musiały doprowadzić do śmierci (statuetka „samoczynnie” roz-
pada się, tak jak faraon umiera „z własnej woli”). 

Trzeci etap polega na pielęgnacji oraz apoteozie zmartwychwstałego boga. 
Ubranie posągu boga czy ostateczne sporządzenie (i wyposażenie) mumii prowa-
dzi bowiem do umieszczenia obu tych „obiektów” w takim miejscu (tron, grób), 
na którym będą kontemplowane, adorowane. Obrzęd kończy się spożyciem posił-
ku (śniadanie, stypa), który także jest – tym razem materialną – formą kontaktu 
z istotą nadprzyrodzoną.

Egiptolodzy współcześni podkreślają dwuwymiarową funkcję rytu, który, po 
pierwsze, umożliwia bezpośrednie obcowanie z tym, co boskie. Po drugie jednak 
– obrzęd egipski jest wyraźnie ukierunkowany zewnętrznie. Jak bowiem konklu-
duje Morenz:

W Egipcie poprzez połączenie rytuału z mitem dążono i starano się osiągnąć ni mniej, 
ni więcej, tylko gwarancję biegu dziejów. Przyjmijmy dla przykładu, że jądrem działania 
była ofi ara. Potem ofi arę przez interpretację jej istoty podniesiono w sferę mityczną. Pod-
niesiona w ten sposób do wyższej rangi działalność (rytualna) wpływała w sposób hamują-
cy lub przyśpieszający na bieg rzeczy w przyrodzie lub społeczeństwie. Tak więc ofi ara z an-
tylopy Oryx, która symbolizowała skazanego na śmierć boga Seta, zaczęła być rozumiana 
jako zabijanie nieprzyjaciela, a przez to również, między innymi, jako warunek niezakłó-

24  Ibidem, s. 199. 
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conego biegu słońca i księżyca, którym przecież mógł zagrażać jakiś sięgający w kosmos 
nieprzyjaciel25. 

Przedstawiając oba rytuały, Prus wyraźnie wskazuje na taką właśnie funkcjo-
nalizację. Ten, kto sprawuje obrzędy, zaraz po ich zakończeniu przystępuje do 
działań, które mają zapewnić Egiptowi nieprzerwane trwanie. Narrator drobiaz-
gowo wylicza zatem zakres państwowych obowiązków, jakie wypełnia Ramzes XII 
tuż po opuszczeniu kaplicy Ozyrysa. Analogiczny proces pojawia się w trakcie 
długiego pogrzebu, w którym mumii zmarłego faraona towarzyszy jego następca, 
Ramzes XIII. On także – już w trakcie trwania podróży do grobu – przejmuje 
uprawnienia władcy, z jakich stara się aktywnie korzystać.

Znamienny jest jednak fakt, iż w obu sytuacjach podkreślony zostaje albo nie-
wystarczający, albo wręcz nieskuteczny charakter poczynań władców. Spośród 
wielu powodów tego stanu nie można wykluczyć także i tej przyczyny, która od-
nosi się bezpośrednio do przebiegu samego obrzędu. 

W swym wywodzie Morenz – egzemplarycznie wprawdzie – założył, iż funk-
cjonalny rytuał wymaga unicestwienia ofi ary. Sugestia Prusa wydaje się podobna: 
nie tylko bowiem przedstawia on (na zasadzie argumentu a contrario) niesku-
teczny obrzęd, w którym brak jest zabijania; prezentuje także jeden jedyny rytu-
ał wymagający tak radykalnego działania, który zarazem okazuje się efektywny. 
Różnica między codziennym kultem a pogrzebem faraona polega m.in. na tym, że 
podczas tej ostatniej ceremonii owa druga faza – akt przynoszący zmartwychwsta-
nie – składa się aż z dwóch etapów. Pierwszym jest balsamowanie i mumifi kacja, 
a drugim tzw. Rytuał Otwarcia Ust. Wiąże się on z „ożywieniem” mumii, która 
dzięki temu może przyjmować pokarmy, konieczne przed udaniem się faraona-
Ozyrysa do krainy zmarłych26. Był to najważniejszy moment pogrzebu, dlatego 
Prus odtwarza go nader dokładnie (III, 135–137). Wydaje się nawet, iż uzupełnia 
go, ponieważ na zakończenie nakazuje kapłanowi Mefresowi wypowiedzieć spe-
cjalne zaklęcie, które ma chronić mumię i grób przed wszelką profanacją. Narra-
tor z niemałym zdziwieniem podkreśla, że od 29 wieków nikomu nie udało się 
naruszyć bezpieczeństwa zmarłego. 

Pomijając zatem metafi zyczny wymiar podróży faraona w zaświaty, już na po-
ziomie wyłącznie fi zycznym obrzęd ten okazał się skuteczny. W jego trakcie, tuż 
przed kulminacyjnym momentem: „zabijano rytualnie wołu i ćwiartowano go, 
prezentując serce i udziec zmarłemu jako ofi arę z Seta”27. Drugie zwierzę to anty-
lopa Oryx, która: „była traktowana często jak zwierzę ofi arne, a ofi ara przypomi-
nała zabijanie byka jako wcielenie Seta”28. 

25  S. Morenz, op. cit., s. 85. 
26  Cf. A. Niwińśki, Mity i symbole starożytnego Egiptu, s. 268–272. 
27  Ibidem, s. 270. 
28  A. Niwiński, Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu, s. 134. 



140  

W Faraonie pojawia się i wół, i antylopa (III, 136), ale ich zabicia nie dokonuje 
Ramzes XIII, lecz jego „pełnomocnik”, kapłan Sem. Jeśli zatem – zgodnie z in-
tuicją Morenza – obrzęd egipski dokonywał podwójnej identyfi kacji ofi ary (ty-
leż z mitycznym Setem, ile realnym nieprzyjacielem)29, to jego wykonanie przez 
władcę zapewniało efektywność wszelkim jego poczynaniom (zwłaszcza tym, 
które dotyczą walki z wrogami). Przedstawiając Ramzesa XIII, który uchyla się 
od rytualnego obowiązku złożenia krwawej ofi ary, Prus sugeruje, że lekceważy on 
nie tyle religię, ile zawartą w niej intuicję dotyczącą zasad stosowania radykalnej 
przemocy. 

Wykład Pentuera

Kwestia dystrybucji siły – od strony teoretycznej – była już podjęta podczas wta-
jemniczenia, do jakiego książę został dopuszczony w świątyni Hator. To właśnie 
wtedy zaprezentowano mu jedyny skuteczny sposób postępowania z nieprzyja-
ciółmi; sposób, który wiele zawdzięcza praktykom rytualnym i dlatego znają go 
właśnie kapłani. 

Wśród egzegetów Faraona świątynny wykład wzbudza zazwyczaj skrajne re-
akcje, które oscylują między uznaniem go za nieistotny, a przekonaniem o jego 
programowym, sygnowanym przez samego autora, znaczeniu. O wiele ciekaw-
sza wydaje się jednak hipoteza, zgodnie z którą przedstawiony jest tu określony 
punkt widzenia, uwarunkowany nie tyle pochodzeniem Pentuera, ile jego aktu-
alnie zajmowaną pozycją. Z tego powodu diagnoza państwa egipskiego pozostaje 
niepełna, gdyż nie uwzględnia roli stanu kapłańskiego30. Jeśli tak, to mankamenty 
posiadające analogiczną przyczynę znajdą się zapewne także w „zaradczych” ele-
mentach tego przekazu. 

Prus zresztą zwraca uwagę na zależność między rozpoznaniem przyczyn i pro-
pozycjami środków zaradczych, już w samej kompozycji wykładu. Zbudowany 
jest on z wyraźnie wyodrębnionych czterech jednostek, z których każda ma cha-
rakter dwudzielny. Pierwsza faza zawsze jest neutralna, realistyczna: przedstawia 

29  O tym, iż taka identyfi kacja występowała, przekonują współcześni egiptolodzy. Pojawiała się 
ona zwłaszcza w okresach dla Egiptu niepomyślnych, kiedy wzrastało zagrożenie zewnętrzne. Kapłani 
wystawiali wtedy „rodzaj mitologicznego misterium Powrót Setha, w którym Seth wygnany z Egiptu 
i skazany na pobyt na ziemi Azjatów ujawnia swój podły charakter i w postaci asyryjskiego najeźdźcy 
(...) wraca, by rabować. Ostatnią deską ratunku dla pokonanego i upokorzonego Egiptu faraonów stają 
się rytualne egzorcyzmy pozwalające na magiczne unicestwienia ogniem fi gurki-substytutu Setha, który 
uosabia wszelkie zło i zamęt” (E. Bresciani, Cudzoziemiec. Przeł. M. Witkowski. W zbiorze: Człowiek 
Egiptu. Red. S. Donadoni. Warszawa 2000, s. 304. Na temat parateatralnych misteriów ozyriańskich 
zob. H.A.  Schlögl, Starożytny Egipt: historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry. Przeł. 
A. Gadzała. Warszawa 2009, s. 121–124). 

30  Cf. F. Ziejka, Tajemnice „Faraona”. „Ruch Literacki” 1974, z. 1, s. 27; E. Warzenica-Zalewska, 
op. cit., s. 30–31.
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zmniejszające się dochody państwa, malejącą ilość ziemi uprawnej czy – dla kon-
trastu – zwiększający się udział urzędników lub importowanych towarów. Nikt nie 
zaprzeczy, że te obserwacje są trafne i rzetelne. Dlatego na ich podstawie Pentuer 
nadbudowuje drugą fazę dyskursu, która niepostrzeżenie traci naturę opisową, 
stając się określoną interpretacją. 

Po pierwsze zatem: minimalizacji wpływów do skarbu państwa towarzyszy 
zmniejszenie liczby wojska. W istniejącej jeszcze armii zbyt ważną rolę odgrywają 
cudzoziemskie oddziały. Minimalizacji obszarów nadających się do uprawy towa-
rzyszy, po drugie, zmniejszanie się liczby mieszkańców. Wśród tych, którzy zosta-
li, coraz więcej jest cudzoziemców. Maksymalizacji dochodów klasy urzędniczej, 
po trzecie, towarzyszy wzrost ingerencji fi nansowej ludności napływowej, czyli 
Fenicjan. I wreszcie: maksymalizacji importu wyrobów rzemieślniczych z Fenicji 
towarzyszy fenicki handel złotem, który rujnuje chłopów, urzędników i faraona. 

Cztery razy Pentuer powtarza więc identyczną sugestię, zgodnie z którą obiek-
tywne obserwacje tylko potwierdzają fakt, iż obecność ludności napływowej jest 
zasadniczą przyczyną problemów Egiptu. Jego słuchacze – z wyjątkiem księcia –
natychmiast orientują się w tej „diagnozie”, wyciągając z niej odpowiedni „wnio-
sek”. Usłyszawszy o obcych wojskach, kapłani jednogłośnie stwierdzają: „– Precz 
z najemnikami!... Rozpędzić buntowniczych pogan!...” (II, 22). 

Przy konkluzji dotyczącej cudzoziemców reakcja jest podobna (II, 25–26). Na-
tomiast kiedy różnorodni „obcy” staną się konkretnymi Fenicjanami, wówczas 
audytorium Pentuera reaguje znacznie silniej: „– Tak!... To szakale!... Przekleń-
stwo im!... Wygnać nędzników!...(…) – Oni najwięcej szkody wyrządzają pań-
stwu…” (II, 31). I, po raz czwarty, na zakończenie prezentacji: „– Przecz z nimi!... 
– zawołali obecni. Przekreślić wszystkie długi… Nie dopuszczać ich kupców 
i okrętów…” (II, 35). 

Wizja polityki, jaka kryje się w tym wykładzie, jest wyłącznie negatywna: opie-
ra się bowiem nie na propozycjach konstruktywnego działania, ale na usuwaniu 
tych, którzy uznani zostali za niebezpiecznych. Tylko tak da się ponownie scalić 
rozbity i rozwarstwiony naród, stwarzając w ten sposób sytuację umożliwiającą 
powszechny dobrobyt. Jedynym, ale niezbędnym warunkiem tego przedsięwzię-
cia jest przekonanie wszystkich o jego konieczności, dlatego kapłan nie tylko ma-
nipuluje danymi, lecz i odpowiednio ilustruje ten proceder. 

Ta perswazja okazuje się potrzebna, ponieważ uzasadnienie projektowanej 
ekspulsji nie jest oczywiste. Prus podkreśla, iż audytorium Pentuera – zarówno 
kapłani, jak i książę – doskonale wie, że ponosi współodpowiedzialność za kata-
strofalny stan państwa. Obiektywnie rzecz biorąc, owi „cudzoziemcy” nie są tu 
ani mniej, ani bardziej winni niż Egipcjanie. Pentuer już po manewrach zrozu-
miał, że w Egipcie istnieją tylko dwie grupy – chłopi i obcokrajowcy – w stosunku 
do których można zastosować nieograniczoną opresję; teraz zaś wie, że chroniąc 
pierwszych, trzeba poświęcić drugich. 
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Jeśli zatem mniejszość fenicka okazuje się jedynym sprawcą nieszczęść, ozna-
cza to, iż oskarżenie jest arbitralne i reprezentuje stałą tendencję do przenoszenia 
zła poza obręb etnicznie zdefi niowanej wspólnoty31. O tym, iż Pentuer zna istotę 
tego procederu, przekonuje interwencja przed domem Sary (I, 88–89). Kapłan 
nie dopuścił do linczu Żydówki oskarżonej przez chłopów o zatrzymanie wylewu 
Nilu, ponieważ potrafi ł wykazać, jak bezpodstawne są te posądzenia. Jeżeli więc 
podczas wykładu aprobatywnie posługuje się podobnymi argumentami, nie wy-
nika to z hipokryzji, ale ze znajomości aktualnego rozkładu napięć społecznych. 
Różnica między Żydami a Fenicjanami polega tylko na tym, która z tych mniej-
szości skutecznej zjednoczy przeciwko sobie cały naród bez ryzyka wewnętrznego 
podziału. 

Paradoks polega na tym, że książę dobrze i źle zarazem zrozumiał wykład Pen-
tuera. Dobrze, gdyż przejął od niego metodę postępowania, która zamiast real-
nych reform też proponuje „lekarstwo” w postaci wspólnego wroga; źle natomiast, 
ponieważ niewłaściwie go wybrał, licząc, że wojna z Asyrią przyniesie analogiczne 
– a nawet lepsze – skutki. Nie bez powodu zatem to kapłan proponuje rozwiąza-
nie, jakie okazałoby się efektywniejsze: jest on bowiem profesjonalistą, który wie, 
kiedy i jaką ofi arę należy złożyć. 

Wystąpienie Pentuera zawiera zatem projekt polityki opartej na zasadach ry-
tualnych, gdyż jedynie one gwarantują powodzenie. Zaprezentowane w Faraonie 
ceremonie religii egipskiej są niejednorodne, ponieważ większość z nich – poza 
jedną – nie wymaga złożenia krwawej ofi ary. Jeśli więc przyjąć, iż to właśnie ów 
skuteczny, choć drastyczny obrzęd stał się dla Pentuera modelem, powstaje py-
tanie o warunki jego realizacji. Innymi słowy: jakie okoliczności muszą się po-
jawić, aby przejście od działań ściśle rytualnych do quasi-rytualnych (takich jak 
polityka) pociągało za sobą konieczność radykalnej ekspulsji? Jakie procesy są 
niezbędne, aby mitologiczna ofi ara została zidentyfi kowana z politycznym prze-
ciwnikiem?

Wykład Pentuera nie proponuje w tej kwestii satysfakcjonujących intuicji. Jed-
nakże relacja narratora dotycząca sytuacji w Egipcie dostarcza pewnych sugestii. 
Ich wydobycie oraz interpretacja staną się możliwe za pomocą pojęcia kryzysu 
ofi arniczego, które określił francuski antropolog – René Girard. 

31  Jak zauważają współcześni egiptolodzy, pomimo dużego stopnia asymilacji ludności 
cudzoziemskiej u Egipcjan „obawa przed „obcym/nieznanym” pozostaje wciąż żywa. Wyraża się to 
w szerokiej proliferacji tzw. amuletów ochronnych, mających bronić tych, którzy je nosili od wszelkiego 
zła: „od magii Syryjczyków Charu, od magii Etiopów, od magii Azjatów Szasu, od magii Libijczyków 
Patii, od magii ludności [samego] Egiptu” (E. Bresciani, op. cit., s. 300). Ponadto w Faronie fobię przed 
obcokrajowcami potwierdza – doświadczający jej –adiutant Herhora (I, 45; II, 42). 
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Kryzys ofi arniczy 

U Girarda defi nicja tego zjawiska jest następująca: „Kryzys ofi arniczy, czyli utrata 
wartości ofi ary jest zatarciem się różnicy między przemocą nieczystą i oczysz-
czającą. Kiedy różnica ta zanika, żadne oczyszczenie nie jest możliwe, a nieczy-
sta przemoc, zaraźliwa i odwzajemniana, zaczyna się panoszyć we wspólnocie”32.  
Obrzęd jest niefunkcjonalny wtedy, gdy nie może wchłaniać „nieczystej” przemo-
cy, zamieniając ją w „czystą”, potrzebną do złożenia ofi ary. Konfl ikty wewnątrz 
społeczności są bowiem nieuchronne, dlatego rytuał stanowi jedyne zabezpiecze-
nie przed ich nadmierną eskalacją. Kiedy natomiast nie spełnia już tego zadania 
– Girard mówi o zużywaniu się rytuału, którego oczyszczająca moc podlega tem-
poralnemu osłabieniu – wówczas nic potrafi  powstrzymać rozprzestrzeniających 
się antagonizmów. 

Proces ten prowadzi zresztą nie tylko do wzrostu niekontrolowanej i odwza-
jemnianej agresji. Girard zauważa bowiem: 

Różnica ofi arnicza, różnica między czystym i nieczystym, nie może znikać bez pocią-
gania za sobą innych różnic. (…) Kryzys ofi arniczy można określić jako kryzys różnic, czyli 
kryzys porządku kulturowego jako całości. Ten porządek kulturowy to przecież nic innego, 
jak zorganizowany system różnic; to cechy różniące ludzi między sobą, stanowiące o ich 
„tożsamości”, która pozawala im pozostawać w określonych związkach między sobą33. 

Jeśli zatem rytuał jest nieskuteczny, to ustanowiony przez niego porządek 
również ulega osłabieniu. Kulturowa hierarchizacja między jednostkami zanika, 
a zamiast niej pojawia się homogenizacja prowadząca do takich konfl iktów, które 
zmieniają ich uczestników w walczące ze sobą „bliźniaki”, sobowtóry. 

W Faraonie Prus z matematyczną wręcz precyzją pokazał związek między 
postępującym kryzysem ofi arniczym a zanikiem społecznych dystynkcji, który 
wyzwala i wzmacnia ową złą, „nieczystą” przemoc. Ponieważ zależność ta ma cha-
rakter procesualny, fazowy, dlatego jej analiza musi zostać poprzedzona uwagami 
dotyczącymi zasad delimitacji. Okazuje się jednak, że są one ściśle, organicznie 
powiązane z kompozycją fabuły, która zresztą bez ich uwzględnienia pozostaje 
niespójna. 

Fabuła powieści jest bowiem wyraźnie podzielona na trzy partie. Dystynkcja ta 
dokonana została na podstawie postępowania głównego bohatera, Ramzesa, któ-
ry trzykrotnie wyrusza w podróż (do Pi-Bailos, do Pi-Bast, do Teb) – i trzykrotnie 
z niej wraca. Między tymi segmentami funkcjonuje – użyjmy tu terminu Henryka 
Markiewicza – „więź paradygmatyczna” 34: czynności i procesy wchodzące w skład 

32  R. Girard, Sacrum i przemoc. Przeł. M. i J. Plecińscy. Poznań 1993, t. 1, s. 68. 
33  Ibidem. 
34  Cf. H. Markiewicz, Zawartość narracyjna i schemat fabularny. W: idem, Wymiary dzieła literackiego. 

Kraków 1984, s. 108. 
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pierwszego są powtarzane w dwóch kolejnych na zasadzie stopniowania, a nawet 
intensyfi kacji. 

Oczywiście, między tymi wyprawami istnieją ważne różnice związane przede 
wszystkim ze statusem podróżującego. W pierwszą Ramzes udaje się jako erpatre, 
następca tronu, który musi udowodnić swoje umiejętności wojskowe; w trakcie 
drugiej jest już namiestnikiem Ramzesa XII w Dolnym Egipcie, dlatego jego za-
daniem będzie zaznajomienie się z arkanami polityki wewnętrznej i zewnętrznej, 
a następnie obrona zachodnich granic. Trzecią podróż protagonista odbywa jako 
faraon, który podąża za konduktem pogrzebowym swojego ojca. 

Niemniej w obrębie tych trzech etapów fabuły istnieje wyraźne podobieństwo 
kompozycyjne, dotyczące izomorfi zmu niektórych elementów. Pierwszy z nich 
polega na centralnym umieszczeniu w każdej podróży „odcinków” o charakterze 
ściśle religijnym. Ich rozpiętość jest proporcjonalna do okresu trwania wyprawy: 
im jest ona dłuższa, tym częściej miejscem zdarzeń okazuje się świątynia. Dlate-
go w trakcie pierwszej eskapady pojawia się jedynie krótki epizod dotyczący po-
kłonu świętym skarabeuszom, jaki na pustyni złożył Eunana. W drugiej podróży 
Ramzes czci bogów niemal każdego nomesu, a jej kulminacyjnym momentem jest 
pobyt w świątyni Hator. W trakcie zaś trzeciej zatrzymuje się w wielu ważnych 
sanktuariach, łącznie z Tebami, gdzie w świątyni Amona odbywa się ceremonia 
pogrzebu. 

Znamienne jest jednak to, że zapał religijny Ramzesa i jego otoczenia (nie li-
cząc oczywiście kapłanów) okazuje się odwrotnie proporcjonalny do częstotliwo-
ści odbywanych (lub obserwowanych) praktyk. W trakcie manewrów następca 
próbuje kwestionować konsekwencje „objawienia”, ale ostatecznie nie podważa 
religijnych zasad. Druga podróż przynosi skrajne wahania Ramzesa, który oscy-
luje między naiwną gorliwością a cynicznym zwątpieniem w uczciwość kapłanów. 
Praktyki rytualne młodego faraona podczas trzeciej wyprawy mają już charakter 
wyłącznie pokazowy, zewnętrzny. 

Otóż dokładnie taką samą ewolucję przechodzą laickie grupy społeczeństwa. 
W pierwszym segmencie religia egipska – pod postacią boga Chonsu – jest uzna-
wana nawet za granicami państwa, a w jego obrębie wszyscy (od Ramzesa XII do 
chłopów czekających na wylew Nilu) oddają cześć bogom. W drugim zaś seg-
mencie pojawia się analogiczna polaryzacja, którą najtrafniej określa Tutmozis: 
„Tylko chłop po dawnemu bije czołem przed posągami. Ale już robotnicy wątpią 
o wszechmocności Ozyrysa, Horusa i Seta, pisarze oszukują bogów w rachun-
kach, a kapłani posługują się nimi, jak łańcuchem i zamkiem do zabezpieczania 
swoich skarbów” (II, 146). Poza rolnikami wszyscy dostrzegają instrumentalizację 
obrzędów religijnych, które nie tyle są dla kapłanów źródłem dochodów, ile – jak 
pokazuje działalność arcykapłana Sema w świątyni Path (II, 191–193) – dostar-
czają ważnych informacji o nastrojach i napięciach, jakie pojawiają się we wszyst-
kich klasach społecznych. 
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Taka dysproporcja znika w trzecim segmencie, ponieważ za panowania Ram-
zesa XIII nawet lud odchodzi od religii. Prus uwypukla ten proces, dwukrotnie 
– i z różnych pozycji – sygnalizując jego faktyczny, bezprecedensowy charakter. 
Nowy faraon w rozmowie z matką zauważa brak tradycyjnej pobożności u chło-
pów, arystokracji oraz żołnierzy (III, 33). Dokładnie to samo potwierdza w mo-
wie pogrzebowej Mefres, podkreślając: „Szlachta i dostojnicy przy kubkach wina 
drwią z bogów i wiecznego życia, a lud obrzuca błotem święte posągi i nie składa 
ofi ar świątyniom” (III, 130; por. III, 188). 

Faraon przedstawia zatem stopniowy – trójstopniowy – rozwój kryzysu ofi ar-
niczego, w trakcie którego ryt religijny zwiększa swoją dysfunkcyjność. Skutki 
tego zjawiska zostały przez pisarza pokazane za pomocą analogicznej techniki, ale 
poszerzeniu ulega teraz zakres obserwacji. W skład każdego z trzech fabularnych 
segmentów wchodzą bowiem nie tylko owa „podróż”, ale także „przygotowanie” 
i – najciekawszy pod tym względem – „powrót”.

Stabilizacji obrzędowej pierwszego segmentu towarzyszy minimalizacja na-
pięć wewnętrznych w państwie. Jeśli się pojawiają, to mają charakter sztuczny, 
ewidentnie symulowany: manewry są tylko grą w wojnę, natomiast późniejsze 
konfl ikty Ramzesa wynikają z nierozpoznania jego natury. Ci bowiem, którzy go 
znają (Herhor, Niktoris, Ramzes XII), sądzą, iż jest on jeszcze dzieckiem, więc 
jego zachowania są tyleż niesforne, ile niegroźne. Natomiast ci, którzy stykają się 
z nim po raz pierwszy (Sara, rybak, poborca podatkowy, żydowskie dzieci) mylą 
go – na zasadzie qui pro quo – z kimś innym i dlatego również nie dochodzi do 
eskalacji napięć. Zresztą ich pozorowany typ ogranicza się (nie licząc zastawio-
nych folwarków) do rodziny królewskiej, zatem szybko – i to z obu stron – zostaje 
zażegnany. Kiedy Ramzes uzyskuje tytuł namiestnika, sytuacja powraca do pier-
wotnego porządku. 

Żeby odpowiednio umotywować radykalną zmianę tego stanu, jaka następu-
je w drugim segmencie, Prus wprowadza zewnętrzne źródło konfl iktu. Polityka 
asyryjska prowadzi bowiem do bezpośredniej konfrontacji kapłanów i Fenicjan 
na terenie Egiptu. Obie organizacje doskonale wiedzą, iż zwycięstwo lub klęska 
zależy od pozyskania Ramzesa. Jego nieustanne wahania są wynikiem naprze-
miennych ataków i kontrataków, jakie pojawiają się między tymi antagonistami. 
Ponieważ kapłani – czyli Herhor – są ostrożniejsi, więc ich reakcja (np. sprowo-
kowanie wojny z Libią) zawsze jest odpowiedzią na podobne posunięcia Fenicjan, 
czyli Hirama (np. nieudane prowokacje do wojny z Asyrią za pomocą Kamy czy 
Lykona)35. 

Walka Hirama i Herhora – podobieństwo tych imion nie jest przypadkowe – 
okazuje się tak intensywna, wszechstronna i nieprzewidywalna, że ani pierwszy 

35  Szczegółowy katalog tych symetrycznych „wymian” podaje Szweykowski (Z. Szweykowski, op. cit., 
s. 332–333). 
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do końca nie ma pewności, czy książę stoi po jego stronie, ani drugi nigdy nie 
wierzy w defi nitywną zdradę kapłańskiego wychowanka. O jego przystąpieniu 
do obozu Fenicjan zadecydował Mefres, który kategorycznie odrzucił propozycję 
pojednania. 

Prężna agitacja Hirama najszybciej osiąga sukcesy wśród osób najbliższych 
Ramzesowi. Najsprawniej funkcjonującą marionetką jest oczywiście Tutmozis, 
ale pod tajnym wpływem księcia fenickiego pozostają też wojsko, znaczna część 
arystokracji, urzędników, a nawet niektórych kapłanów (np. ambitny Samentu, 
który przy nowym faraonie zamierza zostać drugim Herhorem36). Tylko chłopi 
mimo usilnych starań Fenicjan są pod stałą kontrolą rady i wykonują z nakazu 
Herhora (III, 151, 155) standardowe obowiązki. 

Dlatego też akces najniższych grup społecznych do konfl iktu wyznacza jego 
trzecią, decydującą fazę. Już Pentuer, podróżujący w celu znalezienia delegatów, 
dostrzega rozłam wśród ludu na partię antykapłańską i antyfenicką (III, 155). 
Pierwsza z nich, mając przewagę w Dolnym Egipcie, występuje zresztą przeciwko 
każdej formie ucisku, dlatego wkrótce do pałacu Ramzesa w Menfi s przybywają 
wysocy urzędnicy państwa z prośbą o ratunek (III, 188, 217). 

W samej zaś stolicy powstaje kolejny antagonizm między „pobożnymi” a „bez-
bożnymi” (III, 217), który również jest – tym razem stołeczną – odmianą podzia-
łu nękającego cały Egipt. Nie jest zresztą wykluczone, iż za „wyższymi sferami”
(III, 218), które kierują postępowaniem obu grup, kryje się, z jednej strony kró-
lowa Niktoris, a z drugiej – Tutmozis. Prus podkreśla, iż u obu stronnictw religij-
ność (lub jej brak) ma charakter pokazowy, wręcz teatralny. 

Radykalne rozprzestrzenianie się przeciwstawnych odłamów w Faraonie zo-
stało dostrzeżone bodaj tylko przez Eugeniusza Czaplejewicza, który zauważył:

...konfl ikt między faraonem i kapłanami rodzi natychmiast dwa konfl ikty dalsze; niejako 
symetryczne: „Państwo i kapłaństwo” (…) oraz państwo i faraonowie. Od nich odgałęziają 
się następne: państwo i Fenicjanie, a nawet państwo i lud (jak np. lud Dolnego Egiptu). 
Dysharmonia zatacza coraz szersze kręgi, staje się powszechna. Cały organizm zostaje spa-
raliżowany37. 

Określanie kolejnych opozycji jest tu, jak sądzę, i nieprecyzyjne, i niepełne, ale 
sam mechanizm został ujęty trafnie: oto jeden podstawowy antagonizm wywołuje 
reakcję łańcuchową, która z elit społecznych dociera do wszystkich warstw. Syme-
tryczny, a więc uwzględniający kwestię ukrytych inspiracji wykres antagonistycz-
nych układów prezentuje się zatem następująco: 

36  Postać Samentu jest interesująca, ponieważ jego nienawiść – równie silna jak u Mefresa – prowadzi 
do internalizacji doświadczenia sobowtóra. Zagrożony przez pościg w Labiryncie Samentu „rozdwaja 
się” wewnętrznie, stając się zarówno nieopanowanym spiskowcem, jak i rozważnym strategiem na wzór 
Herhora (III, 210–211). 

37  E. Czaplejewicz, Grecki „Faraon”. „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 1, s. 59.
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1. Rozkład napięć społecznych w „Faraonie”

Chaos, jaki zapanował w Egipcie, polega więc na gwałtownej proliferacji sy-
metrycznych układów, których istotę stanowi antagonizm wynikający ze sprzecz-
nych pragnień. Dotyczy to całej społeczności: każdy jest w jakiś partii, każdy ma 
jakiegoś wroga. Kwestię tę znakomicie zapowiada ukazujące modlących się Egip-
cjan widzenie, którego doznaje Ramzes XII (II, 300–303). Przynależy ono jeszcze 
do drugiego segmentu, zatem uwzględnia autentyczne praktyki religijne, które 
wszakże okazują się nieskuteczne. Istota niezgodnych modlitw sprowadza się bo-
wiem do stanu, w którym: „Każdy chciał tego, co lękiem napełniało innych; każdy 
prosił o własne dobro, nie pytając, czy nie zrobi szkody bliźniemu” (II, 302). 

W trzecim segmencie te sprzeczne zamierzenia staną się źródłem przemocy, 
która pod różnymi formami (napady, pobicia itp.) wkracza w bliźniacze relacje. 

Królewska ofi ara

Standardowy pogląd, zgodnie z którym w Faraonie przedstawiony został kryzys 
państwa, jest nieścisły. Należałoby raczej stwierdzić, iż powieść prezentuje mo-
narchię egipską w stanie ofi arniczego kryzysu. Z perspektywy antropologii kultu-
rowej Girarda stwierdzenie takie implikuje dwie konsekwencje. Wedle pierwszej 
istnieje jeden – i tylko jeden – sposób, który pozwala na powstrzymanie rozwoju 

HIRAM–HERHOR

Ramzes – Sargon (Assar) Ramzes – Tehenna (Musawasa)

Ramzes (i zwolennicy) – Tajna rada

Lud Górnego Egiptu – Fenicjanie

„Bezbożni”(Tutmozis) – „pobożni” (Niktoris)

Lud Dolnego Egiptu – kap ani
(i wyższa administracja)
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niekontrolowanej przemocy. Jest nim kolektywne złożenie ofi ary, które ponownie 
zjednoczy społeczność, przywracając jej pokój. Według zaś drugiej – mniej już 
oczywistej – najlepszym kandydatem do tej roli jest właśnie osoba władcy. 

Argumentacja Girarda jest w tej ostatniej kwestii dwojaka. Pierwsza racja wy-
nika z ogólnych założeń dotyczących kryteriów, jakie powinna spełniać poten-
cjalna ofi ara. Jedno z nich bowiem wskazuje na grupy w danej wspólnocie margi-
nalne. Należą do nich zarówno ci, którzy w hierarchii znajdują się zbyt nisko (np. 
pariasi), jak i ci, którzy są zbyt wysoko (np. król), gdyż w obu wypadkach następu-
je silna separacja w stosunku do reszty społeczeństwa. Girard konkluduje zatem: 

Monarcha i jego dwór przywodzą na myśl niekiedy oko cyklonu. (…). W okresie spo-
koju możni i bogaci korzystają w sposób oczywisty z protekcji oraz przywilejów niedostęp-
nych dla wydziedziczonych. Jednakże nas nie interesują warunki normalne, ale czasy kry-
zysów. Wystarczy jeden rzut oka na historię powszechną, aby sobie uświadomić, że ryzyko 
gwałtownej śmierci z rąk rozwścieczonego tłumu jest statystycznie większe w przypadku 
uprzywilejowanych niż wszystkich pozostałych klas38. 

Natomiast drugi argument wynika z analizy rytuałów afrykańskich, które wy-
stępowały w państwach określanych jako tzw. święte monarchie. Zarówno obrzę-
dy koronacyjne nowego władcy, jak i „odnowienie”, któremu okresowo podlegał 
panujący król, wymagają podobnych zabiegów. W trakcie tych ceremonii monar-
cha wielokrotnie popełniał najcięższe wykroczenia (z kazirodztwem włącznie). 
Girard stwierdza:

Nie tylko jakiś szczególny zakaz, ale wszystkie możliwe zakazy, jakie można sobie 
wyobrazić, król musi przekraczać. Prawie że encyklopedyczny charakter występków, jak 
również eklektyczna natura kazirodztwa wyraźnie pokazują, jaki rodzaj człowieka ma 
uosabiać król; jest to stuprocentowy przestępca, istota, która niczego nie respektuje, która 
przywłaszcza sobie wszelkie, nawet najpotworniejsze formy hybris39. 

Popełnianie tych wykroczeń jest niezbędne, aby król mógł zostać oskarżony 
przez tłum, a następnie – symbolicznie lub rzeczywiście – zamordowany, co po-
nownie wprowadziłoby stabilizację. Niekiedy zamiast niego ginie jeden z uczest-
niczących w ceremonii żołnierzy, który jest sobowtórem władcy40.

Dla Girarda te obrzędy są dowodem potwierdzającym rytualną genezę mo-
narchii. Instytucja ta, zakładając boskość władcy, zaciera jego status ofi arniczy; 
status, który okresowo staje się jednak ewidentny. Jeśli zatem faraon, jak potwier-
dzają egiptolodzy41, również posiadał pozycję świętego króla (będąc inkarnacją 

38  R. Girard, Kozioł ofi arny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987, s. 30. Cf. idem, Sacrum i przemoc, 
s. 16–17. 

39  Idem, Sacrum i przemoc, s. 144. 
40  Ibidem, s. 151. 
41  Cf. E. Horung, Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, s. 122–124; S. Morenz, Bóg 

i człowiek w starożytnym Egipcie, s. 41–45. 
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bóstwa), a nawet odbywał analogiczne ceremonie „odnowienia” swego urzędu42, 
to powstaje zasadne przypuszczenie, iż mógł stać się obiektem działań nie tylko 
rytualnych, ale i – w warunkach kryzysu – pararytualnych. 

O tym, iż powieść Prusa zawiera taką sugestię, przekonuje podobieństwo mię-
dzy strukturą obrzędów, a kolejnymi elementami biografi i Ramzesa XIII. Da się 
w niej bowiem wyodrębnić trzy etapy, które odpowiadają ceremonialnemu przy-
gotowaniu, krwawemu aktowi ofi arniczemu i pośmiertnej apoteozie. 

Przygotowanie

W tej fazie istnieje zbieżność między ofi arniczą separacją a zbliżaniem się Ram-
zesa do uzyskania tytułu faraona. Służą temu wszystkie trzy podróże, które książe 
odbywa – kolejno –jako erpatre, namiestnik i nieformalny władca; podróże, które 
mają potwierdzić umiejętności wojskowe, administracyjne oraz kultowe przyszłe-
go króla. 

Jedyna – ale zasadnicza – różnica polega na tym, iż dokonywane trójstopniowo 
przygotowanie prowadzi nie tylko do uświęcenia, ale także do profanacji. Ramzes 
na każdym etapie popełnia błędy, a niektóre z nich stają się podstawą zarzutów, 
jakie wysuwają przeciwko niemu kapłani. 

Głównym oskarżycielem Ramzesa jest Mefres, który formułuje klasyczne za-
rzuty, jakie prześladowcy stawiają swoim ofi arom43. Najważniejsze dla niego są 
kwestie religijne, dlatego nieustannie kładzie nacisk na brak autentycznej wiary 
u Ramzesa, który próbuje stawiać wymagania samemu Ozyrysowi (II, 23). Kiedy 
zaś kapłan przystępuje do zdecydowanego ataku, pojawi się pomówienie o bluź-
nierstwo, wyparcie się religii (II, 188, 194), a nawet o innowierczą konwersję
(II, 194).

Drugie ważne oskarżenie dotyczy stosowania przemocy wobec osób najsłab-
szych. Nawet jeśli Prus popełnia tu anachronizm, każąc i Ramzesowi XII, i Hira-
mowi wyrzec się ofi ar z dzieci, czyni to, aby móc pokazać kolejny atak na księcia. 
Meferes kilkakrotnie zarzuca mu bowiem zamordowanie synka i wytrwale szuka 
dowodów mających potwierdzić jego zbrodnię (II, 226–227). Kiedy zaś okazuje 
się to niemożliwe, i tak – na zgromadzeniu tajnej rady – będzie twierdził, że usu-
nięcie Sary i Setiego z pałacu było przyczyną ich śmierci (III, 172). 

Trzeci typ zarzutów koncentruje się wokół przestępstw na tle seksualnym. 
Wprawdzie Ramzes nigdy nie zostanie pomówiony o kazirodztwo, ale jego kolejne 
partnerki nie znajdą akceptacji. Wyjątkiem jest Sara, której pochodzenie wywoła 
wprawdzie kontrowersje, wszelako zostaną one przez Herhora usunięte. Meferes 

42  Cf. E. Horung, Faraon. Przeł. B. Ostrowska. W zbiorze: Człowiek Egiptu. Red. S. Donadoni. 
Warszawa 2000, 370–372. 

43  Cf. R. Girard, Kozioł ofi arny, s. 24–25. 
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natomiast nie omieszka wypomnieć, że zabranie przez Ramzesa Kamy jest świę-
tokradztwem (III, 69), a niektórzy członkowie rady stwierdzają, iż romans z żoną 
Tutmozisa stawia faraona w sytuacji co najmniej kłopotliwej (III, 171–172). 

O ile zatem Mefres postępuje zgodnie z prześladowczym schematem, o tyle 
Herhor wysuwa zastrzeżenia dotyczące wyłącznie zdrady stanu (III, 173). Ta róż-
nica sugeruje, iż pierwszy z nich domaga się rozwiązań tradycyjnych (tj. zgodnych 
z zasadą mitycznej identyfi kacji przeciwnika), natomiast drugiemu wystarczyłoby 
odsunięcie Ramzesa od tronu. 

Akt ofiarniczy

Herhor w rozmowie z Pentuerem precyzyjnie określa swój stosunek do Ramzesa. 
Brak osobistej nienawiści minister wyjaśnia zarówno własnym położeniem, jak 
i sytuacją młodego faraona, którą znakomicie zna i nieustannie kontroluje. Ry-
walizacja o władzę jest wykluczona, ponieważ Herhor, nawet usunięty z dworu, 
rządzi państwem niemal niepodzielnie. Natomiast jego wiedza i doświadczenie 
pozwalają mu na obiektywny ogląd sytuacji: Ramzes wciąż jest dla niego tylko 
niedojrzałym dzieckiem, które zbyt szybko zmienia stanowisko w zależności od 
tego, czyja perswazja jest skuteczniejsza. Dlatego Herhor ciągle oczekuje odpo-
wiedniej metamorfozy w postępowaniu faraona, a zarazem jest skłonny go usu-
nąć, gdyby wpływy fenickie okazały się zwycięskie. 

Na posiedzeniu tajnej rady minister powtórzy te zarzuty dotyczące zagrożeń 
wynikających ze zgubnej polityki Ramzesa. Ale Pentuerowi powie znacznie wię-
cej: zdrada polega przede wszystkim na tym, iż faraon zamierza uczynić Egipt 
państwem laickim, w którym kapłani nie mają żadnego wpływu na władzę. Pierw-
szy i najważniejszy argument Herhora przeciwko takiej koncepcji jest ściśle gene-
tyczny: „Nie faraonowie – o czym dobrze wiesz – stworzyli Egipt, lecz bogowie 
i kapłani” (III, 154). Państwo zatem to organizm wtórny względem systemu re-
ligijnego, i jako takie stale powinno mu być podporządkowane. Gdyby bowiem 
nie ofi ary oraz ci, którzy je sprawują, nie powstałyby żadne instytucje – Herhor 
wymienia: rolnictwo, system melioracyjny, medycynę, armię, dyplomację – nie-
zbędne do funkcjonowania monarchii. Niedoświadczony oraz gardzący wiedzą 
Ramzes ulega złudzeniu każącemu traktować porządek ofi arniczy jako dodatek 
do aparatu państwowego; dodatek, który nigdy nie był niezbędny, dlatego zawsze, 
a zwłaszcza teraz, można go usunąć. 

Paradoks polega na tym, iż sam Ramzes postępuje wedle logiki rytualnej: naj-
pierw akceptuje ją teoretycznie (wtajemniczenie w świątyni Hator), a następnie 
zamierza posłużyć się nią w politycznej praktyce. Jego strategia jest ściśle rytual-
na, gdyż wiąże się ze zredukowaniem wielu rozdzierających kraj antagonizmów 
do jednego, który rozkładałby społeczne napięcia, kierując się zasadą: „wszyscy 
przeciw nielicznym (tj. kapłanom)”. Dlatego kluczowym elementem jego planu 
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jest pozyskanie ludności rolniczej, którą władca kusi bądź ulgami, bądź rozdawa-
nym na ulicach pożywieniem. 

Herhor już w momencie głosowania nad dostępem do świątynnego skarb-
ca zdał sobie sprawę, iż pętla nad stanem kapłańskim zaciska się coraz szybciej. 
Działania ministra są więc kontratakiem, który kopiuje posunięcie przeciwnika. 
Dzięki umiejętnej manipulacji zjawiskami astronomicznymi „odbija” on faraono-
wi lud oraz znaczą część wojska. Drugie, o wiele bardziej mistrzowskie posunięcie 
polega na prowokacji zmuszającej Ramzesa do wykonania kolejnego ruchu: prze-
kupiony kapłan przynosi na dwór odpowiednie informacje, które wystarczają, aby 
wysłać do świątyni zbrojną delegację. 

Z zachowania Herhora można wnosić, iż nie tylko doskonale wie on, że to 
właśnie Tutmozis przybędzie z nakazem aresztowania; minister wie także, w jakiej 
roli – namiestnika samego Ramzesa – pojawi się dowódca gwardii u bram świąty-
ni. Wniosek, jaki Herhor wyciąga dokładnie obserwując Ramzesa na manewrach 
pod Pi-Bailos, polega na stwierdzeniu prostej zależności, zgodnie z którą jego mi-
łostki znacznie obniżają zaangażowanie polityczne i wojskowe44. Dlatego wiedząc 
o jego aktualnym romansie z Hebron, nie tylko go nie przerywa, ale dba o namięt-
ną realizację. Trafność tego założenia okazała się idealna, ponieważ w decydują-
cym momencie Ramzes najpierw nie dostrzega grożącego mu niebezpieczeństwa, 
a następnie kluczową misję powierza Tutmozisowi, mianując go swoim zastępcą. 

Herhor nie zamierza zabić Ramzesa, ale wie, że bez poświęcenia Tutmozisa 
konfl ikt nie zostanie rozwiązany. W ten sposób minister usuwa tego, kto zawsze 
był dla niego marionetką Hirama, a także – zgodnie z obrzędowym schematem – 
symbolicznie uśmierca faraona pod postacią jego ulubieńca i najbliższego współ-
pracownika. Substytucyjny charakter tego aktu został zresztą podkreślony przez 
fakt, iż wykonawcą owego usunięcia nie jest Herhor, ale jego podwładny – Euna-
na. Zamiast ofi arnika pojawia się jego zastępca dokładnie tak, jak zamiast ofi ary 
występuje jej sobowtór. Rytualny efekt jest natychmiast czytelny dla wszystkich 
uczestników tego wydarzenia, którzy już nad trupem Tutmozisa wznoszą okrzyki 
na cześć nowego władcy. 

Herhor nie zamierza zabić Ramzesa również z powodu obietnicy, jaką złożył 
jego matce Niktoris (III, 247). Nie przewidział jednak, jak silna jest nienawiść 
Mefresa, dlatego zlekceważył jego deklarację. Finał przynosi zatem podwójną 
walkę sobowtórów45 (Herhor-Tutmozis i Mefres-Ramzes), którą wygrywają ka-

44  Na klamrową analogię między manewrami a decydującym starciem z Herhorem trafnie 
wskazał Szaruga, podkreślając podobną – a zarazem „zintensyfi kowaną” – rolę ofi cera/szpiega Eunany. 
Cf  L. Szaruga, op. cit., s. 90 i 102.

45  Walka ta – a zwłaszcza jej konsekwencje – ma zresztą liczne prefi guracje w poprzednich 
segmentach Faraona. Mordercza lub samobójcza przemoc pojawia się niemal zawsze, kiedy dochodzi do 
konfrontacji między zbyt podobnymi antagonistami. Tam, gdzie występuje dwóch skłóconych wodzów 
(Herhor i Ramzes na manewrach, Mentezufi s i Ramzes pod Słonymi Jeziorami) spiskowców (Samentu 
i Mefres), kochanków (Ramzes i Lykon) czy metres (Sara i Kama), tam giną albo osoby trzecie (powieszony 
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płani właśnie z tego powodu, iż mają po swojej stronie większą liczbę – jawnych, 
a zwłaszcza ukrytych – sprzymierzeńców, sprawnie wykonujących każde ich po-
lecenie. 

Niepowodzenie Herhora jest tu jednak znaczące: w jego kalkulacjach, które za-
wsze się sprawdzały, uśmiercenie Ramzesa było wykluczone. Arcykapłan Amona 
zamierzał poświęcić wyłącznie Tutmozisa, dzięki czemu skończyłyby się pozostałe 
antagonizmy, a faraon, uzyskawszy tak poglądową „lekcję” praktyk ofi arniczych, 
albo sam, pozbawiony sprzymierzeńców, zrzekłby się tronu, albo (niczym jego 
ojciec) stałby się posłusznym kapłanom (III, 153). Działanie Mefresa pokazuje, 
iż w warunkach kryzysu podział na przemoc kontrolowaną, rytualnie zaaranżo-
waną oraz przemoc nieobliczalną i destrukcyjną już nie obowiązuje. Herhor chce 
być tylko ofi arnikiem, Mefres jest zwykłym mordercą – i to ten drugi doprowadza 
do ostatecznych rozstrzygnięć. 

Apoteoza

Ostatni rozdział Faraona pokazuje, iż przejęcie władzy w Egipcie dokonuje się na 
podstawie konsekwentnej postawy niemal wszystkich postaci. Kluczową rolę od-
grywa Herhor, który precyzyjnie zaplanował akt swojej koronacji. Bohater ten, jak 
zawsze, nie ujawnia nikomu swoich zamiarów: jego pragnienia pozostają ukry-
te, gdyż wie on, że ich odsłonięcie stwarza przynajmniej potencjalne zagrożenie 
ze strony konkurencji. Zmyleniu ewentualnych rywali służą natomiast działania 
pozorowane lub prowokacyjne, dzięki którym Herhor odgaduje cudze intencje. 
Ramzes próbował postępować identycznie, wyrabiając w sobie ów „instynkt ob-
łudy” (II, 63) oraz przybierając maskę hedonisty, który pozostaje zainteresowa-
ny wyłącznie rozrywkami. Jego doświadczenie, a także temperament okazały 
się w tym zakresie niewystarczające, dlatego ceremonialna koronacja stanie się 
udziałem Herhora. I nawet w jej trakcie postąpi on dokładnie wedle sprawdzone-
go scenariusza: nikomu nie pozwoli się zorientować, że zależy mu na zapoczątko-
waniu nowej dynastii, dlatego zagra va banque, wysuwając kandydaturę Nitagera. 

Finalne podobieństwo między Herhorem a Ramzesem jest dodatkowo podkre-
ślane za pomocą programu działania, jaki realizuje nowy władca. Fakt, iż postępu-
je on zgodnie z zamiarami Ramzesa, nie jest żadną „ironią historii lub losu”46, ale 
kolejnym dowodem, że przedmiotem walki była kwestia religijnego lub laickiego 

chłop, mały Seti, Patrokles), albo jeden z nieprzyjaciół (Samentu, Sara). Ten krąg przemocy powoli, ale 
systematycznie zbliża się do głównego celu; rozpoczyna bieg od osób zupełnie obcych, przechodzi przez 
najbliższych, aż wreszcie dosięga samego Ramzesa. 

46  A. Martuszewska, Stracone złudzenia młodego faraona. W: Prus i inni. Prace ofi arowane 
Stanisławowi Ficie. Red. J.A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 69. Cf. M. Rumińska, Polityka i historia jako 
gra w „Faraonie” Bolesława Prusa (w kontekście Bachtinowskiej teorii karnawalizacji). „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, z. 8, s. 156.
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porządku w państwie, a nie problem konkretnych rozwiązań administracyjnych. 
Wyjątkiem potwierdzającym tę regułę jest zagadnienie traktatu z Asyrią i losy Fe-
nicji: Herhor wprawdzie postępuje inaczej niż zamierzał Ramzes XIII, ale też nie 
tak, jak obiecywał Beroesowi. Nowy namiestnik działa bowiem wedle podobnego 
kompromisu, jaki zatwierdził jeszcze Ramzes XII – i nie jest wykluczone, że to 
przebiegły minister był wówczas autorem tego projektu. 

Pomimo tych analogii ostatni rozdział Faraona wyraźnie zmierza do ustano-
wienia wartościującej różnicy między Ramzesem a Herhorem. Lakoniczna infor-
macja o pogrzebie skrzętnie pomija ocenę czynów zmarłego, która zwyczajowo 
kończyła się jego apoteozą. Co więcej: uśmierzenie konfl iktów jest przypisywane 
tyleż organizacyjnym zdolnościom Herhora, ile usunięciu Ramzesa, który zyskuje 
miano sprawcy wszystkich nieszczęść Egiptu. Wyraźnie negatywny osąd postaci 
Ramzesa XIII formułowany jest bowiem z perspektywy tych, którzy jeszcze nie-
dawno byli uwikłani w mordercze konfl ikty. 

Warzenica-Zalewska trafnie dostrzegła niespójność między zasadniczą partią 
fabuły a Epilogiem, którego sam Prus nie dołączył do pierwszego wydania po-
wieści47. Problem polega jednak na tym, iż brak koherencji nie jest związany ani 
z analizą przyczyn upadku Ramzesa, ani z eudajmonistycznym przesłaniem Epi-
logu. Kluczowa pozostaje bowiem kwestia implikowanej kwalifi kacji osoby Ram-
zesa XIII. 

Istotnie, w Epilogu interpretacja pałacowego przewrotu powierzona została 
Menesowi, który formułuje ją nie z pozycji elit, ale mas. Uczony skonfrontowa-
ny zostaje z wyrzutami sumienia dręczącymi Pentuera, który doskonale wie, że 
swoim postępowaniem – przynajmniej biernie – stanął po stronie prześladowców 
młodego władcy (III, 263). Wyjaśnienia Menesa zmierzają wyłącznie w kierunku 
dostarczania kolejnych dowodów, że śmierć Ramzesa była konieczna i nieunik-
niona. Przyrównując ją do procesów naturalnych, sankcjonuje więc Menes dzia-
łanie za pomocą radykalnej przemocy, która zawsze pojawia się w okresie – cy-
klicznych – kryzysów. Będąc kapłanem i znawcą zachowań ludu, Menes nie może 
powiedzieć nic innego. 

Jednakże mówi on już z perspektywy odzyskanego pokoju, dlatego w jego dys-
kursie wyraźny nacisk pada na ów rewitalizujący moment. Jeśli zatem ta niezbęd-
na „operacja” zapewniła wszystkim – według cytowanej pieśni innego kapłana – 
rozkwit, płodność i obfi tość darów natury, to sprawca tych wydarzeń nie zasługuje 
więcej na tak surową ocenę. Sugestię taką potwierdza paralelizm dwóch pieśni, 
które pojawiają się po pogrzebie zarówno Ramzesa XII (III, 138), jak i Ramzesa 
XIII (III, 268–269). Jeżeli obaj zmarli nie potrzebują żałoby żywych, to dlatego, iż 
dostąpili nieśmiertelności. Na tym polega dyskretna apoteoza ostatniego przed-
stawiciela XX dynastii, który „teraz” również okazał się równy bogom. 

47  Cf. E. Warzenica-Zalewska, op. cit., s. 32–34. 
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Wnioski 

Mit o Ozyrysie różni się, oczywiście, od Faraona niezliczonymi szczegółami in-
trygi, chociaż wspólne pozostaje rozwiązanie fabularne dotyczące kilku podróży 
oraz umieszczenia momentu kulminacyjnego tuż po powrocie z ostatniej. Naj-
ważniejsza analogia polega jednak na prezentacji konfl iktów między protagoni-
stami. Mit potrzebuje radykalnej opozycji, stąd zestawienie „zazdrosnego” Seta 
ze „wspaniałomyślnym” Ozyrysem. W kontekście Faraona ta różnica okazuje się 
jednak iluzoryczna, ponieważ obaj antagoniści dają się poznać jako równie za-
wistni i nieprzejednani. 

Prus tę „poprawkę” do mitu sygnalizuje kilkakrotnie, każąc protagonistom 
powoływać się na każdego z tych bogów. Klasycznym przykładem jest konwersja 
Samentu, który najpierw gorliwie służy Ozyrysowi, a następnie Setowi – przeko-
nawszy się, iż ten ostatni dysponuje większą siłą (III, 118). Ramzes, biorąc udział 
w świątynnych misteriach, identyfi kuje się z Ozyrysem (I, 213), ale kiedy wpada 
w gniew, natychmiast przechodzi na stronę Seta (II, 85). Ta oscylacja jest jesz-
cze bardziej widoczna na poziomie zbiorowym: początkowo to pałac faraonów 
jest świątynią Ozyrysa, a tajne sprzysiężenie kapłanów nie bez powodu odbywa 
się w podziemiach świątyni Seta. W fi nale zaś mamy do czynienia z sytuacją od-
wrotną: to zamknięci w sanktuarium kapłani przyzywają Ozyrysa, a w krytycznej 
sytuacji Ramzesem i jego radą manipuluje inny kapłan Seta48. 

Jeżeli więc każdy może powoływać się i na Seta, i na Ozyrysa, oznacza to, iż 
obaj bogowie są doskonale symetryczni, wymienni. Ta unifi kacja powstaje w trak-
cie konfl iktu, a po jego rozwiązaniu następuje powrót hierarchicznej różnicy49. 
Według mitu to Set dokonuje zbiorowego morderstwa na Ozyrysie, i tak właśnie 
postępują kapłani z Tutmozisem oraz Ramzesem. Schemat mitu jednoznacznie 
sugeruje, iż jeśli każdy faraon jest żyjącym bogiem, to jest także martwą ofi arą 
kolektywnej przemocy. 

Mitologia ozyriańska należy do tzw. mitów królewskich opowiadających 
o władcach Egiptu. Skoro zaś pierwszym z nich był Ozyrys, to jego historia ma 
charakter fundacyjny, założycielski. Dlatego jeśli Faraon sugeruje, że losy XX dy-

48  Funkcja tego szpiega jest zresztą zbliżona do tej, którą w micie pełni wysłannik Seta, zapraszający 
Ozyrysa do pałacu, gdzie zostanie on zdradziecko zamordowany. Cf. A. Wach-Brzezińska, Mity 
starożytnych Egipcjan, s. 88. 

49  Niestety, dyskurs interpretacyjny dotyczący Faraona faworyzuje właśnie ów moment fi nalny, 
z jego perspektywy wprowadzając rozróżnienie na „złych” kapłanów i „dobrego” faraona (lub odwrotnie). 
Mechanizm ujednolicenia zawarty w fabule dostrzegł bodaj tylko Wacław Borowy, stwierdzając, iż: „Sam 
antagonizm pomiędzy Ramzesem a kapłanami bynajmniej nie jest antagonizmem pomiędzy szlachetnym 
sercem a egoistycznym rozsądkiem: przecież Mentezufi s mówi „do siebie” o Ramzesie, że to „potężny 
charakter”, z którym można wiązać najlepsze nadzieje, m.in. skruszenia Asyrii, a i z niejednej enuncjacji 
Herhora takie oczekiwania przebijają” (W. Borowy, O „Faraonie” Prusa. „Tygodnik Powszechny” 1952, 
nr 42, s. 3). 
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nastii nadal przebiegają wedle pradawnego scenariusza, oznacza to, iż pisarz pro-
ponuje namysł nad instytucją państwa z perspektywy jej religijnych korzeni. Ist-
nienie tego kontekstu sprawia, iż zestawianie koncepcji Prusa z Państwem Platona 
jest – jak zauważył Szweykowski50 – zupełnie bezzasadne. 

Gdyby jednak szukać analogii w dziedzinie refl eksji teoretycznej, można by 
odnaleźć pewne pokrewieństwa z traktatem pt. O państwie Bożym Augustyna. 
Wprawdzie dla autora podstawowym przykładem ziemskich organizacji jest Ce-
sarstwo Rzymskie, ale – jak sam stwierdza (por. XIX, 24, 435)51 – jego rozważania 
mają zastosowanie do wszystkich starożytnych imperiów. 

Kiedy św. Augustyn podejmuje kwestię ich początków, natychmiast przywołu-
je spór Kaina z Ablem:

Tak tedy pierwszy założyciel państwa ziemskiego był bratobójcą, gdyż, opanowany 
przez zawiść, zamordował brata swego (…). Nie należy się zatem dziwić, że znacznie póź-
niej, przy zakładaniu tego miasta, które miało stać się głową omawianej przez nas obec-
nie państwowości ziemskiej i władać tylu narodami, odtworzył się pewnego rodzaju obraz 
tamtego modelu, owego άρχέτυπος,, czyli pierwowzoru, jak mówią Grecy. Bo i wtedy, na 
skutek zbrodni wspomnianej przez któregoś z pogańskich poetów: 

„Krwią braterską spłynęły pierwsze grodu ściany”. 
Rzym został więc założony wtedy, gdy – jak poświadcza historia rzymska – Romulus 

zabił swojego brata Remusa (XV, 5, 169). 

Nieco dalej (XV, 5, 170) św. Augustyn dopowiada, iż konfl ikt rzymskich braci 
pokazuje, w jaki sposób organizacje ziemskie dzielą się i występują same przeciw-
ko sobie. Jeśli zatem warunkiem jedności jest podział, to paradoks ten oznacza, że 
potęga imperium wymaga zbrodni: tylko dzięki niej władza królewska jest silna 
i niepodzielna. 

Św. Augustyn wie, że ten akt nie miałby charakteru fundacyjnego, gdyby był 
tylko przypadkowy. Dlatego śledząc historię Cesarstwa, skrupulatnie wydobywa 
on kolejne bratobójcze konfl ikty, jakie nie tylko się powtarzają, ale i są sankcjo-
nowane przez legendarną tradycję. Szczególna uwaga zostaje zwrócona właśnie 
na propagowanie antagonizmu, który istnieje w obrębie całej kultury – od religii 
poczynając. Same bóstwa, jak stwierdza autor: „Chciały, ażeby uczucia obywatel-
skie nie wstrzymywały przed naśladowaniem takich walk, owszem, ażeby zbrod-
nia ludzka była usprawiedliwiona przykładem bogów” (II, 25, 168; por. II, 20, 
157–158). 

Religia starożytna wedle św. Augustyna nie tylko przenika do „uczuć obywa-
telskich” (a więc do zasad rządzenia państwem), ale także występuje w literaturze 

50  Cf. Z. Szweykowski, op. cit., s. 307. 
51  W ten sposób odsyłam do: Św. Augustyn, O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII. Przeł. 

i oprac. W. Kornatowski. Warszawa 1977, t. 1–2. Liczba rzymska oznacza księgę, cyfry arabskie kolejno: 
rozdział i stronice.
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czy teatrze (II, 25, 168), wywierając ogromny wpływ na odbiorców. W ten sposób 
transcendentalna, boska przemoc staje się niezbywalnym składnikiem tego, co 
pojawia się w niemal każdym doświadczeniu kulturowym. 

Prus, jak sądzę, wyciąga ostateczne konsekwencje z takiego założenia. Jeśli 
pierwotnym wzorcem postępowania z innym – czyli: z bratem – jest zbrodnia, 
to jej rezultaty muszą przenikać całą cywilizację. Począwszy od religii przez ety-
kę (w formie zacytowanych fragmentów z Księgi Umarłych), magię (prezentacja 
zdolności Beroesa) czy sztukę (dramat, poezja, architektura) – wszędzie w Fara-
onie pojawiają się elementy mitycznego archetypu przybierającego kolejne, nie-
kiedy zawoalowane postacie. Wyjątkowym zainteresowaniem pisarz obdarzył, 
oczywiście, naukę, którą pokazał w ścisłej zależności od sfery religijnej52. Ludzki 
bowiem rozum, nawet w swych najbardziej „obiektywnych” i „neutralnych” funk-
cjach dążących do odkrywania praw przyrody, nieustannie pozostaje dzieckiem 
– i spadkobiercą – porządku rytualnego. W tym sensie Faraon jest najbardziej 
antypoztywistyczną powieścią Bolesława Prusa. 

52  Cf. Z. Szweykowski, op. cit., s. 330. 



 

VIII Panny z prowincji.
„Ze wspomnień cyklisty” Bolesława Prusa wobec

mitów miłości

W Notatkach do powieści „Cykliści” Prus w akapicie poświęconym bohaterowi za-
pisał uwagę, która podsumowuje jego perypetie: „Nie można bawić się chłopa-
mi, ani pannami”1. Pisarz zatem nie rozdziela problematyki związanej ze wsią 
od tej, która dotyczy relacji erotycznych. Ta sugestia znajduje zresztą potwierdze-
nie w samym utworze, który łączy oba aspekty w sposób harmonijny, aczkolwiek 
zagadkowy. Związek między nimi do tego stopnia nie jest oczywisty, iż dotych-
czasowe interpretacje oparte są na selektywnym wyborze, który faworyzuje jeden 
z nich kosztem drugiego. Konsensus panuje jedynie w kwestii krytycznego stano-
wiska Prusa (owego: nie można), później natomiast zaczynają się różnice, zgodnie 
z którymi Ze wspomnień cyklisty albo podważa modernistyczny erotyzm2, albo 
– romantyczne nastawienie do kwestii społecznych3. 

Sądzę jednak, iż rozdzielanie obu tych aspektów jest zabiegiem sztucznym, 
dlatego każda interpretacja tego opowiadania stoi przed problemem ich połącze-
nia. Zadanie to jest wykonalne dzięki sugestii Prusa, który nadał – nie tylko zresz-
tą temu – utworowi kompozycję ramową, rozpoczynając go od kwestii miłosnej 
i kończąc na niej. Jeśli jednak erotyzm odgrywa dominująca (i syntetyzującą) rolę, 
to musi zostać ujęty w kategoriach bardziej uniwersalnych. Rację ma więc Jerzy 
Tynecki, który wiąże koncepcję Prusa z Platońską Ucztą, a ściślej: z opowiadaniem 
jednego z uczestników dysputy, które zawiera słynną wizję androgynizmu. Dodać 
wszakże należy, iż pisarz zapewne korzystał z wersji zapośredniczonej, która funk-

1  B. Prus, Notatki do powieści „Cykliści”. W: „Archiwum Literackie”, t. 19. Red. E. Pieścikowski. 
Wrocław 1974. 

2  Cf. J. Tynecki, Eros rozcząstkowany (albo: Prus wobec Androgyne). W: Światopogląd pozytywizmu. 
Łódź 1996; M. Głowiński, Prus – parodysta: „Ze wspomnień cyklisty”. W: Monolog wewnętrzny Telimeny 
i inne szkice. Kraków 2007. 

3  T. Budrewicz, Farys spieszony. Wokół „Ze wspomnień cyklisty”. W: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. 
Red. Z. Przybyło. Częstochowa 1998. 
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cjonowała w literaturze romantycznej (Adam Mickiewicz) oraz modernistycznej 
(Stanisław Przybyszewski). 

Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie relacji między tymi trzema pozio-
mami: platońskim „architekstem”, jego dwoma polskimi odmianami oraz propo-
zycją Prusa. W ten sposób, jak sądzę, można będzie wyjaśnić, na czym – w Ze 
wspomnień cyklisty – polega koegzystencja wątku miłosnego z podróżą przez pod-
warszawską wieś. 

1

Pomimo iż w Uczcie Arystofanes przedstawia narrację, w której pojawia się skom-
plikowana fabuła, to jednak najważniejsza pozostaje jej konkluzja. Komediopisarz 
stwierdza zatem, iż działania kochanków dążą do: 

...stopienia się w jedno w uściskach i ciał zespoleniu. A stąd to wszystko pochodzi, że daw-
na natura nasza była właśnie taka, że były z nas skończone całości. Miłość jest na imię temu 
popędowi i dążeniu do uzupełnienia siebie, do całości. Jak mówię, przedtem były z nas 
jedności (192 E)4.

Miłość zatem powstaje z niedoskonałości i braku. Jest doświadczeniem, w któ-
rym podmiot stwierdza swe ograniczenie i stara się je przezwyciężyć, znajdując 
najbliższą, tj. najbardziej podobną do siebie, osobę. Dzięki temu miłość staje się 
pełnym zespoleniem, które niweluje w każdym wymiarze odrębność obojga ko-
chanków. 

Z taką koncepcją Erosa nie zgadza się już Sokrates, a raczej Diotyma, która 
w swoim wywodzie nawiązuje do wypowiedzi Arystofanesa, stwierdzając, iż: 

...miłość ani połowy nie szuka, ani całości, jeśli nie będzie właśnie jakieś dobro. (…) Prze-
cież człowiek rad by sobie i ręce, i nogi poobcinał, gdyby mu się zepsute wydawały i złe. 
Więc uważam, że człowiek niekoniecznie to kocha, co „jego własne”, chyba że to „jego” jest 
właśnie dobre, a inne złe (205 E).

Diotyma podtrzymuje relacyjną naturę miłości, niemniej jednak domaga się, 
aby jej „cel” spełniał kwalifi kacje związane z partycypacją w odpowiedniej idei. 
K. Dover trafnie wydobył przesłanki, które zakłada ten argument: „Diotyma bez-
pośrednio atakuje założenie, bez którego wyjaśnienie Erosa przez Arystofanesa 
nie może zostać utrzymane: to mianowicie, że każda osoba szuka, kocha i pielęg-
nuje siebie, i to, co jest lub było częścią samego siebie”5. 

4  W ten sposób odsyłam do: Platon, Uczta. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 1982. 
5  K.J. Dover, Aristophanes’ speech in Plato’s „Symposium”. „Th e Journal of Hellenic Studies” 1966, 

t. 86, s. 48. 
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Androgynizm, po pierwsze, prowadzi do miłości własnej, w której druga oso-
ba jest traktowana jak rozszerzenie czy podwojenie samego „ja”. Z tego właśnie 
powodu, po drugie, odszukiwanie utraconej połowy wyklucza jej autentyczne 
rozpoznanie6. Dover określa androgyniczne pragnienie mianem upodobania 
(preference) i opisuje jego funkcjonowanie następująco: 

Kiedy pragnienie A w stosunku do B staje się „upodobaniem”, często zdarza się, iż B nie 
zwraca na siebie uwagi obiektywnie upragnionymi jakościami, tak że C nie rozumie, dla-
czego A preferuje B, a owo upodobanie A pozostaje niewzruszone nawet wobec dostępno-
ści nieskończenie upragnionego D7. 

Dover dodaje, iż ów trzeci podmiot C nigdy nie zainteresuje się osobą B, po-
nieważ została ona wybrana przez A w sposób skrajnie idiosynkratyczny, czyli 
z pominięciem tego, co w danej społeczności jest uznawane za cenne. 

Eros w ujęciu Arystofanesa zakłada zatem samozwrotną naturę pragnienia. 
Podmiot jest bowiem zarówno celem miłości, jak i jej wyłącznym źródłem: to on 
decyduje, kto okaże się „drugą” połową, ponieważ wybór ten ostatecznie jemu 
samemu służy. Z takim właśnie ujęciem polemizuje Sokrates wymagający od mi-
łości zarówno bezinteresownego charakteru, jak i doskonałości, która powstaje 
dzięki połączeniu wartościowych kochanków8. 

2

Niejednokrotnie już zauważano, iż Dziady Adama Mickiewicza dokonują restytu-
cji mitu androgynicznego9, chociaż stopień jego alegacji wciąż pozostaje kwestią 
otwartą. Analogie między romantyczną miłością a koncepcją Arystofanesa istot-
nie są liczne. Najważniejsze z nich mają wyraźnie antysokratejski charakter, gdyż 
są odpowiedzią na krytyczne uwagi fi lozofa. I Dziewica (z I części), i Gustaw (z IV 
części) twierdzą, iż unia kochanków jest harmonijna, prowadząca do wewnętrznej 

6  Na tę konsekwencję zwraca uwagę wielu komentatorów Uczty. R.A. Markus pisze, iż dla 
Arystofanesa: „Miłość jest tożsama z tym pragnieniem dopełnienia; jej obiekt, który może być skądinąd 
nieznany, jest określony wyłączne jako będący »uzupełnieniem« (...) potrzeby kochanka” (R.A. Markus, 
Th e Dialectic of Eros in Plato’s „Symposium”. „Downside Review” 1955, t. 73, s. 222; cf. S. Bernardete, On 
Plato’s „Symposium”. München 1994, s. 55–59). 

7  K.J. Dover, op. cit., s. 49.
8  M. Eliade dowodzi, iż idea doskonałości, jaka powstaje przez połączenie przeciwieństw, jest 

pierwotną, religijną interpretacją mitu Androgyne (cf. M. Eliade, Mefi stofeles i Androgyn. Przeł. B. Kupis. 
Warszawa 1999, s. 122–133). 

9  Cf. M. Janion, M. Żmigrodzka, IV część „Dziadów” i wczesnoromantyczny bohater egzystencji. 
„Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. 7–10; B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy. 
Kraków 1992, s. 99–100; M. Rudaś-Grodzka, „Sprawić, aby idee śpiewały”. Motywy platońskie w życiu 
i twórczości Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim. Warszawa 2003, s. 238–255.
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doskonałości, dlatego wyklucza egoizm. Ich związek nie jest również oparty na 
braku rozpoznania; wręcz przeciwnie: pojawienie się kobiety ma naturę epifanii, 
w której objawia się osoba o nadnaturalnych cechach. 

Scenariusz Arystofanesa zostaje jeszcze potwierdzony w dwóch kolejnych 
aspektach. 

Więź między kochankami uzyskuje bowiem sankcję boską, a nawet przyjęta 
zostaje teoria miłosnej predestynacji10, zgodnie z którą związek ich dusz jest prze-
dustawnym dziełem samego Boga. Wynika z tego, po drugie, iż faktyczne połącze-
nie kochanków jest tyleż pewne, ile nieprzewidywalne, niezależne od ich działań 
i – z ich perspektywy – dokonuje się przypadkowo. 

Nieplanowane spotkanie prowadzi Gustawa i jego kochankę do autentycznej 
komunii. Na tym właśnie polega odstępstwo Mickiewicza, które określone zostało 
mianem „androgynizmu spełnionego”, ponieważ: „Gustaw odnalazł swoją utra-
coną połowę istnienia. Największe pragnienie miłosne, aby zamienić się w lubą 
osobę, by z dwu stać się jednym, zrealizowało się tu na ziemi zamienionej dzięki 
potędze uczucia w rajski ogród”11. Arystofanes sądził, iż w tej sytuacji kochanków 
nic, poza śmiercią, nie może już rozdzielić, ponieważ sprzyjają im nawet istoty 
nadprzyrodzone. Los romantycznego bohatera okazuje się jednak odmienny, ale 
brak jest podstaw, aby sądzić, iż spotkała go kara ze strony zawistnych bogów12.

Kiedy Gustaw snuje fantastyczny projekt pojawienia się na uczcie weselnej 
swojej kochanki, stwierdza, iż nawet wówczas nie zostałby dopuszczony do niej, 
ponieważ:

Ty pod zazdrośnych oczu, chytrych żądeł strażą!
Ani obaczyć nie wolno bezkarnie.
Pożegnać, porzucić każą… (IV, 1075–1077).13

W tej hipotetycznej scenie zawarta jest sugestia, iż spełniona miłość stała się 
obiektem zazdrości innych. Ich – a zwłaszcza tego, który jest panem młodym – 
uczucie jest zatem wtórne, zapośredniczone; jest zwykłą kopią tego, które naro-
dziło się spontanicznie w sercu Gustawa. 

Inni (owi „źli ludzie”) okazali się silniejsi, i to nie tylko dlatego, że odebrali 
mu ukochaną, ale także z powodu upokorzenia, do jakiego doprowadzili. Bohater 
bowiem zbyt wnikliwie analizuje siebie, aby nie odkryć (por. IV, 1050), iż nowy 
związek jego ukochanej w nim samym sprowokował zazdrość i wynikające z niej 
rozdarcie. Gustaw doświadcza zatem sprzecznych uczuć: jeszcze bardziej uwielbia 
kochankę, ale jednocześnie jej nienawidzi. Zamiast androgynicznego spełnienia 

10  M. Janion, M. Żmigrodzka, op. cit., s. 7.
11  M. Rudaś-Grodzka, op. cit., s. 245. 
12  Cf. ibidem, s. 251, 255. 
13  W ten sposób odsyłam do: A. Mickiewicz, Dziady. Poema. Warszawa 1991; cyfry w nawiasie 

oznaczają kolejno część i numery wersów.
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pojawia się dialektyka przyciągania i odpychania, co znajduje swój fi nał w samo-
bójczej decyzji. 

3

Androgyne Stanisława Przybyszewskiego wykorzystuje wątki z Uczty Platona oraz 
Dziadów Mickiewicza. Synkretyzm jest zauważalny przede wszystkim w dwu-
dzielnej kompozycji, która w pierwszej części (W godzinie cudu) umieszcza an-
drogynizm spełniony oraz rozstanie, w drugiej (Androgyne) natomiast – per-
spektywę ponownego zjednoczenia kochanków, jakie dokona się w zaświatach po 
przejściu przez bramę śmierci. 

Przybyszewski przejmuje także koncepcję przypadkowego spotkania – tym ra-
zem rozszerzoną. Bohater bowiem nie tyle czeka na wizytę, ile aktywnie stara się 
odnaleźć swoją drugą połowę, która dała mu zaledwie znak. Jednakże wszystkie 
jego wysiłki (na jawie i we śnie) okazują się bezcelowe, ponieważ kochanka sama 
decyduje o czasie i miejscu swego objawienia. 

Nie bez znaczenie pozostają także różnice. Żeby uzasadnić rozstanie Przy-
byszewski nie wprowadza „złych ludzi”, pozostawiając decyzję odejścia samej 
kochance. Jej wyjaśnienie jest niezwykle znamienne: „Odeszłam od Ciebie, boś 
patrząc na mnie, patrzał w Twoją własną duszę – bo jestem ciałem Twej myśli, 
jestem kształtem i ciałem Twych tęsknot, wyrazem Twych uczuć i ruchem Twej 
woli…” (A, 448)14. Gabriela Matuszek słusznie zatem zauważa, iż: „Bohater An-
drogyne ujrzawszy ukochaną »ujrzał samego siebie«. Mit Androgyne można by 
zatem traktować również jako swego rodzaju wariację mitu Narcyza, oglądającego 
własne odbicie w lustrze wody”15. 

Kochanka chociaż kusi swoją cielesnością, jest jednak alter-ego bohatera. Przy-
byszewski nie rozstrzyga, na ile tego typu narcyzm ma egoistyczne podłoże; po-
stać kocha bowiem zarówno siebie, jak i swoją wybrankę w taki sposób, iż uczucia 
tego nie sposób rozdzielić. 

14  W ten sposób odsyłam do: S. Przybyszewski, Androgyne. W: idem, Poematy prozą. Wybór, wstęp 
i opracowanie G. Matuszek. Kraków 2003; cyfra w nawiasie oznacza stronę. 

15  G. Matuszek, Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek, samotny „homo dolorosus”. W: S. Przyby-
szewski, op. cit., s. 29. Cf. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1997, 
s. 242–264; K. Rakowska, „W kobiecie kocham siebie”, czyli kobieta jako lustro dla mężczyzny w twórczości 
Stanisława Przybyszewskiego. W zbiorze: Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – 
eseje. Red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Burta. Siedlce 2006, s. 221–226. 
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4

Klamrowa kompozycja Ze wspomnień cyklisty grupuje wątki miłosne w począt-
kowej oraz końcowej partii tekstu. Symetryczny charakter budowy zostaje pod-
kreślony za pomocą analogicznych powtórzeń, które dotyczą postaci kobiecych. 
Początek fabuły zawiera bowiem perypetie Anastazego z dwiema bohaterkami: 
Henryką i Karoliną; natomiast fi nał narracji przynosi podobne wydarzenia, w któ-
rych bierze udział Zosia oraz Hania. Takie podwojenie nie ma jednakże natury 
tautologicznej, ponieważ partia początkowa nawiązuje do Dziadów Mickiewicza, 
a końcowa – do Androgyne Przybyszewskiego. 

Wszelako w obu wypadkach Prus powraca do Arystofanesa, gdyż nie przedsta-
wia żadnego – ani duchowego, ani cielesno-duchowego – zjednoczenia kochan-
ków. Romantyczna i modernistyczna androgynia zostaje zatem zakwestionowana, 
chociaż nie dzieje się to bezpodstawnie. Pisarz stara się bowiem określić przyczy-
ny, które sprawiają, iż tego rodzaju koncepcja jest niemożliwa do realizacji. 

Wobec romantyzmu

Prezentacja epifanii, której doznał Gustaw, widząc ukochaną, jest zbyt jednostron-
na, gdyż pozostaje ograniczona do perspektywy bohatera. Dlatego rozwijając Mi-
ckiewiczowski temat, Prus stara się pokazać, w jaki sposób następuje konstytucja 
owej boskości, którą kochanek obdarza swą wybrankę. 

Proces ten, po pierwsze, nie jest momentalny, ale zakłada perspektywę tempo-
ralną. Po drugie jednak, dokonuje się przy współudziale kochanki, która w tym 
celu posługuje się pewnymi strategiami. Przedstawiając zachowania Henryki 
i Karoliny, pisarz prezentuje dwa różne warianty kobiecej taktyki wraz z ich kon-
sekwencjami.

Panna Henryka jest wyraźnie zadowolona ze starań swojego amanta, a nawet 
delikatnie go do nich zachęca. Jej kokieteria wydaje się niewinna, aczkolwiek jest 
podszyta próżnością, która czerpie zadowolenie ze skierowanego na jej osobę mę-
skiego pragnienia. Anastazy zostaje więc przez Henrykę „wykorzystany” jako ad-
orator, który zaspokaja jej miłość własną. 

Mechanizm ten mógłby jeszcze długo funkcjonować, o ile pozostałby ukryty. 
Dzieje się jednak inaczej, gdyż Henryka (razem z bratem) pozwala sobie na nie-
wybredny żart z absztyfi kanta. Z tego powodu zrywa on dalszą relację, tłumacząc 
swe postępowanie następująco: „Więc to tak?... – myślałem drżąc z oburzenia. – Ja 
ją kocham, ja ją ubóstwiam, ja w mej duszy stawiam jej ołtarze, ja pragnę dla niej 
życie poświęcić, a ona – drwi ze mnie?...” (ZWC, 176)16. Odkrycie jest zatem bo-

16  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Ze wspomnień cyklisty. W: Pisma. Red. Z. Szweykowski. 
Warszawa 1949, t. 24; cyfra w nawiasie oznacza stronę.
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lesne, ponieważ prowadzi bohatera do wniosku, iż on sam nie tylko nie był kocha-
ny, ale wręcz nie przedstawiał dla swej wybranki żadnej wartości. Uświadamiając 
sobie ten fakt, Anastazy dokonuje detronizacji, sprowadza boginię do kategorii 
„piękności nieosobliwej”. 

Panna Karolina uzyskuje status „niebianki” w przeciwny sposób, gdyż począt-
kowo okazuje bohaterowi zimną obojętność, a następnie unika z nim kontaktów, 
ograniczając je do niezbędnego minimum. Ta strategia okazuje się nadzwyczaj 
skuteczna, ponieważ Anastazy nie tylko się zakochuje, ale także popada w auten-
tyczną zależność.

Doznawałem wobec niej – wyznaje – jakiegoś tkliwego poddania się, jakiejś wstydli-
wości, jakiejś wdzięczności dla tej mojej ukochanej, a jednocześnie pragnąłem dokonać 
niezwykłego aktu poświęcenia. Ale ponieważ w Warszawie trudno zostać bohaterem, więc 
obmyśliłem inny rodzaj szlachetnej ofi ary (ZWC, 179). 

Tego typu postawa stanie się odtąd dla bohatera znamienna. Z jednej strony 
jego pragnienie pozostaje na tyle zafascynowane niedostępną kobietą, iż wyrzeka 
się on wszelkiej samodzielności. Z drugiej jednak strony doznaje z tego powodu 
niejakiego upokorzenia, więc snuje kompensacyjne fantazmaty, w których sam 
okazuje się podziwianym przez ukochaną (i jej matkę) herosem. 

Ten mechanizm również mógłby sprawnie funkcjonować, gdyby nie pojawi-
li się „źli ludzie”. Jednakże Prus, wprowadzając postać zwycięskiego konkurenta, 
inaczej niż Mickiewicz pokazuje trójstronne interakcje. Miłość między Karoli-
ną a jej narzeczonym istniała uprzednio, dlatego nie jest niczyją kopią. Implicite 
obecna w Dziadach krytyka innych, którzy wykorzystując swą pozycję społeczną, 
imitują, a następnie niszczą prawdziwe uczucia, zostaje zatem anulowana. 

Pisarz zarazem pokazuje, iż narodziny miłości bohatera przebiegają wedle za-
sady qui pro quo. Anastazy zakochuje się w Karolinie właśnie z powodu jej na-
rzeczonego, chociaż nic o nim nie wie. Jej efektywna „strategia” nie jest bowiem 
działaniem celowym, ale wynika z zaznanego rozczarowania, a następnie z po-
nownego nawiązania dawnej relacji. 

Podobne odwrócenie zostaje zastosowane w dalszym toku fabuły, która kon-
centruje się wokół cierpień zdradzonego kochanka. Mickiewiczowski Gustaw 
skupia doznania na sobie i kochance, jedynie nadmieniając o zazdrości w sto-
sunku do konkurenta. Prus natomiast pokazuje, iż to on jest najważniejszy, gdyż 
wzbudza najsilniejszą reakcję.

Anastazy planuje bowiem zemstę, w wyniku której zasadniczy atut męża Ka-
roliny zostanie zniszczony, powodując jego decyzję samobójczą. Ten zamiar nigdy 
nie będzie zrealizowany, dlatego – podobnie jak w wypadku Gustawa – potencjał 
agresji zostaje przeniesiony z męża na odrzuconego amanta. Anastazy wprawdzie 
się nie zabija, ale niszczy podstawę psychicznego zdrowia. Popada w długotrwałą 



164  

bezsenność, która czyni z niego „zjawę” istniejącą na granicy tego, co rzeczywiste 
i wyobrażone. 

Częściowe uzdrowienie następuje w momencie, kiedy bohater wyrzeknie się 
odwetu, odwracając swą uwagę od rywala. Wówczas okazuje się, iż inne kobiety 
zaczynają się Anastazemu podobać, a Karolina nie wzbudza już w nim negatyw-
nych reakcji. Fantazmatyczna wizja, w której dostrzega on „ślad” dawnej uko-
chanej w wielu kobietach, sugeruje, iż każda z nich może się okazać tą „jedyną” 
i „niezastąpioną”. 

W tej sytuacji nieszczęśliwy kochanek może jedynie skupić się na sobie. Jak 
bowiem stwierdza bohater: „Człowiek niekiedy czuje dziką potrzebę rozdrapywać 
zabliźniające się rany i to okrucieństwo na samym sobie sprawia mu przyjemność. 
Więc i ja czułem rozkosz oskarżając się o niepowodzenia miłosne” (ZWC, 199). 
Pełne uzdrowienie polega zatem na rezygnacji z autoagresji, która jest zastępczą 
formą rywalizacji. Prus pokazuje, iż proces ten jest niezwykle trudny, ponieważ 
mimo absurdalnych zarzutów, jakich wymaga, dostarcza realnej (a zarazem osią-
galnej) satysfakcji związanej z ukaraniem „winnego”. Na tym polega istota „obłę-
du na tle erotycznym”, przed którym Anastazy (zgodnie z radą lekarza) zamierza 
uciec, wyruszając na podwarszawskie drogi. 

Wobec modernizmu

O ile nawiązania do romantycznego arcydzieła pozostają w sferze aluzji17, o tyle 
kontekst modernistyczny Prus przywołuje bezpośrednio, i to zarówno w wymia-
rze ogólnym, jak i konkretnym związanym z utworem Przybyszewskiego18. 

Anastazy sakralizuje ukochaną oraz silniej niż poprzednio podkreśla miłos-
ną predestynację. Począwszy od pierwszej epifanii, pojawiają się określenia, które 
interpretują przypadkowe spotkanie w kategoriach metafi zycznych: „Spojrzała... 
Jak ona spojrzała na mnie!... O, stójcie… Wszakże ona i ja jesteśmy więcej ani-
żeli rodzeństwem… jesteśmy połowami jakiejś mistycznej istoty… (…). Los mój 
zdecydowany… (ZWC, 245; por. ZWC, 255, 294, 305). Przedstawiając fi nałowe 
perypetie Fitulskiego, pisarz szczególnie zwraca uwagę na deterministyczne zało-
żenia, które tkwią u podstaw tezy o „przedbytowym” związku dwojga kochanków. 

Najważniejsza presupozycja dotyczy samego pragnienia. Jeśli bowiem oboje 
zostali złączeni na poziomie metafi zycznym, to konieczne jest, iż stykając się ze 
sobą w przestrzeni fi zycznej, natychmiast skierują ku sobie spontaniczne i nie-
zmienne pragnienia. Prus analizuje tę kwestię z obu perspektyw i dochodzi do 

17  Tylko niekiedy są one wyraźne. Np. starając się o pannę Karolinę, Fitulski stwierdza, iż: „Ja, 
skromny urzędnik bankowy, jeszcze nie mogłem myśleć o zapewnieniu sobie raju na ziemi (...)” (ZWC, 
177; cf. D IV, 1252).

18  Wyraźnym nawiązaniem jest motyw wiązanki, którą bohater Androgyne dostaje od nieznajomej 
wielbicielki. Prus rozdziela go między dwie bohaterki: Zosia wręcza Anastazemu kwiaty, a Hania – wstążkę. 



165

 

wniosku, iż tak silne warunki nie mogą być jednocześnie spełnione. W wypad-
ku kochanka pragnienie jest wprawdzie spontaniczne, ale nie jest niezmienne; 
w wypadku kochanki natomiast odwrotnie: pragnienie jest niezmienne, ale nie 
spontaniczne. 

Anastazy zakochuje się bowiem najpierw w Hani, ale starając się do niej do-
trzeć, trafi a na Zosię, która także wzbudza w nim silny afekt. Ponownie zatem 
pojawia się qui pro quo, pokazujące, iż pragnienie nie jest jednoznacznie określo-
ne, dlatego swobodnie dokonuje „podstawienia” lub zamiany osób, którymi jest 
zainteresowane. 

Anastazy spotyka Zosię, potem Hanię, a następnie znów Zosię. Za każdym 
razem natychmiast zakochuje się w jednej i zapomina o drugiej, by ostatecznie 
obie porzucić. Żadna z nich zatem nie wzbudziła w nim autentycznego uczucia; 
nie jest natomiast wykluczone, iż jego „zdwojone” zabiegi służyły zaspokojeniu 
miłości własnej. 

Początkowo obie panny zachowują wobec Anastazego konwencjonalny dy-
stans, gdyż warszawski amant zdecydowanie nie zrobił na nich oszałamiające-
go wrażenia. Jednakże jego przemieszczenie z domu rejenta do domu doktora 
i z powrotem dokonało zasadniczych zmian. Ironiczny stosunek Hani ulatnia się 
natychmiast, gdy tylko nabierze ona przekonania, iż Anastazy ukradkiem wzdy-
cha do Zosi. I odwrotnie: Zosia przyjmuje wracającego od Hani bohatera z pełną 
atencją, okazując mu niedwuznaczne oznaki zainteresowania. Obie przyjaciółki 
są zatem zazdrosne o siebie i dlatego niepozorny Fitulski staje się dla nich tak 
atrakcyjny. 

* * *

Zarówno w romantycznej, jak i modernistycznej androgynii Prus dostrzega 
dwa warianty, które można znaleźć już w platońskiej Uczcie. Pierwszy – zgod-
nie z koncepcją Arystofanesa – zakłada, iż całość, jaką tworzą kochankowie, ma 
w istocie charakter narcystycznego podwojenia, tautologicznej projekcji, jakiej 
dokonuje jedna ze stron. Drugi wariant – zasugerowany przez Sokratesa – przyj-
muje, iż połączenie dwojga kochanków dokonuje się ze względu na ich wartość, 
tak iż razem tworzą naturę zarówno jedną, jak i doskonałą. 

Niezależnie jednak od tego, czy mit Androgyne będzie interpretowany w ka-
tegoriach jedynie „podwojenia”, czy aż „dopełnienia”, zawsze zakłada bezpośred-
nią naturę relacji, która powstaje między podmiotami. Prus jest przekonany, iż 
taka sytuacja jest w zasadzie niemożliwa, a w każdym razie nie taka oczywista, 
jak przedstawiają ją niektóre utwory literackie. Tym bowiem, z czym nieustan-
nie boryka się ludzka egzystencja, jest mediatyzacja, której ulegają międzyludzkie 
– a zwłaszcza miłosne – relacje.
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Prus pokazuje ten mechanizm, wzmacniając lub osłabiając rolę partnera. 
W pierwszym, narcystycznym modelu okazuje się zatem, iż pozornie nieistotna 
funkcja tego, kto jest tylko „odbiciem”, staje się kluczowa. Samoafi rmacja możli-
wa jest właśnie dlatego, że inny swoim zainteresowaniem już dokonał afi rmacji. 
Miłość własna – a więc relacja podmiotu z sobą samym – jest niemożliwa do 
zaspokojenia bez kogoś, kto będzie cierpliwym adoratorem (wie o tym Henryka) 
lub będzie podziwiał bohaterskie czyny, a przynajmniej warszawską elokwencję 
Anastazego. 

W drugim modelu udział partnera jest natomiast minimalizowany. Najważ-
niejszy (najważniejsza) okazuje się ten (ta), który (która) sugeruje taki właśnie 
wybór kochanka lub kochanki19. Prus unaocznia, jak nikła jest granica między 
miłością a zazdrością, czy raczej: jak często miłość jest nierozpoznaną formą za-
zdrości. Pomimo iż konkurent ujawnia się później (narzeczony Karoliny) lub jest 
tylko domniemany (Hania dla Zosi, i odwrotnie), to jednak ma on (ona) decydu-
jący wpływ na powstanie i przebieg „androgynicznego” uczucia. 

W obu zatem wariantach pojawia się zapośredniczenie, dlatego zamiast binar-
nej relacji kochanków Prus tworzy grę trójkątów, która wypełnia kompozycyjną 
klamrę. Ta reguła w końcowej partii znajduje wyraźne potwierdzenie w rozważa-
niach bohatera, który nie mogąc się pogodzić z istnieniem aż dwóch „aniołów”, 
stawia następujące pytanie: „Kto zresztą wie, czy w przedbytowej krainie owa do-
skonała istota, zwana przez poetów »androgyne«, składa się nie z dwu, lecz z kilku 
dusz ludzkich: jednej męskiej i dwu lub więcej kobiecych?” (ZWC, 305). To nie 
jest burleskowy koncept20, a w każdym razie nie tylko. Prus pokazuje, iż androgy-
niczna metafi zyka jest nieuchronnie skażona idealizmem. Pozostaje bowiem poza 
ludzką rzeczywistością, w której zamiast dwóch podmiotów uparcie pojawiają się 
trzy. 

5

Z faktu, iż miłosne perypetie Anastazego umieszczone zostały w „strategicznych” 
miejscach, sądzić można, że pozostała partia narracji została podporządkowana 
elementom okalającym. Intuicję taką potwierdza spostrzeżenie Michała Głowiń-
skiego, który stwierdził, iż przestrzeń podwarszawskiej peregrynacji nie ma cha-
rakteru realistycznego, ale skonstruowana została wedle reguł alegorycznych21. 

19  Na tę przypadłość charakteru Fitulskiego pierwszy zwrócił uwagę Szweykowski (cf. Z. Szweykowski, 
Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972, s. 367). 

20  J. Tynecki, op. cit., s. 268.
21  M. Głowiński, op. cit., s. 230–231.
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Podróż i wyłaniający się z niej obraz prowincji posiadają więc sens naddany, który 
wykazuje bliski związek z tym, co zostało zawarte w ramie kompozycyjnej. 

Wzajemne relacje między tymi odcinkami fabuły funkcjonują na co najmniej 
trzech płaszczyznach. Pierwsze dwie są dość oczywiste, ponieważ bezpośrednio 
powtarzają „dekonstrukcyjny” stosunek pisarza do romantycznej i modernistycz-
nej androgynii. Natomiast poziom trzeci wskazuje na związki między pragnie-
niem a stanem kulturowego kryzysu, jaki zostaje zaaranżowany na podwarszaw-
skiej prowincji. 

Wszystkie fantazmaty, które w trakcie podróży stwarza sobie Anastazy, są ana-
logiczne do tych, jakie pojawiły się podczas nieudanych starań o rękę panny Ka-
roliny. Ich funkcja sprowadza się bowiem do kompensacji, co trafnie dostrzegł 
Tynecki, pisząc, iż: „fantazjowania mają dwa aspekty – dotyczą roli (w wielu od-
mianach), którą sam bohater ma odegrać, i ról – które spełnić wobec niego mie-
liby inni. Ci inni – w rojeniach zwłaszcza – to przeważnie tło; dawcy uznania, 
którego Fitulski potrzebuje”22. W obu zatem partiach narracji stawką w grze wy-
obraźni jest zaspokojenie miłości własnej, które stanie się możliwe dzięki udzia-
łowi innych. O ile jednak początkowo Anastazemu wystarczyłby kameralny po-
dziw dwóch kobiet, o tyle później konieczne byłby hołdy całego narodu składane 
w trakcie ofi cjalnych uroczystości w Dolinie Szwajcarskiej. Ta zmiana pokazu-
je, jak bardzo zraniona została duma odrzuconego amanta. Dlatego nie jest on 
zdolny do spontanicznej wzajemności (nikomu nie odda nawet niepotrzebnych 
bułek), a jedynie do takiej, która jest wymagana przez normy społeczne (uiszcza 
opłaty za swoje zamówienia). 

Kompensacyjne fantazmaty istotnie zakładają duży zestaw ról, jakie Anasta-
zy zamierza odegrać. Wszelako można je zredukować do dwóch zasadniczych, 
z których pierwsza ma charakter prywatny, a druga – publiczny. Bohater będzie 
albo pełnym poświęcenia kochankiem, albo reformatorem, który zgodnie z pozy-
tywistycznym programem zainicjuje wiele działań na rzecz marginalnych warstw 
społeczeństwa. Jeśli zatem w obu wypadkach ukryty projekt jest taki sam, to Prus 
sugeruje, iż nie ma takiej sfery, która byłaby niepodatna na zawłaszczenie przez 
miłość własną. Przy takim mechanizmie różnica między romantycznym amantem 
a pozytywistycznym ideologiem okazuje się akcydentalna, gdyż dotyczy środków, 
a nie celu. 

Jednakże podróż nie tylko dostarcza „pretekstów”, dzięki którym wyobraźnia 
Fitulskiego dokonuje egotycznych projekcji. Ciąg zdarzeń, w którym sukcesyw-
nie uczestniczył bohater, zostaje bowiem przez niego odpowiednio wykorzysta-
ny, kiedy peregrynacja dobiegnie kresu. Odwiedzając zarówno Zosię, jak i Hanię, 
Anastazy barwnie opowiada o minionych wypadkach, które spowodowały jego 
obecność u każdej z panien. 

22  J. Tynecki, op. cit., s. 256.
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Pierwsza relacja kończy się w taki sposób: 

Stosując się do rady genialnego lekarza – mówiłem dalej – chory pojechał dziesięć… 
dwadzieścia… trzydzieści wiorst za Warszawę… Nagle pęka mu rower… podróżny o mało 
nie traci życia… A gdy omdlały z bólu odpoczywa pod krzyżem… przeznaczenie zsyła 
mu zacnego starca, który nie tylko wyciągnął do niego dłoń pomocy, ale jeszcze zaprosił… 
przywiózł do swego domu, gdzie stęskniony, złamany życiem podróżnik spotyka osobę… 
(ZWC, 297).

Te same wydarzenia opowiadane dociekliwej Hani brzmią następująco:

– Powóz ruszył i zostawił mnie w rozpaczy, którą ukoić może tylko śmierć… Na szczęś-
cie wdało się w to przeznaczenie, zbliżyło mnie z panem rejentem, którego nie znałem 
dotychczas i…

– Pan wierzy w przeznaczenie? – zapytała moja najdroższa, moja wyśniona.
– Jakże mam nie wierzyć?... Czyliż moje tęsknoty, moja choroba, przepis lekarza, spotka-

nie wczorajsze z panią w miasteczku, a wreszcie to, że dziś mogłem opowiedzieć pani 
moją historię… (ZWC, 303).

W obu relacjach kluczowym terminem jest „przeznaczenie”. Sekwencja zda-
rzeń uzyskuje zatem spójne, celowościowe uporządkowanie, które prowadzi od 
wizyty u lekarza do odwiedzin u Zosi lub Hani. Oznacza to, iż następstwem wy-
padków rządzi ścisła, deterministyczna logika, która z żelazną koniecznością kie-
ruje losami bohatera, eliminując wszystko, co nie prowadzi do ostatecznego celu. 
Przy takim założeniu dokonania bohatera stają się nieznaczące: niezależnie od 
tego, czy będzie on aktywny czy pasywny, jego przeznaczenie zawsze się spełni. 

Taka koncepcja jest konsekwencją miłosnej predestynacji, którą silnie podkre-
ślał modernizm. Jeśli kochankowie kiedyś stanowili jedność, to muszą ponownie 
się złączyć, zatem każdy fakt jedynie przybliża ten moment. Dlatego w Androgyne 
Przybyszewskiego narrator najpierw stara się odszukać zobaczoną przelotnie ko-
bietę, a kiedy próby te nie przynoszą rezultatu, oddaje się snom i marzeniom na 
jawie. Suma tych „działań” i tak ostatecznie prowadzi do ponownego spotkania.

Prus jest niezwykle sceptyczny wobec takiego determinizmu. Porównanie 
narracji właściwej z opowieściami, jakie przedstawia obu pannom Anastazy, pro-
wadzi do dwóch wniosków. Po pierwsze, bohater wprowadza do nich elementy, 
których pierwotnie albo nie było, albo nie posiadały przypisywanego im znacze-
nia. Historia opowiadana Zosi czyni z jej ojca osobę odpowiedzialną za przybycie 
Fitulskiego do Kulfonowa, podczas gdy faktyczną rolę odegrały manipulacyjne 
działania samego amanta. Historia opowiadana Hani natomiast „uzupełnia” bieg 
zdarzeń o lot gołębia, który rzekomo skierował bohatera w stronę miasteczka. Po 
drugie, obie historie skrzętnie eliminują niemałą liczbę zdarzeń, w których boha-
ter wziął udział, a które w żaden sposób nie przybliżały jego spotkania z pannami. 
Są to zatem fakty przypadkowe, a w każdym razie neutralne względem miłosnej 
predestynacji. Jej prezentacja natomiast niejednokrotnie opiera się na retorycz-
nym zabiegu prefi guracji, który albo nie jest zupełnie prawdziwy, albo fałszywy. 



169

 

Prus dyskredytuje obie historyjki, tak aby zasadnicza uwaga została skupiona 
na narracji właściwej. Z niej jednak wynika, iż ten sam ciąg zdarzeń prowadzi nie 
do jednego, lecz do dwóch zakończeń, z których każde okazuje się tym „ostatecz-
nym”. Istnienie takiej sytuacji jest sprzeczne z determinizmem, który nie dopusz-
cza dwóch fi nałów, gdyż wówczas ten pierwszy nie byłby niczym innym, jak tylko 
przedostatnim etapem. 

Prus pokazuje zatem, iż teorii miłosnej predestynacji nie sposób uzasadnić 
a priori tak, jak czyni to idealistyczna metafi zyka. Empiryczne doświadczenia 
często przeczą tej koncepcji, a zatem dokonują jej falsyfi kacji. Jedynym sposobem 
uprawomocnienia jest metoda, którą wobec obu panien zaprezentował Anastazy. 
Historię o miłosnym „przeznaczeniu” zawsze tworzy się ex post – a posteriori – 
używając w tym celu odpowiednich przemilczeń i strategii retorycznych. 

* * *

Komponując obraz podwarszawskiej prowincji, Prus istotnie pokazuje nędzę 
oraz brak perspektyw, jakie wynikają z zaniedbań w zakresie realizacji programu 
pracy organicznej. Jednakże kwestią, która interesuje – a zarazem przeraża – pi-
sarza najbardziej, jest zagadnienie międzyosobowych relacji, stanowiących osta-
teczną przyczynę katastrofalnego stanu, w jakim znajdują się te obszary. Ludzie 
mieszkający na nich pozostają bowiem w permanentnym konfl ikcie, który niejed-
nokrotnie prowadzi do użycia przemocy. 

W 1890 roku entuzjastycznie recenzując jedną ze sztuk o tematyce wiejskiej, 
Prus podkreślał, iż jej bohaterowie pełni są rozmaitych namiętności: „Nikt tam 
nie goni za abstrakcją, ale za ziemią, pieniędzmi albo kobietą. Nikt nie ulega prą-
dowi chorego uczucia, ale tej elementarnej sile, która nie cofa się ani przed kulą, 
ani przed nożem, ani przed poświęceniem. Trzeba, to trzeba – i tyle”23. Obraz 
prowincji został skomponowany wedle tej triady, z tą jednak różnicą, iż za każ-
dym razem pisarz wskazuje na mediacyjną naturę owej siły, jaka kieruje ludzkimi 
zachowaniami. 

Mechanizm ten jest przez pisarza najbardziej eksponowany w tych sytuacjach, 
w których obiektem zainteresowania jest kobieta. W tej dziedzinie najlepiej wi-
doczna jest spójność całej narracji, w której to, co doświadczane oraz obserwowa-
ne przez Anastazego, wykazuje analogie. Romantyczni kochankowie24 (Lubomir 
i Eloida) – podobnie jak napotkani na przedmieściach adoratorzy Heleny – są za-
angażowani w rywalizację. Przetrwała ona nawet zgon jednego z nich, o czym do-
skonale wie Elodia: „– Mąż mój – rzekła spuszczając oczy – jest ojczymem Felisia 
i … jest do niego uprzedzony… Chłopak przypomina mego pierwszego niebosz-

23  B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1962, t. 12, s. 259.
24  Taką proweniencję imion tych bohaterów ustalił Budrewicz (cf. T. Budrewicz, op. cit., s. 245).
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czyka, a Lubomir umie być zazdrosnym nawet o zmarłych…” (ZWC, 242). Para-
frazując znaną sentencję, można stwierdzić, iż to zazdrość jest potężna jak śmierć, 
zarówno dlatego, iż wiąże konkurentów nierozerwalnym węzłem, jak i z powodu 
skutków, do jakich prowadzi. 

Na prowincji nie pojawia się walka o samą ziemię, ale – o jej płody. Napadnię-
ty chłop zaciekle broni swoich ziemniaków przed tymi, którzy w sposób równie 
bezwzględny je rabują. Zresztą nawet zmiana strategii polegająca na uporczywej 
prośbie, nie zawsze zapobiega przemocy: żebrak Bartek w karczmie czasami do-
staje pożywienie, ale niekiedy jego starania kończą się gwałtownym wybuchem 
agresji u tych, do których się zwraca. 

Pieniądze wzbudzają najsilniejsze namiętności, które nie prowadzą do otwar-
tego użycia siły, chociaż wywołują stan zagrożenia. Oszukany – nie tylko fi nan-
sowo – przez Rzempolskich Dzięgiel zostaje opanowany przez nienawiść, która 
nieuchronnie pcha go do zemsty. W rozmowie z rejentem doskonale wyraża on 
swe zamiary wobec (błędnie zidentyfi kowanego) panicza: „– Niech go pan rejent 
uprzątnie stąd, Rzempolszczaka, bo jak mi co do głowy uderzy, złapię siekiery 
i zgładzę piekielne nasienie...” (ZWC, 273). Wierzgajło rozumie wagę tych słów, 
gdyż sam, przewożąc znaczną kwotę, obawia się napadu Olejarka. Niezależnie za-
tem od tego, czy rabunek już nastąpił, czy też jest dopiero spodziewany, prowadzi 
do analogicznych procesów. I rejent, i chłop broń trzymają stale w pogotowiu, 
a ich uwaga nieustannie jest skoncentrowana na osobie – faktycznego czy do-
mniemanego – napastnika. Prowadzi to do prawdziwej fi ksacji, która upatruje 
we wszystkich ludziach wroga, z którym natychmiast trzeba będzie się zmierzyć. 

Pomimo iż w tym ostatnim wypadku żadne działania nie zostają podjęte, to 
jednak gdyby doszło do konfrontacji, prawdopodobnie zakończyłaby się ona za-
bójstwem. Wszelako nie wynika to z faktu, iż pieniądze – w przeciwieństwie do 
pozostałych „przedmiotów” – mogą wygenerować silniejszą rywalizację. Prus wy-
raźnie podkreśla symboliczną naturę pieniądza, która nadaje jego właścicielom 
odpowiednią pozycję25. Rejent pozbawiony kapitału (na posag córki) zostałby zde-
klasowany, czego już doświadczył – wobec Niemców i Żydów – Dzięgiel. Kradzież 
dokonuje zatem zaburzeń w społecznej hierarchii, a nawet – w wypadku otwarte-
go konfl iktu – mogłaby doprowadzić do jej zniesienia. 

Ta kwestia zostaje jedynie zasygnalizowana, ale w sposób znaczący, ponieważ 
wskazuje na międzyludzkie konfl ikty, które są odpowiedzialne za destabilizację 
porządku społecznego. Komponując obraz prowincji, Prus nieustannie wprowa-
dza ten temat, który przybiera postać zaniku czytelnych dystynkcji między od-
miennymi sferami. Anastazy obserwuje z bliska ten proces, a nawet podaje jego 
defi nicję, stwierdzając, iż jest to: „Dziwna plątanina wypadków i charakterów!...” 
(ZWC, 245).

25  Pisarz także w dyskursie publicystycznym kładł nacisk na „sławę, szacunek, władzę nad ludźmi”, 
które zdobywa się stanem (często nieuczciwie) posiadanego kapitału (cf. B. Prus, Kroniki, s. 301–302).
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Każdy, albo prawie każdy, znajduje się w sytuacji, która nie odpowiada jego 
pochodzeniu. Potomkowie szlacheckiego rodu prowadzą karczmę, a chłopska ro-
dzina Dzięgielów zachowuje się niczym rodowa arystokracja. Napotkany chłop, 
który pracuje w Prusach, posiada wyobraźnię godną mieszczańskiego inteligenta; 
i nawet obdarte dzieci bawią się w dorosłe wojsko. 

Chaos nie tylko niweluje zewnętrzne przedziały, ale pojawia się także wewnątrz 
odmiennych grup. Chłopi na jarmarku – czy w zarażonej tyfusem chacie – zacho-
wują się identycznie; podobnie jak wielmożni państwo Zaspalscy, o których nie 
można nic indywidualnego stwierdzić poza tym, iż grają w karty w określonym 
miejscu. 

Dążenie do niwelacji zasadniczych różnic jest najbardziej sztucznym zabie-
giem, który nadaje tej narracji alegoryczny wymiar. Wydaje się bowiem, iż tzw. 
rzeczywistość nie wyglądała aż tak chaotycznie, Prus jednakże wyciągnął konse-
kwencje, które wynikają z nasilających się konfl iktów. 

Ostatnim etapem tego „eksperymentu” jest wprowadzenie kolektywnej prze-
mocy wobec wybranych jednostek. Przykład Felka pokazuje, iż w sytuacji zani-
ku porządku przemoc niezwykle łatwo się rozprzestrzenia, szukając w tym celu 
obiektów zastępczych. Kulminacja tego procesu polega na wspólnym prześlado-
waniu, które w sposób czynny pokazane zostało na przykładzie torturowanego 
jastrzębia26, a biernie było stosowane wobec studniarza, któremu nikt z otaczają-
cych go ludzi nie pomógł wydostać się z błotnistej studni. Chociaż obie sytuacje 
kończą się śmiercią, to jednak nie przez wszystkich jej zadawanie jest akceptowa-
ne: brak jednomyślności w tych działaniach jest jedynym symptomem nadziei, 
jaka pojawia się w tych ponurych epizodach. Nadziei, istotnie związanej z tymi, 
którzy – jak oświecony chłop czy lekarz Biedroński – związali projekt egzystencji 
z programem pracy organicznej. 

6

Ze wspomnień cyklisty jest niewątpliwie utworem parodystycznym, który kompro-
mituje nie tylko wzorce literatury młodopolskiej27, ale i romantycznej. Jednakże 

26  Prus już w 1899 sygnalizował ten problem w Kronikach. Przeciwstawiając się bestialskiemu 
postępowaniu wobec zwierząt, pisał: „ptak jest istotą żywą i bardzo wrażliwą, męczenie więc takiego 
biedactwa przez dzieci rozwija w nich okrutne instynkta, które przy sposobności w niebezpiecznych 
formach mogą się uzewnętrznić” (B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1966, t. 16, s. 139).

27  Cf. M. Głowiński, op. cit., s. 231–232. Poza Szweykowskim (cf. Z. Szweykowski, op. cit., s. 369–370) 
przekonanie takie (trafne, ale niepełne) sformułował Tadeusz Różewicz na kartach Dziennika gliwickiego, 
pisząc: „Czytam Sienkiewicza Bez dogmatu – chyba Prusa Ze wspomnień cyklisty jest świadomą parodią. 
Leon Płoszowski jest serio, głupszy i śmieszniejszy. Prus był jednak mądrzejszy od Sienkiewicza” 
(T. Różewicz, Matka odchodzi. Wrocław 2000, s. 85–86). 
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nie jest tak, iż Prus koncentruje się wyłącznie na polemice, nicując określone poe-
tyki oraz stojące u ich podstaw mitologie. Pisarz bowiem przeciwstawia im własną 
wizję, która nieodzownie powraca do problemów zapośredniczonego pragnienia 
i rodzącej się z niego przemocy. Z tego powodu to opowiadanie spełnia oba wa-
runki tzw. parodii konstruktywnej, która – wedle defi nicji Głowińskiego: 

Jest, jak wszelkie wypowiedzi tego rodzaju, dialogiem z innymi tekstami, ale stanowi 
także regułę budowania własnego świata, staje się jednym z czynników umożliwiających 
ekspresję własnej problematyki, tej, która w parodiowanych wzorcach nie tylko się nie po-
jawiła, ale nawet pojawić się nie mogła, polega przeto na budowaniu przez zaprzeczenie28. 

Prus wprawdzie nie stworzył tu wnikliwej analizy mechanizmów mediacyj-
nych, ale uczynił to w innych powieściach, do których odsyłał czytelników chcą-
cych zapoznać się z jego refl eksjami. 

Bezpośredni bowiem cel, który pisarz brał pod uwagę, angażując się w pole-
mikę, polegał na ostrzeżeniu skierowanym pod adresem młodego pokolenia. Prus 
przestrzegał przede wszystkim przed uleganiem literackiej modzie, która jest zja-
wiskiem par excellence mimetycznym, z czego twórcy ci nie zdawali sobie sprawy. 
Tematyka rozstrojonej podmiotowości była nie tylko powielana, ale i traktowana 
bezrefl eksyjnie. Dlatego nikt nie zorientował się, że stanowi ona zaledwie powtór-
kę – tyle że wyrażoną w innym języku – z tego, co zostało zawarte w literaturze 
romantycznej. 

Pod względem metaliterackim Ze wspomnień cyklisty stanowi beletrystyczną 
ilustrację listu, który ponad dziesięć lat wcześniej Prus napisał do Oktawii Że-
romskiej. Wyrażał w nim swoją opinię o pierwszych utworach jej męża, którego 
uważał za najlepszego przedstawiciela nowego pokolenia. Prozatorski debiut Że-
romskiego Prus przyjął życzliwie, aczkolwiek nie bez zastrzeżeń. 

W każdym obrazku – pisał – są rzeczy piękne i wzruszające; brak tylko (co jest natural-
ne i konieczne) opanowania przedmiotu, a nade wszystko – tematu, własnych myśli. Niech 
czyta arcydzieła literatury powszechnej (Homer, Sofokles, Dante, Szekspir, Milton, Molier 
itd. itd.), a oszczędzi sobie mnóstwo czasu na wynajdywanie właściwych dróg29. 

Wnikliwa obserwacja mechanizmów psychologiczno-socjologicznych (zwłasz-
cza na początku) nie jest łatwa, dlatego pisarz radzi korzystać z dorobku klasyków. 
Nie ma wśród nich romantyków, gdyż dialog z nimi – tak jak w wypadku Prusa 
–niezmiennie jest polemiką, na jaką nie zawsze stać początkujących. Lepiej byłoby 
zatem, gdyby uczyli się od tych, którzy wiedzą więcej na temat międzyludzkich 
interakcji, zamiast niewolniczo kopiować indywidualistyczne dogmaty. 

28  M. Głowiński, Parodia konstruktywna (O „Pornografi i” Gombrowicza). W idem: Gry powieściowe. 
Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973, s. 282. 

29  B. Prus, Listy. Oprac. K. Tokarzówna. Warszawa 1959, s. 195. 



 

IX Świat wyszedł z zawiasów.
Przemoc i jej reprezentacje

w „Dzieciach” Bolesława Prusa

Niejednokrotnie wskazywano już na niezwykłą organizację świata przedstawio-
nego w ostatniej ukończonej powieści Bolesława Prusa. Rewolucyjna rzeczywi-
stość rządzona przez chaos oraz przypadkowe zbiegi okoliczności określana by-
wała mianem „świata na opak”1 czy „krwawym karnawałem”2. Rozpoznania te 
pozostają niewątpliwie trafne, jednakże koncentrując się na opisie owego „od-
wrócenia” na poziomie społecznym, etycznym czy politycznym, pomijają kwestię 
kluczową, która dotyczy rozmaitych form przemocy. 

Ranga tego problemu jest w Dzieciach zasygnalizowana za pomocą wymiaru 
temporalnego powieści. Jego interpretacja została, jak sądzę, opatrzona szekspi-
rowską parafrazą, którą Prus umieścił w drugim rozdziale, a więc już w przedakcji 
utworu3. Jeden z nauczycieli, wysłuchawszy wystąpienia Kazimierza Świrskiego, 
stwierdza: „– W każdym razie dzisiejszy odczyt jest dla mnie rzeczą zdumiewa-
jąco nową! (…) I mam ochotę powiedzieć z Hamletem, że świat wyszedł z zawia-
sów!...” (D, 20)4. Niedokładny charakter tego przytoczenia nie jest przypadkowy. 
Jeśli bowiem zamiast „czasu” pisarz wprowadza „świat”, to oznacza, iż anormalny 
status aspektu temporalnego funkcjonuje na prawach synekdochy, wskazując na 
pozostałe wymiary rzeczywistości. 

1  Cf. K. Stępnik, Rewolucja i konstytucja. Bolesława Prusa fi gury myśli o polityce. W zbiorze: Bolesław 
Prus. Twórczość i recepcja. Red. E. Łoch,  S. Fita. Lublin 1993, s. 170. 

2  Cf. M. Rumińska, „Wiekuista maskarada” przed 1905 rokiem i krwawy karnawał po 1905 roku. 
Wybrane „Kroniki” i „Dzieci” Bolesława Prusa. W zbiorze: Rewolucja lat 1905–1907. Literatura – 
Publicystyka – Ikonografi a. Red. K. Stępnik, M. Gabryś. Lublin 2005, s. 183–185; eadem, „Dzieci” Bolesława 
Prusa – krwawy karnawał rewolucji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi. Literaturoznawstwo”. Seria I. 2003, nr 2, s. 11–15. 

3  Cf. E. Pieścikowski, „Dzieci” Bolesława Prusa. Wrocław 1980, s. 14. 
4  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Dzieci. W: Pisma. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1948, t. 21; 

cyfra w nawiasie oznacza stronę.
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W Hamlecie Szekspira zakłócenia porządku czasowego zostały wskazane 
w pierwszym akcie. Jeden z ofi cerów, opisując przygotowania do wojny, zadaje 
retoryczne pytanie: 

Czemu spędzono cieśli okrętowych, 
Których mozolny trud już nie odróżnia 
Reszty tygodnia od świętej niedzieli. 
Cóż to nadchodzi, że spocony pośpiech 
Złączył dzień z nocą, by szły w jednym jarzmie?5.

Następuje zatem zniwelowanie podstawowych dystynkcji, które wyznaczają 
opozycję między momentami aktywności laickiej oraz sakralnej. Czas został więc 
„spłaszczony”: składa się z jednorodnych jednostek, które niczym się od siebie nie 
różnią. Jeśli tak, to – w konsekwencji – ich następstwo może się okazać dowolne: 
tyleż szybkie i linearne (pośpiech), ile powolne oraz cykliczne (jarzmo). 

Prus wyraźnie zaakcentuje ten problem, ponieważ niezależnie od tego, czy fa-
buła Dzieci została umieszczona na przełomie 1905 i 1906, czy 1906 i 19076, jej 
czas pokrywa się tu z okresem Bożego Narodzenia. Jednakże Święta – w wymiarze 
religijnym – pozostają nieobecne, niezauważone, i nawet wigilia w leśniczówce 
Linowskich nie ma tradycyjnego charakteru, przypominając zwykłą kolację7. Pi-
sarz nie wprowadza zatem podziału między okresem przedświątecznym, świą-
tecznym i, by tak rzec, poświątecznym, ponieważ rozróżnienie to straciło jakikol-
wiek sens8. 

Nie oznacza to jednak, iż w czasie fabuły nie pojawiają się momenty, które 
są odmienne – a przede wszystkim ważniejsze – od innych. Wszelako zasadą tej 
periodyzacji nie kieruje już opozycja sacrum – profanum, ale obecność (lub nie-
obecność) przemocy. Wymiar temporalny, a w konsekwencji także fabularny po-
wieści jest bowiem zdeterminowany przez akty rewolucyjnego terroru i odwetu: 
to one wyznaczają zasadnicze „odcinki”, którym podporządkowane są pozostałe. 
Celem niniejszego rozdziału jest analiza tych kluczowych fragmentów, w których 
dokonana została przez Prusa zarówno reprezentacja, jak i analiza mechanizmów 
funkcjonowania przemocy. 

5  W. Szekspir, Hamlet. W: idem, Dzieła wszystkie. Tragedie. Przeł. M. Słomczyński. Kraków 2004, 
t. 5, s. 336–337. 

6  Cf. E. Pieścikowski, op. cit., s. 41–43. 
7  Sytuacja ta dotyczy zresztą nie tylko Świąt Bożego Narodzenia. Jak bowiem trafnie zauważył 

Waldemar Kleman: „w ostatniej opublikowanej powieści Prusa Dzieci, zdolność sterująca [tj. wytwarzająca 
sensy naddane – C.Z.] przedstawionej niedzieli ulega bardzo wyraźnemu ograniczeniu” (W. Kleman, 
„Była niedziela”. Dni świąteczne w powieściach Bolesława Prusa. W zbiorze: Trzy pokolenia. Pamięci 
Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni. Warszawa 1998, s. 111). 

8  Zasadniczym skutkiem tej sytuacji jest – trafnie rozpoznane przez Pieścikowskiego – 
równouprawnienie obiektywnych i skrajnie subiektywnych miar upływu czasu w Dzieciach 
(Cf. E. Pieścikowski, op. cit., s. 17, 43). 
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Czas przyspieszony 

Aresztowanie i skazanie Jędrzejczaka zostało przeprowadzone w ciągu niespeł-
na czterdziestu ośmiu godzin (od sobotniego do poniedziałkowego poranka). 
Zawrotne tempo, w którym wszystkie procedury karne zostają uproszczone 
oraz przyspieszone, byłoby niemożliwe, gdyby nie seria omyłek, którym ulegają 
uczestnicy zdarzeń. 

Wszelako mechanizm owego błędu zawsze jest podobny: wynika bowiem 
z substytucji, która bezpośrednio związana jest z innym, dawniejszym konfl ik-
tem. Kiedy Jędrzejczak awanturuje się z Pfefermanem, czyni to zamiast Pędzelka 
i – ostatecznie – zamiast zainteresowanego, którym jest Herszko Walfi sz. Jędrzej-
czak przejmuje cudzy spór, do którego zostaje sprytnie wciągnięty. Niestety, kie-
dy jego przebieg przybierze nieoczekiwany kształt, bohater zostanie opuszczony, 
a nawet zdradzony, gdyż Pędzelek zadenuncjuje go przed strażnikami. 

Natomiast na komisariacie, a także w trakcie śledztwa prowadzonego w ko-
szarach, osoba oskarżonego zostanie podstawiona za tego, który niedawno zabił 
rosyjskich żołnierzy. W obu więc sytuacjach Jędrzejczak zarówno udaje kogoś in-
nego (bandyta, rewolucjonista), jak i jest w ten sposób postrzegany. Zorientowaw-
szy się w fałszywej substytucji, nie stara się on jej zdemaskować; wręcz przeciwnie: 
zachowuje się, a przede wszystkim składa zeznania tak, jak gdyby nieprzypadko-
wo znalazł się w areszcie.

Ta dziwna strategia nie jest jednak nieracjonalnym błazeństwem. Postępo-
wanie Jędrzejczaka wynika bowiem z dwóch przesłanek. Pierwsza widoczna jest 
już w temporalnych projektach więźnia, który w koszarach zamierza spędzić co 
najmniej tydzień (por. D, 72), zanim jego sprawą nie zajmie się sąd. Więzień jest 
przekonany, iż obowiązują go standardowe procedury, zgodnie z którymi skaza-
nie niewinnego jest niemożliwe. 

Dlatego, z drugiej strony, wszelkie sugestie dotyczące jego egzekucji traktuje 
w kategoriach prowokacji i zastraszania. Jego zachowanie jest więc formą odwetu, 
na który może sobie pozwolić, będąc przekonany o braku winy. Problem polega 
na tym, że im dłużej gra owego błazna, tym jego zaangażowanie staje się nie tyl-
ko silniejsze, ale autentyczne. Kiedy zatem nocą usłyszy o swoim bohaterstwie, 
wypowiedź tę potraktuje zarówno jako uznanie dotychczasowych „zasług”, jak 
i zachętę do dalszego „oporu”. Zwłaszcza ten drugi aspekt okaże się dominujący, 
powodując, iż w celi Jędrzejczak: 

...zaciskał pięści, wyprężał ręce, pochylał głowę, jak gdyby mocował się z kimś bardzo sil-
nym i za wszelką cenę postanowił go zwyciężyć. Potem legł na tapczanie i jeżeli nie zasnął, 
to przynajmniej nie zdawał sobie sprawy z tego, gdzie jest. Tylko ciągle marzył, że mocuje 
się z kimś, wobec którego nie wolno mu ustąpić. Raczej odebrać sobie życie aniżeli ustąpić 
(D, 74).
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Ten sobowtór jest fantazmatyczny, fi kcyjny, ale wyzwala jak najbardziej ade-
kwatne reakcje. Walka jest bowiem natychmiastową odpowiedzią na doznany ze 
strony innych atak. Dlatego Jędrzejczak do ostatniego momentu będzie rzucał 
wyzwanie śledczym, strażnikom i plutonowi egzekucyjnemu. Jego determinacja 
(a zarazem duma) wynikają z potrzeby odwetu, którą stara się wszelkimi sposo-
bami okazywać. 

Paradoks polega na tym, iż ów sobowtór nie jest zupełnie iluzoryczny. Rosyj-
scy ofi cerowie – poza Miednikowem – szukają za wszelką cenę zemsty na tym, kto 
zamordował ich żołnierzy. Dlatego skazują Jędrzejczaka na podstawie poszlak, 
bez odpowiedniej procedury sądowej. Między armią a socjalistycznymi spiskow-
cami wytworzony zostaje układ zamknięty, który funkcjonuje na zasadzie odwza-
jemniania doznanej przemocy. Bilans po każdej ze stron musi zatem pozostać 
niezmieniony, dlatego po egzekucji następną ofi arą będzie – równie niewinny jak 
Jędrzejczak – Miednikow. 

Tę zasadę symetrii Prus podkreśla, przedstawiając scenę wykonania wyroku. 
Naprzeciwko skazańca staje bowiem pluton, który w trakcie pierwszej salwy nie 
trafi a w niego. Dopiero za drugim razem bohater zostaje uśmiercony: „Jędrzej-
czakowi opadła głowa na piersi i ugięły się kolana. Nie słyszał wystrzałów, nic go 
nie bolało, lecz w ustach poczuł ciepło i słony smak, a na białej koszuli ukazała 
się czerwona plama. Uderzyła go tylko jedna kula, rozdarła płuca i złamała kręgo-
słup” (D, 80). Zatem egzekucja traci zbiorowy charakter, stając się aktem indywi-
dualnego odwetu, w którym jeden zabija drugiego. 

* * *

Scena prezentująca niedoszły samosąd nad Pfefermanem wykazuje pewne 
analogie z postępowaniem względem Jędrzejczaka, chociaż akcent został przesu-
nięty z perspektywy jednostkowej na zbiorową. 

Pojmanie, osądzenie oraz przygotowanie do wykonania wyroku odbywają się 
błyskawicznie, w ciągu kilkunastu minut. Uproszczeniu ulega wszelka procedura, 
która sprowadza się do uzyskania przez Starkę aprobaty dla swoich działań u do-
wódcy. Podobna jest też motywacja, którą stanowi zemsta na niewinnej osobie. 
Starka jest bowiem przekonany, iż powieszenie Pfefermana będzie adekwatną re-
akcją na stracenie Jędrzejczaka, do czego handlarz miałby się w sposób zasadniczy 
przyczynić. 

Podstawowa różnica polega na niedopuszczeniu do egzekucji. Dlatego w wy-
padku rosyjskich ofi cerów brak pierwotnej zgody przechodzi w porozumienie do-
tyczące winy skazanego. Wśród rewolucjonistów natomiast proces ten przebiega 
odwrotnie: najpierw pojawia się powszechna aprobata, a następnie rozłam wywo-
łany sprzeciwem oraz interwencją Kazimierza i jego towarzyszy. Ich argumenty 
zapewne nikogo by nie przekonały, gdyby nie urażona duma Zajączkowskiego, 
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który w obecności dawnych kolegów nie zamierza ulegać presji swojego oddziału. 
W obu zatem wydarzeniach Prus podkreśla zarówno rolę indywidualnych resen-
tymentów, którymi kierują się pewne jednostki (ofi cer żandarmerii, Starka), jak 
i ich wpływ na pozostałe osoby, który okazuje się skuteczny lub nie. Egzekucja 
zostaje wykonana tylko pod warunkiem konsensusu tych, którzy są za nią odpo-
wiedzialni; w przeciwnej sytuacji staje się problematyczna, możliwa do zakwestio-
nowania, a nawet grozi wewnętrznym konfl iktem. 

Ponieważ sprawa Pfefermana nabiera zawrotnego przyspieszenia, dlatego nie-
mal natychmiast znajduje się on wśród potencjalnych wykonawców wyroku. Re-
akcje handlarza są zatem dokładnie przeciwne niż Jędrzejczaka w analogicznym 
momencie. Żyd zdaje sobie sprawę, że skoro wszyscy są przeciwko niemu, to je-
dyną metodą postępowania jest prośba o litość, a nie okazywanie pogardy i wro-
gości. Kiedy jednak strategia ta okazuje się daremna, skazaniec popada w apatię:

...już ktoś przerzucił sznur przez konar drzewa i jeden koniec założył na szyję Żydowi, 
z którego inni towarzysze zdarli futro. Żyd (…) z początku krzyczał chrapliwym głosem, 
lecz nagle umilkł. Miał twarz barwy woskowej, białe usta i wytrzeszczone oczy, w których 
malował się strach śmiertelny (D, 180).

Zamiast krzyków czy przyspieszania egzekucji tuż przed agonią pojawia się 
przerażenie, które wprowadza bohatera w stan psychosomatycznego paraliżu. Za-
chowanie Pfefermana jest więc naturalne w tym sensie, w jakim wynika z braku 
uprzedniego zaangażowania w konfl ikty. 

Czas rozciągnięty

Druga faza rewolucyjnych zamieszek charakteryzuje się wydarzeniami, które po-
przedzone zostają długimi przygotowaniami. Akty przemocy odbywają się zatem 
szybko, chociaż ich przeprowadzenie wymaga wielu wcześniej zaplanowanych 
działań. 

Do tej kategorii powieściowych faktów należy zamach na policmajstra. Jego 
geneza również oparta jest na substytucji i odwecie. Szef policji najpierw znie-
ważył matkę, w której obronie wystąpił jej syn, ponosząc dotkliwe konsekwencje 
swojego działania. Regen zostaje pobity na komisariacie, ponieważ ośmielił się 
kwestionować postępowanie przedstawiciela władzy. 

Ten incydent doprowadził do powstania układu zamkniętego. Regen jest zu-
pełnie pochłonięty zamiarem zemsty, który okazuje się tyleż nieodparty, ile nie-
możliwy ze względu na zbyt silny lęk przed następnym ukaraniem. Natomiast 
policmajster nieustannie szuka kolejnego pretekstu, który znowu pozwoliłby mu 
zastosować przemoc wobec żydowskiego zegarmistrza. 
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Jedynym sposobem na realizację odwetu jest wciągnięcie do niego innych 
osób. W ten sposób sprawa prywatna uzyskuje kolektywne poparcie, dzięki cze-
mu zostanie skutecznie – chociaż z pewnym opóźnieniem – przeprowadzona. 
Niemniej sama scena zamachu potwierdza ów bliźniaczy, symetryczny charakter 
antagonizmu. Policmajster, zostawiwszy swoją eskortę, biegnie w kierunku Rege-
na, a ten, reagując natychmiast, rzuca ładunek wybuchowy. 

Efekt jest następujący:

...huknął piorun, a kłęby żółtawej pary ze wściekłą siłą buchnęły we wszystkich kierun-
kach… (…). Na placu dym opadł. W miejscu, gdzie stał policmajster, widać było kałużę 
krwi zarzuconą szarymi i czarnymi łachmanami. O kilka kroków na prawo leżał szewski 
chłopak, a o kilka kroków na lewo pławił się we krwi siwy koń, któremu wybuch oberwał 
przednie nogi. Za policmajstrem klęczał strażnik i krzycząc nieludzkim głosem, tarł oczy; 
przed zwłokami policmajstra leżał Regen, lecz nagle zerwał się i począł uciekać (D, 205)9. 

Jednakże zamach jedynie na moment likwiduje opozycję dwóch wrogów. Za-
bitego policmajstra zastępuje bowiem żołnierz, celnie strzelający za uciekającym 
Regenem, który umiera w najbliższej kamienicy. Podobnie jak przy egzekucji 
Jędrzejczaka „bilans” musi zostać wyrównany, dlatego jeden odwet natychmiast 
wyzwala następny. Wszelako różnica polega teraz na tym, że rewolucjoniści – po-
mimo pewnych starań – nie są w stanie wyeliminować przypadkowych ofi ar. 

* * *

Finał działalności rewolucyjnego oddziału koncentruje się wokół serii pości-
gów i obław, jakie od pewnego czasu przeprowadza rosyjska armia. Jej ostatni atak 
nie okazałby się decydujący, gdyby nie postawa Zajączkowskiego, który uparcie 
dąży do ostatecznej konfrontacji. Teoretycznie planuje ucieczkę do Galicji, ale cią-
głe wymykanie się wojskom carskim wywołuje w nim upokorzenie oraz gniew. 
Dlatego w obliczu ich kolejnego natarcia zrezygnuje on z obranej taktyki i posta-
nowi zmierzyć się z przeważającymi siłami. 

Zajączkowskiego impulsywnie ogarnia żądza odwetu na widok trzech żołnie-
rzy; zabijając jednego z nich, nie zdaje sobie sprawy, że sprowadzi w ten sposób 
resztę wojska. Kiedy fakt ten staje się oczywisty, postanawia sam zmierzyć się z ar-
mią, zamykając się w warsztacie kowalskim. Otoczony przez nią z każdej strony 
broni się zaciekle. Prus podkreśla nieprzejednaną pasję odwetu – za każdą cenę 

9  Wizualny aspekt tej sceny znakomicie koresponduje z rysunkiem A. Kamieńskiego pt. Bomba. 
Prus komentując w Kronikach ten obraz, pisał: „Ludzie, konie, wozy, okna, dymy i ogień, wszystko 
tworzy jeden chaos... Na ulicy padają kobiety i dzieci, a co na tym zyska wolność? – jeszcze nie wiadomo. 
Zresztą – gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Sprawcy uchodzą z pośpiechem, a jeden ogląda się, czy skutek 
odpowiedział zamiarowi” (B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1969, t. 19, s. 213). 
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i do ostatniego momentu – każąc Zajączkowskiemu zabijać nawet posłów, któ-
rych podstępnie zwabił10. 

Fakt ten wywołał wśród żołnierzy i dowódców analogiczną reakcję. W jej wy-
niku do akcji zostaje wprowadzona armata, za pomocą której dokonano pacyfi -
kacji rewolucyjnej „placówki”. Podobnie jak w wypadku zamachu sam moment 
unicestwienia nie zostaje przedstawiony. Po trzech salwach słychać jeszcze strzały 
rewolucjonisty, ale po następnych pięciu można było dostrzec: „na miejscu kuźni 
kupę gruzów, spośród których ktoś wydobył czarny przedmiot – niby rękę czy 
nogę” (D, 236). Znowu zatem jedynym „dowodem” wykonanego zadania jest 
fragment ciała, jaki pozostał po zabitym. Stwierdzenie tego faktu możliwe jest 
zresztą wyłącznie ex post, ponieważ zastosowana broń (bomba, pocisk armatni) 
wywołuje w rzeczywistości gwałtowane zmiany, za którymi ludzka percepcja nie 
nadąża. 

* * *

Zarówno scena zamachu, jak i pacyfi kacji jest przedstawiona z perspektywy 
głównego bohatera Dzieci: Kazimierza Świrskiego. To on ogląda, komentuje, 
a przede wszystkim przeżywa rewolucyjne wydarzenia. 

Zamordowanie policmajstra wzbudza w Kazimierzu odrazę, jaka początko-
wo manifestuje się na poziomie ideologicznym. Następuje bowiem ostateczne ze-
rwanie z ruchem socjalistycznym posługującym się nieetycznym terrorem (por. 
D, 205–206). Ale silniejsza reakcja dokona się później, w wymiarze psychologicz-
nym. Zamach wraca bowiem w nocnym koszmarze:

Jak wówczas – stał w oknie, jak wówczas – widział na środku placu z jednej strony nad-
jeżdżające sanki, z drugiej szewskiego chłopca w podskokach… Ale tym razem wiedział, że 
za chwile upadnie bomba i na myśl o tym włosy powstały mu na głowie… Chciał uciekać 
– nie mógł… Chciał zamknąć oczy, ale powieki stały się przezroczystymi i widział wszyst-
ko… Chciał zasłonić uszy, ale w żaden sposób nie mógł podnieść rąk, który były ciężkie jak 
ołów… Obudził się krzycząc i – już nie zasnął (D, 218). 

Ten sen – jak to często bywa u Prusa11 – jest raczej przypomnieniem, odtwo-
rzeniem minionych zdarzeń, a nie ich fantastyczną transformacją. Powtórzenie 
nie jest jednak dokładne, ponieważ oniryczna wizja zakłada wiedzę dotyczącą 
dalszego rozwoju zdarzeń. Różnica jest zasadnicza, gdyż Kazimierz doskonale 
pamięta, ile akcydentalnych osób uśmiercił rewolucyjny zamach. Dlatego „teraz” 

10  Pieścikowski twierdzi, iż Prus pokazując tak niehonorowe postępowanie, wyraźnie – i tendencyj-
nie – zaznacza swój stosunek do rewolucji. Jednakże nie bez znaczenia jest fakt, iż Zajączkowski 
wcześniej wypuścił z kuźni rodzinę kowala, unikając w ten sposób dodatkowych ofi ar wśród cywilów
(Cf. E. Pieścikowski, op. cit., s. 38–39). 

11  Cf. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993, s. 113–115. 
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jest przekonany, że on – mimo dystansu – także znajdzie się wśród nich. Ogarnia 
go zatem strach, który wywołuje sprzeczny zamiar ucieczki oraz paraliżu, znieru-
chomienia. Oba impulsy są równie silne, dlatego doskonale się równoważą, dzięki 
czemu Świrski tkwi w miejscu niczym zahipnotyzowana ofi ara, która czeka na 
nadchodzący kres. 

Ostatni etap biografi i bohatera wykazuje wiele podobieństw z tym doświad-
czeniem. Bezpośrednia obserwacja egzekucji Zajączkowskiego tylko początkowo 
wzbudza nadzieję opartą na założeniu, iż rosyjscy żołnierze wykonali już „zada-
nie”, więc niebezpieczeństwo z ich strony jest nieaktualne. Wystarczy bowiem, iż 
aprowizacyjny patrol zacznie się zbliżać w odpowiednim kierunku, a Kazimierza 
ponownie ogarnie paraliżujące przerażenie. Gdyby poprzestał on na tej reakcji, 
zapewne do niczego by nie doszło. Jednakże teraz moment stracenia rewolucjoni-
sty oglądany był zbyt niedawno, dlatego wywarł decydujący wpływ na stan emo-
cjonalny Świrskiego. 

Prus wyraźnie podkreśla przejście między trybem biernym a czynnym boha-
tera: 

Nagle wyobraził sobie, że ten elegancki kozak z puklem chwyta go za kark i po śniegu 
ciągnie do ofi cera, niby kawał padliny. Wstrząsnął się całym ciałem; przyłożył brauning do 
prawego ucha i – lekko nacisnął cyngiel… W jego głowie zahuczały dzwony całego świata, 
kula ziemska rozleciała się na ogniste kawałki i – zaczął się spokój wieczny… (D, 236–237). 

Wyobraźnia podsuwa zatem Kazimierzowi obraz rosyjskiej interwencji, która 
skończyłaby się analogiczną egzekucją. Samobójcza decyzja „wyprzedza” spodzie-
waną i nieuchronną przemoc: jest jej złagodzoną wersją, która wyklucza prześla-
dowanie, strach, dając złudne poczucie samostanowienia o własnym losie. 

Reprezentacja aktu samobójczego dokonana zostaje za pomocą klasycznej 
metafory, która opiera się na analogii między mikro- i makrokosmosem. Kon-
sekwencje strzału są zatem pokazane w kategoriach apokaliptycznego rozpadu 
planety, po którym pojawia się niczym już niezmącona pustka. 

Wnioski

Krzysztof Stępnik, podsumowując obraz wydarzeń 1905–1907 r., jaki wyłania się 
z publicystyki autora Lalki, stwierdza, iż: „Kroniki Prusa przedstawiają (...) rewo-
lucję f a k t o g r a f i c z n i e  (jako zespół faktów) i m i t o g r a f i c z n i e  (w pryzmacie 
mitu, opinii, analogii)”12. Analogiczną strategią posłużył się pisarz, konstruując 
powieść o rewolucji. Synkretycznie połączył prezentację wydarzeń z ich nadrzęd-

12  K. Stępnik, Rewolucja i konstytucja. Bolesława Prusa fi gury myśli o polityce, s. 169. 
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ną interpretacją, która wykracza poza faktografi czny zapis. Określenie tej proce-
dury terminem mityzacji jest nader adekwatne, chociaż domaga się rozwinięcia. 

Niewątpliwie zabieg ten został wymuszony sytuacją historycznoliteracką, na 
którą składają się co najmniej dwa aspekty. Pierwszy, natury ogólnej, wynika z roz-
poznanej w Dzieciach interferencji między poetyką realistyczną a młodopolską13. 
Ta ostatnia bowiem traktowała strategie mityzacyjne zarówno w kategoriach poe-
tyzacji narracji14, jak i jako sposób na cykliczne ukształtowanie czasoprzestrzeni15 
czy wprowadzenie odpowiednich paradygmatów fabularnych16. 

Jednakże sięganie przez Prusa po tego typu zabiegi miało też charakter bar-
dziej konkretny – a więc nie tylko formalny – związany z literaturą dotyczącą 
rewolucji. Polscy pisarze istotnie stanęli przed zagadką: przed nieznanym, które 
należało przybliżać oraz wyjaśniać za pomocą odziedziczonych konwencji. Wsze-
lako ci, którzy stali się apologetami rewolucji, najchętniej – jak trafnie dowodzi 
Stępnik17 – dokonywali jej sakralizacji za pomocą symboliki biblijnej i wczesno-
chrześcijańskiej. Prus już w Kronikach zauważył pokrewieństwo ideologii socjali-
stycznej z wizją religijną, podkreślając zarazem iluzoryczną naturę tej analogii18. 
Jeśli zatem w Dzieciach pisarz postanowił krytycznie przedstawić wydarzenia 
rewolucyjne, to ipso facto musiał dokonać ich desakralizacji. Dlatego, jak sądzę, 
zamiast symboliki biblijnej wybrał inną: pozornie podobną, a jednak w swej wy-
mowie dokładnie przeciwstawną. 

Powyższa teza znajduje uzasadnienie przede wszystkim w obrazie przemocy, 
jaki pojawia się na kartach Dzieci. Ma on bowiem charakter mityczny, oczywiście 
w jednym z możliwych sensów tego terminu. Założeniem proponowanej tu inter-
pretacji jest transkulturowa defi nicja mitu oparta na schemacie kozła ofi arnego, 
jaką zaproponował René Girard19. 

Francuski antropolog kładzie nacisk na dwie fazy konfl iktu, które znajdują od-
zwierciedlenie w poetyce mitu. Pierwszą jest stan „walki wszystkich z wszystkimi”, 
czyli tzw. kryzys mimetyczny polegający na rozpadzie społeczności, która zmie-
nia się w pary skłóconych ze sobą antagonistów. Ich uczestnicy stają się dla sie-
bie sobowtórami, ponieważ zachowują się podobnie, odwzajemniając każdy atak. 
W drugim etapie liczba owych par ulega zmniejszeniu, tak iż wyłania się z nich 

13  Cf. E. Pieścikowski, op. cit., s. 43. 
14  Cf. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997. 
15  Cf. K. Wyka, Reymont czyli ucieczka od życia. Oprac. B. Koc. Warszawa 1979. 
16  Cf. W. Gutowski, W poszukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd w twórczości Tadeusza 

Micińskiego. Warszawa 1980. 
17  Cf. K. Stępnik, Metafory rewolucji w literaturze polskiej lat 1907–1914. „Pamiętnik Literacki” 1992, 

z. 2, s. 65, 67, 69–70. 
18  Cf. np. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1968, t. 18, s. 359–365. Vide też: 

A. Chwalba, Sacrum i rewolucja. Kraków 1992. 
19  Cf. np. R. Girard. Kozioł ofi arny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987; zwł. rozdz. III: „Czym jest 

mit?”. 
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opozycja „wszyscy przeciw jednemu”. Ten, kto przejmie na siebie nienawiść ca-
łej wspólnoty, staje się jej kozłem ofi arnym, którego zabicie przynosi rozwiązanie 
uprzednich napięć. 

O tym, iż wedle Prusa rewolucyjna przemoc ma strukturę ofi arniczą, prze-
konuje przede wszystkim obraz nienawidzących się sobowtórów, wyłaniający się 
zarówno z wojskowej egzekucji, jak i rewolucyjnego zamachu. Znamienny po-
zostaje fakt, iż genezą obu sytuacji jest konfl ikt już istniejący, do którego bohate-
rowie (Jędrzejczak, Regen) zostali przypadkowo wciągnięci. Antagonizmy te za 
każdym razem powstają w identyczny sposób: oto obywatele (a nawet przedsta-
wiciele władzy) przestają przestrzegać obowiązującego prawa, które w pewnych 
sytuacjach nakazuje odpowiedni sposób zachowania. Na tym, jak sugeruje Prus, 
polega pierwszy symptom kryzysu: to, co było dotychczas normą w międzyludz-
kich kontaktach, zostaje usunięte i zastąpione odmiennym postępowaniem. 

Istota tej metamorfozy sprowadza się do odejścia od dobrej, pokojowej wza-
jemności, na miejscu której pojawia się symetryczna wymiana aktów przemocy. 
Dzieci, posługując się metodą substytucji, pokazują łańcuch odwetów, a raczej 
jego wybrany „odcinek”; wiadomo bowiem, iż uśmiercenie Jędrzejczaka czy po-
licmajstra wywoła kontrreakcje, do których – znowu – wciągnięci zostaną kolejni 
mściciele i kolejne ofi ary. 

Jednakże między obiema sytuacjami istnieje pewna różnica. Jędrzejczak ule-
ga owej logice odwetu tyleż gwałtownie, ile sztucznie. Jego zachowanie pozwala 
domniemywać, iż gdyby został wypuszczony z więzienia, wyrzekłby się niena-
wiści do Rosjan. Regen natomiast pielęgnuje ją długo: plan zemsty rozwija się 
w nim stopniowo, ale okazuje się nie tylko nieodwołalny, ale także najważniejszy. 
To przejście pokazuje, iż w miarę rozwijania się rewolucji akty przemocy stają się 
środkiem koniecznym i kluczowym, dlatego wymagają coraz większego zaanga-
żowania. 

Analogicznemu przekształceniu ulega także drugi aspekt, związany z kwestią 
jedności, jaką powinni wykazywać oprawcy. Jej stopień jest wprost proporcjonal-
ny do agresywnych zachowań ofi ar. Porozumienie między ofi cerami w sprawie Ję-
drzejczaka jest tylko chwilowe i osiągnięte z trudem, ponieważ jego postępowanie 
jest dwuznacznie prowokacyjne. Ale już w wypadku przerażonego Pfefermana nie 
pojawia się zgoda wśród rewolucjonistów. I odwrotnie: najbardziej konfl iktowa 
ofi ara – jaką jest policmajster czy Zajączkowski – wzbudza doskonałą solidarność 
w szeregach odpowiedniej armii. Jedność w trakcie narastania rewolucji staje się 
łatwiejsza, szybsza do uzyskania i ostatecznie niemożliwa do zakwestionowania. 

Wraz z tą eskalacją przemocy zmienia się także w Dzieciach zakres jej repre-
zentacji. Tym razem jest on odwrotnie proporcjonalny do stopnia natężenia kon-
fl iktów: im zatem jest on słabszy, tym dokładniej zostają przedstawione jego skut-
ki. Początkowo skazańcy zostają ustawieni naprzeciwko plutonu (Jędrzejczak) lub 
szubienicy (Pfeferman), które należą do cywilizowanych metod stosowania kary 



183

 

śmierci. Ponadto ci, którzy ją wykonują, ulegają złudzeniu, że ich czyn będzie fi -
nalnym odwetem przerywającym ów zaklęty łańcuch. Takie postępowanie nosi 
więc znamiona „wymierzania sprawiedliwości”, dlatego minimalizuje samą prze-
moc, sprowadzając ją do roli „technicznej”. Tylko w takich sytuacjach reprezenta-
cja staje się precyzyjna, a nawet naturalistyczna20: zarówno reakcje psychosoma-
tyczne ofi ar, jak i sam przebieg ich egzekucji są pokazane niemal w detalicznych 
zbliżeniach. 

Natomiast później, kiedy rewolucyjny terror oraz kontrrewolucyjna krucjata 
osiągną stan zaplanowanych i zakrojonych na szeroką skalę działań z użyciem no-
woczesnych środków militarnych, zakres reprezentacji ulega zasadniczej redukcji. 
Znikają spostrzeżenia dotyczące zachowania ofi ary, ponieważ sam akt uśmierce-
nia dokonany zostaje nie tylko niespodziewanie, ale i w sposób totalny. Żaden 
obserwator nie jest bowiem w stanie dostrzec, w jaki sposób zniszczeniu ulega 
ciało rozerwane bombą, armatnim pociskiem czy wystrzałem z przyłożonego 
do skroni brauninga. Percepcji podlegają zatem jedynie późniejsze skutki, któ-
re przedstawione zostają dosłownie (oddzielone części ciała) lub metaforycznie 
(rozpad makrokosmosu). 

Jeśli zatem Prus akcentuje te metamorfozy dotyczące zarówno funkcjonowa-
nia przemocy, jak i sposobów jej reprezentacji, czyni to w jednym, zasadniczym 
celu. Ofi arnicza struktura działań rewolucyjnych prowadzi bowiem do ich desa-
kralizacji: przemoc nie jest już obdarzona sankcją nadrzędną, którą sugerują bi-
blijne metafory. Powrót do poetyki mitu jest zatem powrotem do tego, co ludzkie, 
arcyludzkie; jest gwałtowanym i dobitnym potwierdzeniem21 – skierowanym do 
społeczeństwa polskiego – że rewolucja okazuje się grą przemocy, za którą odpo-
wiedzialny jest wyłącznie człowiek. 

20  Cf. E. Paczoska, Obrachunki na progu XX wieku – dojrzałość, niedojrzałość. W zbiorze: Maski 
współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Red. L. Burska, M. Zaleski. Warszawa 2001, s. 149. 

21  Warto zaznaczyć, iż współczesna estetyka sankcjonuje reprezentację przemocy w sztuce m.in. 
jej funkcją impresywną. M. Seel stwierdza, iż zaburzenie bezrefl eksyjnej pozycji adresata (przemoc 
metaforyczna) jest uzasadnieniem dla artystycznej prezentacji aktów przemocy. Jak bowiem dowodzi: 
„Ewokacja granicznego przypadku ludzkiego stanowi zarazem graniczny przypadek estetyczny. Jeśli 
sztuka chce uczynić przemoc zdarzeniem, musi siebie uczynić zdarzeniem. Jeśli chce pokazać wybuch 
przemocy, musi dopuścić do kulminacji swoich środków. Aby pokazać (dosłowną) przemoc, sztuka musi 
okazać zaufanie do swojej (metaforycznej) przemocy” (M. Seel, Wariacje na temat sztuki i przemocy. 
W: idem, Estetyka obecności fenomenalnej. Przeł. K. Krzemieniowa. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2008, 
s. 230). 





 

X Moralistyczny mimetyzm.
„Lustrzany” tryptyk Bolesława Prusa

[D]wu ludzi (…) to jakby dwa naprzeciw siebie stojące zwierciadła,
w których każdy przedmiot odbija się niezliczoną ilość razy. 

B. Prus1. 

W 1879 roku „Kalendarz humorystyczny »Muchy« na rok 1880” zamieścił 
opowiadanie Bolesława Prusa Norcio i Plunio. W 1884 roku „Kurier Warszawski” 
opublikował kilka krótkich form pisarza pod wspólnym tytułem „Bajki”, wśród 
których znalazło się Zwierciadło. I wreszcie w 1900 roku w książce Sami sobie, 
z której dochód przeznaczony został na utrzymanie Kasy Literackiej, autor Lalki 
ogłosił niewielki utwór zatytułowany Bajka2. 

Wiele zatem wskazuje na to, że między tymi trzema tekstami więcej jest różnic 
niż podobieństw. Każdy z nich nie tylko pochodzi z innego okresu literackiej dzia-
łalności Prusa, ale także – jak sygnalizują pierwodruki – powstał w odmiennych 
okolicznościach i kontekstach. Sądzę jednak, że istnieje pewna analogia, która 
pozwoliłaby zaliczyć te utwory do jednego tryptyku. Polega ona, po pierwsze, na 
częściowej lub całkowitej realizacji poetyki bajki, która, po drugie, wprowadza 
specyfi czny przedmiot, jakim jest – ujmowane zarówno dosłownie, jak i metafo-
rycznie – lustro. 

1

Samym terminem „bajka” posługuję się w sensie szerokim, pozostając w zgodzie 
z intencją Prusa, który dwa z tych utworów zaliczył (pośrednio lub bezpośred-

1  B. Prus, Co to jest szczęście?. W: Pamięci Jana Gadomskiego – koledzy. Red. H. Sienkiewicz. 
Warszawa 1907, s. 176–177. 

2  Cf. Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna i S. Fita. Red. 
Z. Szweykowski. Warszawa 1969, s. 204, 320, 549.
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nio) do tej właśnie kategorii. Niewątpliwie bowiem decyzja pisarza jest do pew-
nego stopnia arbitralna: nie ma w tych tekstach ani krótkiej, wierszowanej formy, 
ani bohaterów zwierzęcych (lub roślinnych). Autor Lalki raczej nawiązywał do 
tej odmiany, jaką Piotr Chmielowski określił mianem apologu, który: „jest Bajką, 
w której nie zwierzęta lub rzeczy nieżywotne działają lub przemawiają, lecz lu-
dzie, zwłaszcza dzieci, wieśniacy, w ogóle ci, co bliżej są natury”3. Krytyk zauważa, 
iż jedynie ze względu na rozmiar apolog różni się od przypowieści. Omawiane 
utwory można by zatem do tych ostatnich zaliczyć z powodu rozbudowanej i ale-
gorycznej fabuły, gdyby nie morał, który pełni tu zasadniczą funkcję. Pod tym 
względem poetyka ówczesna precyzyjnie określała metodę jego wprowadzenia: 
„sens moralny – pisał Galle – może stać na czele bajki, być jej zakończeniem, 
może być włożony w usta jednego z rozmówców; czasem sens moralny nie jest 
wcale wyrażony, lecz pozostawia się domyślności czytelnika”4. Prus wykorzystał 
te trzy możliwości: w Zwierciadle morał jest ukryty, w Norciu i Plunciu pojawia się 
na początku, a w Pawle i Gawle – w fi nale. 

Motyw zwierciadła występuje również w tych opowiadaniach i nowelach Pru-
sa, które niewiele mają wspólnego z tak ujętą poetyką bajki. Znamienny jest fakt, 
iż w tych utworach widać typową, a zarazem przeciwstawną funkcjonalizację tego 
przedmiotu. Najczęściej bowiem lustro jest zwyczajnym elementem świata przed-
stawionego, które spełnia podstawowe zadanie. Zgodnie z nim: „ktoś zwraca się 
do lustra po to, by dzięki niemu poznać lepiej samego siebie, swą powierzchow-
ność, swój wyraz twarzy, swą postawę (…), po to, by poprzez swą powierzchow-
ność wniknąć głębiej we własną duszę”5. Bohaterowie krótkich form wykorzystu-
ją zatem zwierciadło do kontroli własnego wizerunku (Nowe prądy, W górach), 
zwłaszcza jeśli uległ on zmianom wynikającym z upływu czasu (Nic nie ginie!). 
Niekiedy brak takiego rozpoznania pokazuje problemy związane ze wzrokiem 
(Katarynka), zawsze jednak akt oglądania swojego odbicia ma naturę indywidu-
alną, która skupia patrzącego na sobie samym. 

Z drugiej natomiast strony lustro obdarzone zostaje niezwykłymi właściwoś-
ciami przypisywanymi mu przez tradycję. 

Nadzwyczaj rozpowszechniona – pisze Wallis – jest wiara w to, że zwierciadło jest mą-
dre, że zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, że posiada wiedzę o rzeczach ukrytych, 
o ludziach nieobecnych, nieobecnych zdarzeniach dziejących się daleko lub mających do-
piero nastąpić6. 

Prus posługuje się tym przedmiotem zarówno w celach profetycznych, prze-
widując los Polaków (Zemsta), jak i, by tak rzec, eschatologicznych. To właśnie 

3  P. Chmielowski, Stylistyka polska wraz z nauką kompozycji pisarskiej. Warszawa 1903, s. 329. 
4  H. Galle, Teoria prozy i poezji w zarysie. Warszawa 1910, s. 81. 
5  M. Wallis, Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury. Łódź 1956, s. 66. 
6  Ibidem, s. 81. 
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w zwierciadle ma się pojawić postać samobójcy (Straszna noc) lub zmarłego pana 
(Szkatułka babki).

Wydawałoby się, iż poetyka bajki powinna preferować tę drugą funkcjona-
lizację. Tymczasem pisarz wybiera wariant pośredni: ani zbyt banalny, ani zbyt 
nadzwyczajny. Jego zasadniczym zamiarem jest wykorzystanie efektów symetrii, 
jakie powstają dzięki odbitemu obrazowi. Ponieważ zaś Prus był przekonany, iż 
symetria jest nie tylko zjawiskiem wizualnym, ale – przede wszystkim – antropo-
logicznym7, dlatego od dosłownego posługiwania się rekwizytem (Zwierciadło) 
przechodzi do metaforycznego (Norcio i Plunio) i symbolicznego (Bajka)8. Z tego 
też powodu w tych dwóch ostatnich utworach kwestia interpersonalna jest do-
kładniej przedstawiona. 

2

W Zwierciadle morał nie pojawia się explicite, jest jednak sugerowany w począt-
kowej partii utworu. Jeśli bowiem urządzenie balu wymaga niemałych nakładów, 
to okazuje się, iż organizatorzy nie potrafi ą się na nie zdobyć. Niestety, nie za-
mierzają też zrezygnować z tego przedsięwzięcia, dlatego fi nalny kontrast między 
oczekiwaniami a ich realizacją jest szczególnie rażący. 

Jednakże krytyka niedoskonałego i źle zaplanowanego balu jest wykonalna je-
dynie z perspektywy zewnętrznej. Każdy z zaproszonych natychmiast dostrzega 
wszelkie braki tej imprezy dopóty, dopóki obserwuje ją z dystansu. Ale kiedy sam 
znajdzie się wśród jej uczestników, wówczas ocena ulega radykalnej zmianie. Za-
sadniczą przyczyną tej transpozycji jest istota balu, czyli taniec. Jego magia spra-
wia, iż goście zapominają o złej organizacji. Ich uwaga zostaje bowiem skoncen-
trowana na różnorodnych interakcjach, jakie pojawiają się między tańczącymi. 

Narrator lakonicznie stwierdza, iż przyczyną tych zachowań jest „instynkt po-
dobania się” (Z, 249)9. Oznacza to, że towarzyski – czy szerzej: społeczny – wy-
miar egzystencji jest pierwotny i nieredukowalny. Zarazem jednak nie sprowadza 
się on do kwestii estetycznej, która jest tylko szczególnym jego przypadkiem. In-
terpersonalny aspekt polega bowiem na tym, iż człowiek nieustannie obserwuje 
i zarazem jest obserwowany przez innych. W tej drugiej sytuacji gra toczy się o jak 
najlepszą ocenę własnej prezencji. 

7  Antropologiczne uzasadnienie symetrii jest wyraźne nawet w imionach głównych bohaterów. Obie 
pary nazw własnych – Norcio/Plunio oraz Paweł/Gaweł – powstały przez dokładne odbicie niektórych 
elementów morfologicznych. 

8  Ten układ nie respektuje wprawdzie chronologii, ale sukcesywnie odrealniając przedmiot, poszerza 
zarazem perspektywę antropologiczną.

9  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Zwierciadło. W: idem, Pisma. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 
1949, t. 23; cyfra w nawiasie oznacza stronę. 
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W takim kontekście bajka wprowadza tytułowy motyw: 

Większość pań i panów, spoglądając w przelocie na jedno z czterech luster salonu, 
jeszcze mogli dostrzec jakiś niekorzystny rys w swojej powierzchowności. A gdy rozlegało 
się sakramentalne: „Merci monsieur!” jedno lub drugie ogniwo pary wysuwało się z salo-
nu, aby w lustrze dalszego pokoju dokładniej zbadać szczerbę w swych wdziękach. Wów-
czas między człowiekiem i zwierciadłem nawiązywała się milcząca rozmowa we dwoje
(Z, 249–250). 

Jeśli zatem motyw ten pojawia się tu dwukrotnie, to nie jest to wyłącznie efekt 
retoryczny. Obserwowanie lustra w trakcie bezpośredniej obecności partnera 
jest pierwotne, samotna kontemplacja własnego odbicia natomiast – późniejsza 
i wtórna. Prus sugeruje zatem funkcję, którą Eco zdefi niował następująco:

Magia zwierciadeł ma swoje źródło w tym, że ich ekstensywność-intruzyjność nie tylko 
pozwala nam uzyskać lepszy ogląd świata, lecz również popatrzeć na nas samych tak, jak 
widzą nas inni: jest to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, rodzaj ludzki nie zna mu 
podobnych10. 

Lustro oferuje nie tylko odmienną perspektywę oglądu. Zmienia się także jego 
jakość: pole widzenia zostaje bowiem zarówno poszerzone (ekstensywność), jak 
i odsłonięte dla wnikliwszej eksploracji (intruzyjność). 

Jeśli więc zwierciadło przedstawia spojrzenie „z zewnątrz”, to okazuje się ono 
nader dociekliwe i krytyczne. Cztery rozmowy, jakie w tej bajce przeprowadzają 
dorośli z lustrem, koncentrują się wokół różnorodnych braków, które w odbiciu 
zostają wykryte, a nawet obnażone. Owe „usterki” – garderoby, wyglądu itp. – są 
zresztą przeczuwane przez bohaterów, ponieważ na sali balowej spotykają się oni 
z wyraźną dezaprobatą. 

Uzyskawszy potwierdzenie towarzyskiego niepowodzenia, postacie nie są ani 
zadowolone, ani wdzięczne, dlatego za każdym razem znieważają swojego „roz-
mówcę”. W ten sposób Prus pokazuje podwójną rolę zwierciadła, która nie wy-
czerpuje się w skierowanej na bohatera percepcji innego. Tytułowy przedmiot jest 
zarówno metaforą obcego spojrzenia, jak i gry, jaką ów wzrok wywołuje. Mię-
dzyludzkie interakcje mają naturę „lustrzaną”: podmiot odbija dokładnie te same 
emocje, jakie uprzednio otrzymał. Osobowymi zachowaniami rządzi doskonała 
symetria, zgodnie z którą jedyną odpowiedzią na kontestację jest kontrkontesta-
cja. 

Zasada ta pozostaje niezmienna nawet wówczas, gdy uczucia uczestniczące 
w tej grze są dokładnie przeciwne. Finał bajki przedstawia sytuację, w której nie-
oczekiwanie pojawia się dziecko. „Wtedy – rozsunęła się opuszczona portiera i na 
środek wbiegła kilkunastoletnia dziewczynka. Złożyła zwierciadłu piękny ukłon 

10  U. Eco, O zwierciadłach. W: idem, Czytanie świata. Przeł. M. Woźniak. Kraków 1999, s. 75. 
Cf. M. Wallis, op. cit., s. 69. 
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i patrząc z uśmiechem na odbicie swojej osóbki, zaczęła z nią rozmowę” (Z, 250). 
Dialog ten prowadzony jest z innej niż w wypadku dorosłych pozycji. Zamiast 
założenia o niechętnym i krytycznym nastawieniu patrzącego, dziecko przyjmuje 
jego afi rmatywną postawę. Dlatego rozpoczynając konwersację z „panią” w lu-
strze, pozdrawia ją i cieszy się ze spotkania. Reakcja zwierciadlanej postaci jest 
identyczna: wypytuje małą bohaterkę o przyczyny pojawienia się w pokoju, a do-
wiedziawszy się o jej samotności, wyraża swoje współczucie. Okazana życzliwość 
zostaje zatem odwzajemniona, czego symbolem jest pocałunek, jaki wdzięczna 
dziewczynka składa na tafl i lustra. 

3

W opowiadaniu Norcio i Plunio morał również pojawia się w początkowej partii 
mającej wyraźnie metatekstowy charakter. Została bowiem wyraźnie wydzielo-
na z fabuły właściwej oraz zredukowana do poziomu dyskursywnego. Fragment 
ten ponadto posiada budowę klamrową, ponieważ rozpoczyna go i kończy ana-
logiczne twierdzenie dotyczące niezwykłej wartości, jaką odznacza się prawdziwa 
przyjaźń. 

Pierwszy dowód, który przytacza narrator, jest następujący: „Prawdziwy przy-
jaciel jest zwierciadłem, w którym ze wszelkimi szczegółami odbija się dusza na-
sza. W przyjacielu widzisz tajemnicze dotychczas wnętrze swojej istoty, jak między 
dwoma lustrami własny żakiet” (NP, 163)11. Metafora zwierciadła zakłada zatem 
pierwotny status tego, kto się w nim przegląda. On, patrząc na swoje odbicie, wi-
dzi nie tylko, że „tamten” zachowuje się identycznie, ale przede wszystkim, że te 
postawy pozwalają oglądającemu lepiej poznać siebie, ponieważ pokazują mu to, 
czego sam nigdy by nie dostrzegł. 

Jeśli jednak metafora lustra oparta jest na symetrii, to można zrezygnować 
z prymatu pierwszej postaci. Narrator, poprzestając na lakonicznej prezentacji jej 
sytuacji, przechodzi do tego „drugiego”, którego nazywa przyjacielem. Z jego per-
spektywy „obraz” jest bowiem analogiczny:

Twój przyjaciel jest drugim tobą. On jeden gustuje w twoich cygarach jak ty sam – kła-
dzie tyle kawałków cukru, ile ty sobie kładziesz, a zaproszony na kolacją, uprzedzając twoje 
najskrytsze myśli, sobie częściej dolewa piwa niż tobie, ponieważ ty byś tak zrobił. 

Gdy idziesz do teatru, kupuje bilet do tego rzędu krzeseł, w którym ty siedzisz, choć 
zwykle obiera sobie dalszy kącik. Jeżeli mu zabraknie pieniędzy, a ty za niego dopłacisz, 
nie obraża się, ponieważ miło jest mu składać własną ambicją na ołtarzu przyjaźni. Za to 

11  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Norcio i Plunio. W: idem, Pisma. Red. Z. Szweykowski. 
Warszawa 1949, t. 23; cyfra w nawiasie oznacza stronę. 
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w czasie przedstawienia nie patrzy na scenę, tylko w twoje oczy i jak szalony bije brawo 
aktorce, do której uśmiechasz się w sekrecie (NP, 163–164). 

Symetria nie jest więc doskonała. Zasadnicza asymetria polega na różnicy ma-
jątkowej, która powoduje, iż kopiowanie niektórych zachowań wymaga od jed-
nego z nich sprytu, a niekiedy wręcz naciągania. Narrator w dalszym dyskursie 
podkreśla tę kwestię, gdyż stanie się ona ważnym tematem w historii tytułowych 
przyjaciół. 

Wszelako abstrahując od tej dysproporcji, warto przyjrzeć się bliżej przedsta-
wionej tu symetrii. Zwierciadlane postępowanie przyjaciela polega nie tylko na 
imitowaniu zewnętrznych gestów. Prus wyraźnie podpowiada, że za tym mecha-
nizmem kryje się proces dotyczący samego pragnienia, które również podlega ko-
piowaniu. Jeśli tak, to harmonia między przyjaciółmi doskonale funkcjonuje tylko 
wtedy, kiedy obaj mają dostęp do wielu tych samych przedmiotów (np. cygara, 
kawałki cukru, krzesła). Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy ów „obiekt” 
okaże się niepodzielny. Dlatego jeden z nich nie ujawnia swego zainteresowania 
aktorką, chociaż drugi znakomicie zdaje sobie z tego sprawę, stając się gorącym 
wielbicielem jej talentu. Kiedy jednak dwóch mężczyzn – symetrycznie – intere-
suje się jedną kobietą, wówczas konfl ikt między nimi jest nieunikniony12.

Powyższe rozważania zostają przez narratora zilustrowane za pomocą krótkiej 
fabuły, prezentującej dzieje znajomości Norcia i Plunia. Pierwszy jest bogatym, ale 
nieszczęśliwym i sfrustrowanym arystokratą, drugi zaś – bliżej nieznaną postacią, 
której celem jest społeczny awans. 

Ich przyjaźń jest krótka, ale przebiega nader dramatycznie. Plunio dzięki swym 
zdolnościom perswazyjnym szybko zdobywa bezgraniczne zaufanie dumnego 
Norcia. W rezultacie następuje proces imitacji, w którym Plunio upodabnia się 
do swojego nowego przyjaciela. Jest jego dokładnym lustrem: przejmuje nie tylko 
poglądy, ale także styl zachowań, zamiłowania kulinarne czy preferencje dotyczą-
ce ubioru. Nabywanie przez Plunia kolejnych przyzwyczajeń, a zwłaszcza rzeczy 
odbywa się oczywiście dzięki zaangażowaniu i hojności Norcia.

Zgodną koegzystencję obu towarzyszy niszczą jednak plany małżeńskie Norcia. 
Niemniej jego trzykrotne próby zawarcia związku kończą się niepowodzeniem, 
którego przyczyną za każdym razem okazuje się Plunio. Jako najbliższy przyjaciel 
zostaje on uznany za źródło najpewniejszej wiedzy na temat osoby Norcia. Zatem 
kiedy ojciec panny Idalii stara się uzyskać informacje o stanie majątkowym ewen-
tualnego zięcia, Plunio zręcznie podsuwa mu fałszywą sugestię, że kandydat ma 
niemałe długi, które wynikają z nałogowej gry w karty. Analogiczna sytuacja po-

12  Prus już wcześniej – w 1874 roku – wprowadził temat ostrego konfl iktu „lustrzanych” przyjaciół 
(Pafcia i Robcia) o kobietę w „bajce”, którą umieścił w obrębie reporterskiego sprawozdania z wyprawy 
do Lublina (cf. B. Prus, Kartki z lubelskiego. W: idem, Pisma. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1950, t. 27, 
s. 36–46). 
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jawia się w wypadku młodej mężatki, z którą Norcio zamierza nawiązać romans. 
Kiedy jednak kobieta dowiedziała się od przyjaciela, że jej potencjalny kochanek 
ma specyfi czne obyczaje w trakcie snu, natychmiast zerwała z nim relację. 

W obu tych wydarzeniach Norcio nie bierze udziału. Trzeci projekt małżeń-
ski ma zostać zrealizowany w obecności obu przyjaciół, którzy przyjeżdżają do 
majątku ojca panny Cecylii. Norcio od samego początku jest zazdrosny o kuzyna 
Franciszka, którego podejrzewa o ukryty romans z Cecylią. Niechęć do niego, 
która wywiera na całej rodzinie negatywne wrażenie, systematycznie wzrasta, 
a Plunio jedynie ją podsyca, sugerując ukryty spisek przeciwko znakomitemu 
konkurentowi. Sam jednak doskonale wie, że owe podejrzenia są fi kcją. „Pomimo 
to, nie starał się przekonywać Norcia lub uspokajać go, ponieważ zdawało mu się, 
że lepiej będzie, jeżeli przyjaciel jego nie ożeni się ani z Cesią, ani z żadną inną 
kobietą” (NP, 188). Przekonanie takie jest wynikiem strategii imitacyjnej, która 
w zamkniętym układzie nie pozwala na pojawienie się kolejnej osoby. Plunio sku-
tecznie wyeliminował trzy kandydatki, ponieważ gdyby tego nie uczynił, straciłby 
wszystkie profi ty płynące z przyjaźni. Wszelako fi nał opowiadania pokazuje, że 
zazdrość Plunia miała nie tylko ów negatywny wymiar. O tym, iż zakochał się on 
pod wpływem Norcia w jego niedoszłej narzeczonej, świadczy późniejsza reak-
cja Plunia na sugestię Cecylii dotyczącą jego własnych zalet. Bohater natychmiast 
oświadcza się jej – i zostaje przyjęty. 

Zanim jednak do tego dojdzie, przyjaźń Pluncia i Norcia przekształci się we 
wzajemną nienawiść. Między bohaterami dochodzi do niezamierzonej walki, 
w której każdy – z powodu ciemności – był przekonany, iż jego przeciwnikiem 
jest kuzyn Franciszek. Kiedy jednak Norcio rozpoznaje Plunia, popada jeszcze 
w większą wściekłość: zarzuca mu zdradę oraz wyzywa na pojedynek. Zastoso-
wanie w tym epizodzie techniki qui pro quo jest nieco sztuczne, ale znakomicie 
pokazuje, że nawet najlepszy przyjaciel, który wiernie naśladuje, wcześniej czy 
później przerodzi się w zagrażającego rywala. Wyjściowy morał potraktowany zo-
staje zatem à rebours: między prawdziwym przyjacielem a wrogiem różnica bywa 
niewielka, i to właśnie dlatego, że zbyt wiele ich łączy, a nie dzieli. 

4

Ponieważ Bajka najpełniej realizuje zasady gatunku, dlatego morał explicite pojawi 
się dopiero w fi nale. Fabuła bowiem bezpośrednio wprowadza zasadniczy temat, 
którym jest zaawansowany konfl ikt Pawła i Gawła o jeden – niepodzielny – ma-
jątek. Strategia narracyjna jest wyrafi nowana, ponieważ początkowo bohaterowie 
zaprezentowani zostają za pomocą silnej – nacechowanej wręcz aksjologicznie – 
asymetrii. Jednakże przekonanie Pawła o niepodważalnej różnicy między nimi 
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jest wyłącznie subiektywne, dlatego kiedy narrator przedstawia jego działania, 
wtedy natychmiast pojawia się „efekt lustra”. Wynika to z faktu, iż: 

...najmilszym zajęciem Pawła było obmyślać sposoby wywyższenia się nad Gawłem. Gdy 
Gaweł wybudował sobie dom, Paweł wznosił pałac. Gaweł ubrał swoją służbę w jednako-
we sukmany; Paweł natychmiast sprawił swojej czerwoną liberię ze złoconymi guzikami. 
Gaweł kupił czwórkę kasztanów; Paweł dopóty nie zaznał spokojności, dopóki w stajni nie 
posiadał ośmiu kasztanów w białe łaty (B, 23)13.

Imitacja jest zatem dokładna i niedokładna, gdyż Paweł, pragnąc „tego same-
go”, co posiada jego rywal, chce zarazem, aby owe przedmioty było odpowiednio 
lepsze, bardziej okazałe. Paweł kopiuje zachowania innego, ale zmienia ich pro-
porcje, tak aby zamierzone upokorzenie Gawła okazało się dotkliwe. Gdyby ten 
zamiar się powiódł, miłość własna Pawła zostałaby niewątpliwie zaspokojona. 

Jednakże ten typ konkurencji staje się dla Pawła kosztowny, dlatego zostaje on 
zmuszony do rezygnacji. Zamiar poniżenia sąsiada nie tylko nie został zrealizo-
wany, ale także uderzył w samego autora. Dlatego nadszarpnięta duma wywołuje 
w Pawle nienawiść, która go zupełnie obezwładnia. W rezultacie nie tylko zaprze-
staje on imitacji, ale nawet postanawia działać dokładnie odwrotnie niż Gaweł. 
Paweł jest bowiem przekonany, iż dokona zemsty, osiągając pomyślność zupełnie 
innymi niż jego sąsiad metodami. 

W drugiej fazie konfl iktu postępowanie Pawła przypomina lustrzaną manipu-
lację, w wyniku której powstaje odwrócony obraz: 

Gdy więc Gaweł zaczął ulepszać swoją ziemię sztucznymi nawozami, Paweł zapowie-
dział rządcom, aby nie ważyli się sprowadzać do jego majątków nawet łuta sztucznego na-
wozu. Gdy Gaweł postawił nowe obory dla bydła i nowe domy dla czeladzi, Paweł kazał 
trzymać bydło w walących się oborach, a parobkom mieszkać w izbach, które nie miały 
drzwi i okien. Gdy Gaweł począł u siebie zaprowadzać płodozmian, Paweł nabrał nag-
le ochoty do trzypolówki i twierdził, że ten jest najlepszy system rolnictwa w warunkach 
obecnych (B, 24). 

Podobnie jak w poprzednim okresie antagonizmu działania Pawła przedsta-
wione zostały za pomocą sekwencji trzech zdarzeń. Ten typowy dla poetyki bajki 
element dokonuje nie tylko hiperbolizacji14, która podnosi te fakty do rangi naj-
ważniejszych, ale wskazuje także na zaangażowanie emocjonalne Pawła. 

13  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Bajka. W: idem, Pisma. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1949, 
t. 25; cyfra w nawiasie oznacza stronę.

14  Jak bowiem pisał V. Propp: „W dawnym folklorze, inaczej niż dzisiaj, wszystkie zdarzenia prze-
biegały mianowicie z niezwykłą intensywnością. Nie znano natomiast środków jej wyrażenia. Jedynym 
wyjściem było więc powtórzenie działania kilka razy. (...) Powtórzenie zdarzeń ma więc w folklorze takie 
samo znaczenie, jak hiperbolizacja – potęguje zjawiska” (V. Propp, Nie tylko bajka. Przeł. D. Ulicka. 
Warszawa 2000, s. 127).
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Oba fragmenty fabuły są względem siebie symetrycznie: przebiegają analo-
gicznie i prowadzą do podobnych skutków. Zmienia się jednakże charakter relacji 
łączącej Pawła i Gawła. W pierwszym – „lustrzanym” – epizodzie Gaweł jest fa-
scynującym wzorem, który należy nie tylko powielić, ale nawet prześcignąć. Nato-
miast w drugim – „antylustrzanym” – stadium Gaweł staje się antywzorem, czyli: 
znienawidzonym rywalem, którego trzeba zniszczyć przeciwną taktyką. 

Postępowanie takie skazane jest na klęskę, przed którą nie ratuje Pawła nawet 
rada przyjaciela nakłaniająca do naśladowania tego, co w postępowaniu Gawła jest 
właściwe. Majątek Pawła zostaje skonfi skowany i przechodzi na własność zaradne-
go sąsiada. Z faktu tego narrator wyciąga następujący morał: „Niedaleko zajdzie 
kulawy rozsądek, chociażby pycha z nienawiścią prowadziły go pod rękę” (B, 25). 
Ta konkluzja wykracza poza płytki dydaktyzm. Stwierdza bowiem, iż jeśli intelekt 
stanie się narzędziem imitacyjnych emocji (takich jak pycha czy nienawiść), to kie-
ruje podmiot w stronę działań irracjonalnych i w rezultacie – zgubnych. 

5

Morał, jakim kończy się Paweł i Gaweł, pozwala także precyzyjniej określić per-
swazyjną strategię Prusa w pozostałych bajkach. Można je bowiem odczytać w ka-
tegoriach literatury tendencyjnej, która z uwagi na formę gatunkową, nawiązu-
je do bajki oświeceniowej. Jeśli piętnowanie wad i słabości jest jej podstawową 
funkcją, to Prus pozornie pozostaje wierny tej konwencji. Zwierciadło przestrzega 
przed rozrzutnością związaną z balami i strojami; Norcio i Plunio jest karykaturą 
pieczeniarza, który wyłudza pieniądze (i nie tylko) od przyjaciela; Paweł i Gaweł 
natomiast pokazuje, w jaki sposób sąsiedzkie kłótnie prowadzą do ruiny majątku. 

Henryk Markiewicz, śledząc recepcję oświecenia w pozytywizmie, wielo-
krotnie podkreśla rozdźwięk między pełną afi rmacją osiemnastowiecznej fi lozo-
fi i i publicystyki a wyraźnie dwuznacznym ujęciem literatury stanisławowskiej. 
Z jednej strony ceniono jej precyzję, nienaganną poetykę i klarowny przekaz, ale 
z drugiej narzekano na nadmierną redukcję pierwiastków emocjonalnych i wy-
obrażeniowych. Oświeceniowe dzieła były więc – zgodnie z lapidarnym ujęciem 
Piotra Chmielowskiego – „karmą zdrową, choć suchą”15. Prus stara się uzupełnić 
właśnie tę lukę. Pisze zatem bajki, którym nieobce są psychologiczne powikłania 
oraz efektowna fabuła. Sam morał natomiast jest w nich podwójny: jeden kla-
syczny (i pozytywistyczny zarazem), skierowany przeciwko różnym formom roz-

15  Cf. H. Markiewicz, Pozytywiści wobec tradycji oświecenia. W: idem, Dialogi z tradycją. Rozprawy 
i szkice historycznoliterackie. Kraków 2007, s. 62; Z. Libera, „Wiek Oświecenia” w pismach Piotra 
Chmielowskiego. W zbiorze: Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni. Warszawa 1998, 
s. 198. 
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rzutności oraz lekceważeniu pracy; drugi – typowo nowoczesny, antropologiczny. 
Zgodnie z nim zachowania naśladowcze należą do ludzkiej natury, a dopóki jed-
nostka przebywa w społeczności, dopóty takie reakcje są nieuchronne, a nawet 
– przewidywalne. Same w sobie nie są one ani dobre, ani złe, wszystko zależy od 
tego, w jaki sposób będą wykorzystane. Prus wyraźnie przestrzega przed imitacją, 
która przeradza się w rywalizację konsekwentnie prowadzącą do przemocy. Na 
tym właśnie polega specyfi ka perswazji pisarza, którą nazwałbym mimetycznym 
moralizmem. 

6

Zatem dydaktyzm nie ma – jedynie – charakteru tendencyjnego i dlatego bajki 
nie są oddzielone od powieści Prusa. Dowodem wzajemnych pokrewieństw jest 
właśnie motyw lustra, który pisarz wprowadza i wykorzystuje w podobny sposób. 
Zestawienie krótkich form z najwybitniejszym dziełem jest pod tym względem 
nader instruktywne. 

Lalka bowiem koncentruje się na pierwszej – z wymienionych przez Wallisa – 
funkcjonalizacji. Niemal wszyscy bohaterowie – poza Rzeckim – szukają w zwier-
ciadlanym odbiciu własnego wizerunku, który mogą korygować, analizować czy 
chociażby kontemplować. Opierając się na tym kontekście, niektórzy komentato-
rzy w analogiczny sposób traktują najbardziej tajemniczą scenę, która ma miejsce 
w paryskim hotelu16. Inni postępują przeciwnie, zakładając, iż jest ona jedynym 
– brakującym – przykładem drugiej opcji. Zgodnie z nią kluczową rolę odgrywają 
tu niezwykłe właściwości lustra, które zapowiada Wokulskiemu śmierć17 lub przy-
najmniej wywołuje niesamowitego ducha z jego podświadomości18. 

W kontekście trzech Prusowskich bajek oba stanowiska okazują się nietrafne. 
Nawet panna Izabela, która tak często sięga po ten rekwizyt, wyznaje, że jej boskie 
odbicie przeznaczone jest nie dla niej samej, ale dla aktora Rossiego (por. I, 479)19. 
Kontrola wizerunku – szczególnie garderoby – jest tu zatem podobna do tej, która 
występuje w Zwierciadle, z tą wszakże różnicą, iż toaleta hrabianki prezentuje się 
bez zarzutu. 

Kiedy w paryskim mieszkaniu zakończył się ów dziwny seans, narrator stwier-
dza: „Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju. Widmo, przed którym wyjechał 

16  Cf. O. Tokarczuk, Lalka i perła. Kraków 2001, s. 23; R. Stachura, Posągi, książki, lustra. Świat 
przedmiotów w „Lalce” Bolesława Prusa. W: Świat „Lalki”. 15 studiów. Red. J.A. Malik. Lublin 2005, s. 214. 

17  Cf. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993, s. 144. 
18  Cf. I. Galata, „Nie-samowite” lustra. Z rozmyślań nad „Lalką” Bolesława Prusa. „Świat i Słowo” 

2004, nr 1. 
19  W ten sposób odsyłam do: B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. Wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 

1998; cyfra rzymska oznacza tom, arabska – stronę. 
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z Warszawy, było już tu i stało za progiem” (II, 104). Identyfi kacja własnego odbi-
cia w lustrze z osobą, która spowodowała nagłe opuszczenie przez Wokulskiego 
Warszawy, istotnie jest zagadkowa. Jednakże gdyby chodziło tu o Izabelę, ozna-
czałoby to, iż Wokulski myli swój wygląd z widokiem pięknej kobiety. Nawet zało-
żenie dotyczące poważnych zaburzeń w psychice pana Stanisława nie upoważnia, 
jak sądzę, do takiej konkluzji. O wiele bardziej prawdopodobna jest hipoteza, iż 
w zwierciadle „zobaczył” on innego mężczyznę, przed którym – i z powodu które-
go – uciekł z Warszawy. Tym mężczyzną jest oczywiście Kazimierz Starski. 

Porównanie wizyty Wokulskiego u Łęckich ze sceną w hotelowym pokoju po-
kazuje odwróconą symetrię. W Paryżu bohater najpierw jest przerażony swoim 
odbiciem, a następnie wykonuje pewne czynności, sprawdzając, jak zachowa się 
„ten drugi”. Natomiast w Warszawie już przywitanie obu panów pokazuje ich „lu-
strzane” gesty: „Starski, kiwnąwszy mu głową, usiadł o kilka kroków, zwrócony 
bokiem. W odpowiedzi Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął 
oglądać album” (I, 609). Idealną symetrię tych zachowań zaburza jedynie fakt, iż 
Starski patrzy i rozmawia z Izabelą, a Wokulski poprzestaje na percepcji zbioru 
– być może także kobiecych – fotografi i20. Zatem w miejscu, gdzie poza ukochaną 
miał znajdować tylko on, nagle i niespodziewanie pojawia się ktoś inny. Ponadto 
im dłużej trwa ta sytuacja, w tym większą irytację popada pan Stanisław, tortu-
rowany przez poniżenie i zazdrość, które nim owładnęły. Wychodząc, a właściwe 
uciekając z salonu, trzyma się za głowę i jest na tyle zmieniony, że pan Tomasz 
z trudem go rozpoznaje (por. I, 611). 

W paryskim pokoju seans zaczyna od zaskoczenia związanego z obecnością 
„innego”. Następnie pojawia się – uwidoczniony na twarzy – wstrząs wewnętrzny, 
ponieważ Wokulskiemu wydaje się, iż doznaje swoistego déjà vu: znowu widzi 
„innego” tam, gdzie go nie powinno być. Postanawia zatem empirycznie spraw-
dzić go, wykonując kilka gestów, jakie „tamten” idealnie kopiuje. Przekonawszy 
się, iż sytuacja z salonu Łęckich – pomimo geografi cznej odległości – wraca, Wo-
kulski zachowuje się dokładnie tak jak w Warszawie: gwałtownie opuszcza po-
mieszczenie. 

Paryska scena z lustrem jest i dosłowna, i metaforyczna. W zwierciadle Wokul-
ski istotnie widzi swoje odbicie, ale identyfi kuje je nie za pomocą doznań wzroko-
wych. Jest bowiem przekonany, iż znowu „zobaczył” Starskiego, który jest byłym 
konkurentem i aktualnym rywalem do ręki panny Izabeli. Wokulski i Starski pod 
tym względem są sobowtórami – podobnie jak Norcio i Plunio czy Paweł i Gaweł –
a imitując jedno pragnienie, zbliżają się do niebezpiecznej granicy, za którą nie 
istnieje nic poza formami przemocy. 

20  Nie jest bowiem wykluczone, iż jest to podobny album, jaki podarowany został Rossiemu. Zawierał 
on widoki „Warszawy i warszawianek” (I, 528). 
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STUDIA O ELIZIE ORZESZKOWEJ





 

I Mimetyczny minimalizm.
Usuwanie zazdrości w powieściach Elizy Orzeszkowej

W 1896 roku Antoni Wodziński – zbierając materiały od artykułu w „Nouvel-
le Revue” – napisał do Elizy Orzeszkowej list z prośbą o informacje dotyczące 
jej biografi i, zainteresowań oraz metod pracy pisarskiej. Autorka udzieliła trzech 
obszernych odpowiedzi, które zaskakują poziomem samowiedzy i samokrytyki. 
Szczególnie cenny jest trzeci list, ponieważ zawiera refl eksje nad własnym pro-
cesem twórczym, które stanowią interesujące – i dokonane po ponad piętnastu 
latach – uzupełnienie teoretycznoliterackich poglądów pisarki zawartych w ob-
szernej rozprawie O powieściach T.T. Jeża z rzutem oka na powieść w ogóle. 

W tym studium skonstruowane zostało genetyczne uzasadnienie realizmu, 
zgodnie z którym: 

...punktem wyjścia metody twórczej artysty (powieściopisarza) jest nadal możliwie wierna, 
wyzbyta naleciałości podmiotowych (np. emotywnych), obserwacja rzeczywistości danej. 
Następnie aktywizuje się podmiotowy intelekt (rozum, logos), który odpowiednio porząd-
kuje „surowe” dane empiryczne, odkrywa – leżące u ich podstaw – związki logiczne i pra-
widłowości. Odbywa się więc wtedy racjonalna „obróbka” materiału dostarczonego przez 
zmysły1. 

Ten skomplikowany proces Orzeszkowa przybliża, analizując dokładniej dwa 
fundamentalne momenty aktu pisarskiego – pomysł i kompozycję. Jednakże 
„elementy” te nie są równoważne: pierwszy jest pierwotny, drugi – ewidentnie 
wtórny, bazujący na osiągnięciach poprzedniego. Dlatego w rozprawie O powieś-
ciach… kwestia kompozycji jest zaledwie zasygnalizowana, natomiast liczne uwa-
gi na jej temat w liście do Wodzińskiego sprawiają wrażenie strategii maskującej. 
O wiele łatwiej bowiem Orzeszkowej przychodzi przyznać się do własnych bra-
ków w zakresie harmonijnego uporządkowania narracji – czego efektem jest m.in. 
nieproporcjonalne rozbudowanie pewnych jej partii – niż uznać, że mankamenty 
jej warsztatu w równym stopniu dotyczą momentu kluczowego. 

1  T. Sobieraj, Jaka epistema? O metodzie, kryteriach i przesłankach fi lozofi cznych krytyki literackiej 
„trójcy powieściopisarzy” okresu pozytywizmu. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 81. 
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Jego opis w eseju jest dwustopniowy, tak aby zilustrowane zostało przejście 
od „rejestracji” danych do ich kreatywnego wykorzystania. Prezentacja pierwszej 
fazy pomysłu jest następująca: 

Sądzę, że nie omylę się, twierdząc, iż każda powieść posiadająca w sobie zadatki dobre-
go rozwinięcia się otrzymuje pomysł swój zawsze i tylko z dostrzeżenia wśród świata sytu-
acji pewnej, czyli położenia jednostki jakiejś lub grupy jednostek takiego, w którym mieści 
się dramat. Sytuacja ta ukazywać może jednego tylko człowieka lub tysiące, miliony ludzi, 
maluchną jednostkę lub całe, wielkie grupy społeczne; lecz zawsze, niezbędnie, w mniejszej 
lub większej mierze istnieć w niej muszą żywioły składające dramat: kolizja sił sprzecznych 
sobie, plastyczność kształtów, walka i cierpienie. Kolizja może tu być potężna lub słaba, 
kształty olbrzymie lub drobne, walka i cierpienie zakończone katastrofą albo rozpryskują-
ce się śmiechem (…); niemniej przecież zaczątki przynajmniej wszystkich dramatycznych 
żywiołów tych mieścić się muszą w sytuacji będącej pierwotnym punktem wyjścia powieści 
– jeśli powieść ta ma być dobrą2. 

Orzeszkowa zakłada zatem, iż fabularny dynamizm powinien zawierać się już 
w sytuacji, która dostarcza pierwszego impulsu. Wybrane czy też zauważone oko-
liczności, na które składa się egzystencja indywidualna lub zbiorowa, spełniają 
w zasadzie funkcję zawiązania akcji, dostarczając materiału, z jakiego powstanie 
zarówno jej punkt kulminacyjny („kolizja”), jak i fi nalne rozwiązanie. 

Podkreślając wagę tej fazy, pisarka zaznacza potrzebę nie tylko jej odpowied-
niej selekcji, ale niemal natychmiastowego przyswojenia czy wchłonięcia: 

W chwili tej szkła owe magiczne, znajdujące się kędyś, w głębiach władz umysłowych 
pisarza, porywają i odźwierciedlają, czyli odtwarzają sobie zjawisko dojrzane w naturze. 
Lecz – krótka to chwila, bo wnet po niej rozpoczyna się funkcja tworzenia. W magicznych 
szkłach odbija się już nie tylko to, co bezpośrednio przed nimi stoi, ale skądciś – ze stron 
różnych, przybywają blaski, prądy, wyobrażenia, przenikają punkt dostrzeżony, oświetlają 
go na wskroś, rozszerzają jego granice, wzniecają w nim tumult kształtów, tonów i wzru-
szeń, z którego potem, wśród trudów i zachwyceń kompozycji, wywikłaną ma być – har-
monia3. 

Druga faza polega więc na rozbudowaniu, poszerzeniu sytuacji wyjściowej. 
Tworzenie jest jej konsekwentnym uzupełnianiem, dzięki któremu pojawiają się 
nowe – tj. już fi kcyjne – sceny, osoby, miejsca. Opis tego procesu jest tu jednak 
nieco automatyczny, samoistny, może nawet bezwiedny, dzięki czemu pisarka wy-
raźnie umniejsza jego rolę, akcentując tym samym znaczenie poprzedniego etapu. 

Do tak zarysowanej koncepcji powieściowego pomysłu odsyła Orzeszkowa 
w liście do Wodzińskiego. Jej wyznanie jest wprawdzie lakoniczne, ale zarazem 
niezwykle wnikliwe i autokrytyczne: 

2  E. Orzeszkowa, O powieściach T.T. Jeża z rzutem oka na powieść w ogóle. Studium. W: eadem, Pisma 
krytycznoliterackie. Zebrał i oprac. E. Jankowski. Wrocław 1959, s. 138. 

3  Ibidem. 
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Naprzód inwencja. Ta jest słabą, mianowicie w kierunku wynajdywania zdarzeń i sy-
tuacji, w których bohaterowie moi mogli przed czytelnikiem ukazywać się ze stron wszyst-
kich. Tworzenie tego, co się nazywa bajką powieściową, przedstawiało zawsze dla mnie 
największą z trudności. Sytuację główną, w której spoczywa zawiązek całej akcji, tło, cha-
raktery, ideę, zawartą w sytuacji i charakterach, otrzymuję z łatwością, lecz późniejsze koli-
zje, te niby placyki, na których ustawia się osoby w sposób różny, bardzo skąpo przychodzą 
mi do głowy. W plątaniu nić powieściowych i wiązaniu ich w węzełki – słaba jestem. Z tego 
wynika zbyteczna prostota linii, po której rozwija się powieść, i brak w niej siły zaciekawia-
nia czytelnika. Dlatego wiele osób znajduje, że moje powieści są nudne, chociaż znajdują 
się w nich sceny zajmujące4.

Trafny charakter powyższego stwierdzenia potwierdzają – niestety – kolejne 
pokolenia czytelników. Fabuły Orzeszkowej są nieskomplikowane, schematyczne, 
przeważnie niezdynamizowane, dość przewidywalne i często się powtarzają. Jed-
nakże plan fabularny jest tylko skutkiem, którego przyczyna – jak stwierdza sama 
pisarka – tkwi w trudnościach związanych z wielowymiarową kreacją bohaterów 
i koniecznością pokazania ich wzajemnych interakcji.

Wszelako pełny sens autorskiej samokrytyki jest zrozumiały dopiero w od-
niesieniu do teorii, która zaprezentowana została w eseju z 1879 roku. „Sytuacja 
główna”, z którą – jak deklaruje w liście – Orzeszkowa nie ma najmniejszych prob-
lemów, odpowiada bowiem pierwszej fazie powieściowego pomysłu. Korespon-
dencja z Wodzińskim sugeruje jednak nieco inny opis owego momentu. Pisarka 
oddziela go od samego aktu twórczego i przenosi w obręb stałej dyspozycji, którą 
charakteryzuje się osoba autora. Wyselekcjonowanie oraz zinternalizowanie od-
powiednich sytuacji wstępnych wymaga zatem posiadania rozbudowanej cieka-
wości, spostrzegawczości i wrażliwości. Pisarze tacy: 

...widzą wiele i najczęściej dobrze, bo ciekawość, prowadząc ich umysł w dal, prowadzi 
go też w głąb. Objawy zewnętrzne, jakkolwiek drogocenne dla malowniczości i plastyki, 
nie zadawalają pisarza ciekawego, pragnie on jeszcze pojrzeć na wskroś to, co pod ciała-
mi i sukniami, samą Psychę zjawiska i dociec jej przyczyn twórczych. (…) Bardzo żywej, 
w dzieciństwie zapalonej i nigdy nie gasnącej ciekawości umysłowej zawdzięczam to, że 
powieści moje obejmują znaczną przestrzeń społeczną i przebiegają długą skalę położeń 
towarzyskich i procesów psychicznych. Od niej pochodzi wdzieranie się moje w świat ży-
dowski, chłopski, mieszczański, drobnoszlachecki, z których wyprowadziłam pewną liczbę 
typów w literaturze nowych. (…) Ze spostrzegawczości i wrażliwości swojej jestem także 
dość zadowoloną dla celów pisarskich, bo w życiu osobistym płatają mi one często wca-
le nieprzyjemne psoty. Niekiedy dość mi jednego gestu, błysku oka, drgnienia muskułu, 
abym odgadła w człowieku myśl jego czy uczucie, których nikt się nie domyśla, z których 
on sam nie zdał sobie jeszcze dokładniej sprawy5. 

Porównanie tej koncepcji z poprzednią nieuchronnie prowadzi do wniosku, 
że we własnej praktyce pisarskiej Orzeszkowa nadal pozostaje zainteresowana

4  E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1976, t. 8, s. 262–263. 
5  Ibidem, s. 261–262. 
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egzystencją indywidualną oraz – znacznie bardziej – zbiorową, dającą możliwość 
literackiej penetracji środowisk dotąd nieznanych. Wszelako nie pojawia się tu 
zupełnie kluczowa kategoria dramatu, czy dramatyczności, którą powinny od-
znaczać się wychwycone realia. Zamiast niej pisarka konstruuje opozycję między 
iluzją a rzeczywistością, która nabiera sensu wybitnie antropologicznego: pisa-
rza najbardziej interesuje kontrast między tym, co zewnętrzne, powierzchowne, 
a procesami faktycznie zachodzącymi w ludzkim wnętrzu. 

Oznacza to, iż w praktyce rola owej pierwszej fazy nie jest decydująca, jak to 
autorka przyznawała na poziomie teoretycznym. Zarejestrowana wstępnie sy-
tuacja okazuje się bowiem nader statyczna, jednowymiarowa, dlatego jej dalsza 
fabularyzacja (tworzenie owych „późniejszych kolizji”) wymaga – już w trakcie 
drugiej fazy – niemałego wysiłku; wysiłku, któremu Orzeszkowa, jak uczciwie 
przyznaje, nie potrafi ła sprostać. 

List do Wodzińskiego potwierdza, iż pisarska pasja kierowała Orzeszkową 
zarówno ku nowym obszarom socjologicznym, jak i psychologicznym. Jednak 
rezultaty owej penetracji nie okazały się identyczne: o ile bowiem sfera społecz-
na faktycznie została wszechstronnie zbadana, o tyle kwestie psychologiczne 
– i w konsekwencji fabularne – są niedopracowane. Hipoteza, ku jakiej skłania 
korespondencja, wydaje się następująca: jeśli pisarka rozpoznawała grę pozorów 
i potrafi ła dotrzeć do głębi ludzkiej psychiki, to ewidentnie nie umiała wykorzy-
stać tych odkryć, a nawet starała się z nich wycofać. Celem niniejszego rozdziału 
jest weryfi kacja tej hipotezy na podstawie – dość zresztą nielicznych – powieści, 
w których Orzeszkowa dotyka tej mrocznej namiętności, jaką jest zazdrość o uko-
chaną osobę. 

1

Śladowa obecność tego typu doznań pojawia się w powieściach: Na prowincji 
(1870), Pamiętnik Wacławy (1871) oraz Pierwotni (1883)6. Ich cechą wspólną 
jest umieszczenie owych procesów psychologicznych wyłącznie w kontekście se-
kretnego oglądania, czy nawet podglądania. Na prowincji zawiera bowiem scenę, 
w której Bolesław – początkowo niedostrzeżony – obserwuje tańczącą z Aleksan-
drem Wincentę (por. III, 131–132)7; w Pamiętniku Wacławy tytułowa bohater-
ka ukradkiem śledzi zaloty Lubomira do garderobianej (por. XXXIX, 142–144); 

6  Można tu wprawdzie wskazać tekst wcześniejszy – opowiadanie Z życia realisty (1868) – ale 
zaprezentowana w nim zazdrość Zygmunta o Ulanę podlega wręcz natychmiastowej autoeliminacji. 

7  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa
1949–1953; cyfra rzymska oznacza tom, arabska – stronę.
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Pierwotni natomiast prezentują przenikliwe spojrzenia, jakie w kierunku Adolfi ny 
i Eugeniusza kieruje szambelan Pomieniecki (por. XI, 157–158). 

Orzeszkowa wszystkie te sytuacje konstruuje w sposób niemal identyczny. 
Są one przede wszystkim jednorazowe i niepowtarzalne. Ponadto pojawiają się 
w nich zachowania mniej lub bardziej skonwencjonalizowane. Bolesław dokonuje 
obserwacji w trakcie uroczystego balu; Wacława ogląda scenę, jaką dla niej za-
aranżowała wierna piastunka, szambelan zaś podpatruje towarzyską wizytę, którą 
Adolfi nie składa Eugeniusz. 

Analogie są jeszcze silniejsze na poziomie psychologicznym. Doświadczenie 
voyeurystyczne zawsze jest tu późniejsze, wtórne względem tego, co wydarzyło się 
między podglądającym a podglądanym. Bolesław jest już narzeczonym Wincen-
ty, Wacława niemal przyjęła oświadczyny Lubomira, a Pomieniecki od pierwszej 
wizyty zakochał się w Adolfi nie. Dlatego emocjonalne napięcia koncentrują się 
wokół tego – binarnego – układu, powodując, iż udział w nim osoby trzeciej nie 
zostaje zaprezentowany bezpośrednio. 

Uwaga narratora poświęcona zostaje albo nowemu „wcieleniu” tego, kto jest 
podglądany, albo doznaniom, jakie stają się udziałem podglądającego. Pierwsza 
kwestia sprowadza się do podkreślania braku tożsamości obserwowanej postaci: 
Wincenta jest „inna” i „niepodobna” do tej, którą Bolesław kiedyś znał; Lubomir 
z wykwintnego kawalera staje się „brzydki” i „niepojęty”; natomiast obraz obser-
wowanej Adolfi ny został zupełnie wyeliminowany. 

Druga kwestia zostaje przez pisarkę bardziej zindywidualizowana. Nawet jeśli 
zaprezentowane doznania zawsze są negatywne, to za każdym razem wydobyty 
i podkreślony zostaje inny ich aspekt. Bolesław cierpi, gdyż jest porażony wizją 
utraty narzeczonej, którą niewątpliwie odbierze mu Aleksander. Wacława ulega 
jeszcze silniejszemu atakowi, ponieważ zobaczyła scenę, która była niemal wierną 
kopią tej, w której przed momentem sama uczestniczyła. Szambelan natomiast 
zachowuje się aktywnie: najpierw ogarnia go silny gniew, a następnie doprowadza 
do przerwania nieprzyjemnego tête à tête Adolfi ny i Eugeniusza. 

Reakcja Pomienieckiego jest nie tylko energiczna, ale i prowadzi go do dal-
szych, zdecydowanych działań. Jego postępowanie zostaje opatrzone nader wni-
kliwym komentarzem, którego autorką jest krewna szambelana:

Przyjedzie, aby się oświadczyć. Nie mówił mi wprawdzie, ale ja go znam dobrze, z oczu 
mu czytam: ponury był wczoraj i dziś jak noc jesienna. Lęka się, zazdrości… i dlatego 
z oświadczynami pospiesza. (…) Gdy się zakocha, staje się zającem drżącym wciąż o to, aby 
mu gąsienica upatrzonego listka nie ukąsiła, lada cień wydaje mu się rycerzem uzbrojonym 
po to, aby mu skarb jego wydrzeć, i teraz także być może, iż coś spostrzegł, być może, iż 
o coś zadrżał; spieszy się więc z wynurzeniem afektów swych, które, jak mniemam, wszelkie 
niebezpieczeństwo usunie, a w serce jego burzą skołatane błogą wleje pewność (XI, 256).
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Te spostrzeżenia przybliżają – przynajmniej w pewnym stopniu – osobę kon-
kurenta. Zazdrość wynika więc z obserwacji, zgodnie z którą Eugeniusz ewiden-
tnie pragnie tej samej kobiety, jaką jest zainteresowany Pomieniecki. Wobec swo-
jego rywala doznaje on zarówno lęku – gdyż nie jest wykluczone, iż to on zostanie 
wybrany – jak i gniewu, który dostarcza bezpośredniego impulsu do wykonania 
posunięć mających ostatecznie zdystansować Eugeniusza. 

Jeśli szambelan ulega tym ostatnim pobudkom, to zapewne nie bez wiary we 
własną pozycję i przewagę. Tego właśnie przekonania jest pozbawiony Bolesław, 
dlatego – najpierw nieuświadomiona, a potem wypierana – zazdrość, jaką wzbu-
dza w nim Aleksander, prowadzi tylko do poczucia zagrożenia oraz do bolesnej 
antycypacji utraty ukochanej. Natomiast doznania Wacławy zawierają bodaj naj-
głębszą intuicję, która wyznacza warunek konieczny obu powyższych scenariuszy. 
Skoro bowiem obaj – czy też obie – zazdrośnicy pragną „tego” samego, oznacza 
to, iż niczym się nie różnią. Podglądająca Wacława doznaje niemal halucynacji, 
ponieważ nie potrafi  oddzielić siebie od swojej garderobianej. 

2

Ten punktowy, momentalny voyeuryzm ulega niekiedy u Orzeszkowej rozsze-
rzeniu. Już Pamiętnik Wacławy oraz późniejsza powieść Na dnie sumienia (1873) 
przynoszą rozwiązanie, w którym owa scena podglądania nie jest – jak poprzed-
nio – wyizolowana, ale stanowi kontynuację i kulminację uprzednich wydarzeń. 

W Pamiętniku Wacławy pierwszym, ważnym tematem jest projektowane mał-
żeństwo tytułowej bohaterki z Agenorem. Jednakże od dawna kocha się w nim 
– ze wzajemnością zresztą – kuzynka Wacławy, Rozalia. Znowu zatem w obręb 
istniejącej już relacji wkracza osoba trzecia, ale tym razem jej rola nie pozostaje 
marginalna. 

Rozalia natychmiast orientuje się, że nic nie stanie na przeszkodzie planowa-
nemu związkowi, dlatego zazdrość względem Wacławy szybko przekształca się 
w nienawiść. Jej pierwszym rezultatem jest „zamach” na rywalkę: Rozalia pod-
czas wspólnej przejażdżki płoszy konia tytułowej bohaterki, przyprawiając ją 
niemal o śmierć (por. XXXVIII, 187–189). Incydent ten okazał się ważny, po-
nieważ dzięki niemu Wacława dokonuje reinterpretacji podpatrzonej uprzednio 
sceny, składającej się z: „rozmowy, jaką prowadziły z sobą oczy pana Agenora 
i Rozalii w chwili mego niebezpieczeństwa. Coś niepojętego dla mnie a straszne-
go z rozmowy tej tryskało, niepojęte też a trwogi pełne uczucie pierś mi zaległo” 
(XXXVIII, 189). Orzeszkowa pokazuje, że zazdrość jest zaraźliwa: kiedy bowiem 
motywy Rozalii zostają odkryte, wyzwalają analogiczną reakcję. O tym, iż owym 
uczuciem dręczącym Wacławę też jest zazdrość, przekonują nieco późniejsze wy-
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darzenia podczas balu w Rodowie. Bohaterka początkowo celebruje na nim swój 
towarzyski tryumf, który jednak okazuje się bez znaczenia wobec niesłabnącego 
– chociaż starannie skrywanego – zainteresowania, jakim Agenor obdarza Roza-
lię. Gdy zaś nie potrafi  ona dłużej ukrywać zadowolenia, wówczas resentyment 
Wacławy osiągnie apogeum:

Okropność! Radość rozlana po twarzy kuzynki ugodziła mi w samo serce ostrym za-
kłuciem; pomyślałam sobie, że zapewne wzniecał ją długi uścisk ręki pana Agenora i og-
niste spojrzenie jego, i po raz pierwszy w życiu doświadczyłam poczucia głuchej niechęci, 
podobnej do nienawiści (XXXVIII, 259). 

Natychmiast też bohaterka przystępuje do „ataku” na Rozalię, poddając ostrej 
krytyce jej strój. Rywalka broni się znakomicie, a nawet przygotuje odwet: pokaże 
Wacławie miłosny list od Agenora, mając nadzieję, że męki zazdrości nigdy już 
nie opuszczą nowożeńców. 

Powieść Na dnie sumienia nie zawiera podobnych efektów symetrii, ale dogłęb-
niej analizuje doznania jednej ze stron. Narrator koncentruje się na przeżyciach 
Ewy, która niegdyś odrzuciła oświadczyny Anatola Dembielińskiego – chociaż go 
kochała – i wyszła za mąż za utytułowanego Seweryna. Po latach Anatol uzyskuje 
wspaniałą pozycję i przypadkiem odwiedza dom swej niedoszłej narzeczonej. Jej 
niewygasłe nigdy uczucie odżywa na nowo z niezwykłą siłą, ale Anatol zupełnie 
je ignoruje, ponieważ równie silnie ulega urokowi Krystyny – córce Ewy z pierw-
szego małżeństwa. 

W trakcie jednego ze wspólnie spędzanych wieczorów Ewa obserwuje grę 
spojrzeń między zakochanymi, dzięki czemu jej własne uczucie ulega intensyfi ka-
cji. Pod pretekstem późnej pory usuwa córkę z salonu, a sama udaje się do włas-
nego buduaru. Kiedy na korytarzu rozległy się kroki wracającego Anatola, Ewa 
postanawia złożyć mu niezapowiedzianą, nocną wizytę, podczas której dokona 
decydujących wyznań. Zamiar ten nie zostaje zrealizowany, ale jest dowodem, że 
bohaterka – jak zauważa (por. XLII, 181–182) – nie jest już w stanie przestrzegać 
ustalonych norm moralnych. 

Poranne przebudzenie przynosi niesłabnące pragnienie ujrzenia Dembieliń-
skiego. Spełnienie tego marzenia okaże się jednak koszmarem: Ewa ze swego okna 
ujrzy Anatola spacerującego w towarzystwie Krystyny. Ów akt voyeurystycznej 
kontemplacji pisarka podzieliła na trzy etapy – bohatera trzykrotnie bowiem 
przerywa obserwację – precyzyjnie pokazując mechanizmy zazdrości (por. XLII, 
189–192).

W pierwszej fazie następuje rozpoznanie, które wszelako nie ma charakteru 
neutralnego. Anatol i Krystyna wydają się Ewie złączeni słonecznymi promienia-
mi, tak iż tworzą doskonale pasującą do siebie parę. Dopiero takie ujęcie wzbudza 
– jeszcze niezbyt intensywne – pragnienie „zastąpienia” Krystyny przy boku Ana-
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tola. Niemal symultanicznie pojawia się także analiza własnej sytuacji, która jest 
dla Ewy nieskończenie gorszą od tej, która właśnie okazuje się udziałem jej córki. 

Rozpoznanie ma więc strukturę binarną: z jednej strony przedstawia spaceru-
jącą parę w kategoriach miłosnego absolutu; z drugiej zaś – zawiera doświadcze-
nie wykluczenia, które sprawia, iż owa pełnia jest dla Ewy nieosiągalna. Ten drugi 
pierwiastek jest ewidentnie silniejszy, dlatego bohaterka instynktownie chroni się 
przed tym doznaniem, szybko zamykając oczy. 

Etap drugi składa się z wnikliwej obserwacji, jaką Ewa przeprowadza za po-
mocą lornetki. Wszelako w jej kadrze znajduje się wyłącznie profi l Anatola, który 
oglądany jest dokładnie, tak iż uchwycona zostaje nawet zmiana rysów jego twa-
rzy. Dzięki optycznemu urządzeniu powstaje więc iluzja sugerująca inną perspek-
tywę: Ewa widzi dokładnie to, co właśnie postrzega Krystyna. Ale to złudzenie jest 
chwilowe, ponieważ brak możliwości usłyszenia rozmowy powoduje, że obser-
watorka zdaje sobie sprawę z dzielącego ją dystansu. A kiedy jeszcze wyobraźnia 
podsunie jej – zupełnie błędne – przypuszczenie dotyczące miłosnych wyznań, 
wówczas emocjonalne napięcie osiągnie apogeum: 

Pierś jej podnosi się szybkim, nierównym oddechem; dwie grube łzy spływają z goreją-
cych oczu i przyćmiewają szkło lornetki. Ewa nie tylko nie słyszy tego, co dwoje owych lu-
dzi mówi do siebie z tak żywym zajęciem, ale przestaje nawet ich widzieć. Stoi nieruchoma 
z dwiema strugami łez płynącymi po zmiętych policzkach. W sercu jej jedno tylko panuje 
uczucie – piekąca zazdrość  (XLII, 190–191).

Etap drugi okazuje się więc podobny do pierwszego, tyle tylko że przebiega 
o wiele dynamiczniej. Znowu bowiem Ewa przez moment znajduje się blisko ab-
solutu, a następnie doświadcza bolesnego – niemal paraliżującego – odrzucenia. 
Ponieważ jego przyczyna – w osobie Krystyny – została już ustalona, zatem rezul-
tatem podglądania jest nagła erupcja zazdrości. 

Trzecia faza również powiela ten schemat, doprowadzając go do skrajnej inten-
syfi kacji. Odpocząwszy zaledwie kwadrans, Ewa ponownie sięga po lornetkę, ale 
tym razem już sam widok owych „półboskich” postaci przyprawia ją o „piekielny 
ból”. W tej voyeurystycznej determinacji tkwi bowiem element masochizmu: bo-
haterka nie wyrzeknie się kontemplacji, nawet jeśli jej efektem będzie wzrastające 
cierpienie. Jego natężenie osiągnie stan maksymalny, kiedy Ewa – tym razem traf-
nie – odgadnie, że obserwowana przez nią właśnie scena ma charakter zaręczyn. 
Bramy raju zamykają się zatem bezpowrotnie, wywołując kolejną falę bólu, który 
wszakże mija i zostaje zastąpiony następującą reakcją: 

A jednak zbudziła się w niej szalona chęć walki. Walki o co? O niego! Z kim? Choćby 
z własnym dziecięciem!... Ona w tej chwili widziała w Krystynie tylko kobietę, której pełnia 
życia i zdrowia, której miłość i szczęście zdawały się urągać jej niedołężności i chorobie, 
jej upokorzeniu i męczarniom. Pamięć o tym, że jest matką tej kobiety, przypomniała jej 
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tylko władzę rodzicielską o rodzicielskich uczuciach i powinnościach myślała ona zawsze 
mało – teraz nie myślała wcale (XLII, 192).

Zazdrość przynosi nie tylko ból, ale także rywalizację i odwet. Orzeszko-
wa, wybierając postacie matki8 i córki, znakomicie pokazuje unifi kujący aspekt 
współzawodnictwa. 

Zarówno bohaterki Pamiętnika Wacławy, jak i Na dnie sumienia nie wkraczają 
jednak w obszar zaciętej rywalizacji. Wręcz przeciwnie: kiedy tylko zdadzą sobie 
sprawę, że ich działania wynikały z tak niskich pobudek, wyrzekają się dalszego 
postępowania i proszą swych niedawnych antagonistów o przebaczenie. W ten 
sposób pisarka nie tylko eliminuje z powieści problematykę zazdrości, ale także 
daje wyraz przekonaniu, że porządek moralny jest względem niej nadrzędny. 

3

Dominacja percepcji wizualnej zostaje zastąpiona doznaniami audytywnymi 
w Panu Grabie (1872), powodując poszerzenie – przynajmniej na poziomie fa-
bularnym – zainteresowania tą kwestią. Powieść prezentuje bowiem generowanie 
zazdrości, dokonujące się za pomocą spisku, plotki i sugestii werbalnej. 

Kalikst Graba, mszcząc się na Celinie Klońskiej za jej działania, które starają 
się udaremnić jego podstępne zamiary, konstruuje dwie intrygi. Pierwsza wyko-
rzystuje osobę ordynata Edwarda Zrębskiego, narzekającego na prowincjonalną 
nudę oraz brak powodzenia u kobiet. Graba dwukrotnie zapewnia ordynata, iż 
Celina jest w nim zakochana; i chociaż ten początkowo wątpi w taką ewentual-
ność, to jednak ulega kuszącej perswazji i rozpoczyna niemal codzienne składanie 
wizyt młodej, atrakcyjnej mężatce. Tymczasem Graba doprowadza do powstania 
i upowszechnienia się plotki, zgodnie z którą to pani Klońska jest zainteresowana 
panem Edwardem. 

Informacja ta niemal natychmiast trafi a do jej męża Stanisława, który – rów-
nież nie bez udziału Graby – łączy ją z faktem częstych odwiedzin Zrębskiego. 
Intryga okazała się skuteczna: Kloński nie tylko uwierzył, że może stracić Celi-
nę, ale także stał się o nią zazdrosny. Komentując tę sytuację, narrator – zgodnie 
z poetyką powieści tendencyjnej – dokonuje następującej generalizacji: 

W ogóle najskłonniejsi do zazdrości są mężczyźni czujący w kobietach, które kochają, 
jakąkolwiek nad sobą wyższość fi zyczną, moralną lub umysłową. Starzy, ludzie ogranicze-
ni i ludzie wiodący życie nie bez zarzutu stają się koniecznie podejrzliwi, jeśli posiadają 

8  Przykład Ewy z Na dnie sumienia potwierdza sformułowaną przez Grażynę Borkowską tezę 
o „antymacierzyńskim” wymiarze – zwłaszcza wczesnej – prozy Orzeszkowej (cf. G. Borkowska, Cudzo-
ziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996, s. 172–176). 
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żony młode, oświecone i cnotliwe. Podejrzliwość ta jest mimowolnym zeznaniem własnej 
niższości, jest wykrzyknikiem upokorzonej i zrozpaczonej duszy: „Nie wart jestem ciebie, 
a więc prędzej czy później odebrać mi musisz swoje serce” (V, 270).

Uwaga ta wzięta dosłownie nie wydaje się trafna, a zakwestionuje ją nawet 
dalszy bieg fabuły: pod wypływem drugiej intrygi Graby owa młoda, oświecona 
i cnotliwa Celina też ulegnie zazdrości o męża. Jeżeli jednak okolicznościom za-
wartym w tym stwierdzeniu nadany zostanie status wyłącznie egzemplaryczny, to 
sens komentarza sprowadza się do opozycji między miłością a zazdrością. W rela-
cji, w której nie funkcjonuje wzajemność – kochania i bycia kochanym – natych-
miast powstaje asymetria wywołująca niedowartościowanie czy poczucie odrzu-
cenia. Taka właśnie sytuacja sprzyja resentymentowi, zwłaszcza jeśli towarzyszy 
jej aura niepewności i niedomówienia.

Na ten właśnie aspekt powieść kładzie szczególny nacisk. Stanisław ulega 
wprawdzie licznym perswazjom, ale nie wyzbywa się wątpliwości. Zamiast jed-
nak porozmawiać o tym z żoną, sam wytrwale szuka „dowodów” jej niewier-
ności: niemal każdą sytuację – zwłaszcza zachowania Celiny w trakcie wizyt or-
dynata – interpretuje (zupełnie bezpodstawnie) w kategoriach zdrady. Dopiero 
zdobywszy taką „pewność”, ulega ciężkiej chorobie, która somatyzuje dręczącą 
go zazdrość. 

Szukając ucieczki przed tym położeniem, Kloński postanawia „odzyskać” Ce-
linę dokładnie w ten sam sposób, w jaki ją „stracił”. Finguje swoje zainteresowanie 
Kamilą Graba, mając nadzieję, że żona będzie o niego zazdrosna. Dopóki działa-
nia te podejmuje tylko on sam, dopóty są nieskuteczne, ale kiedy dołączą się do 
nich liczne plotki i perswazje – których ukrytym sprawcą jest oczywiście Graba –
wówczas Celina nie oprze się zazdrosnym podejrzeniom. 

Początkowo zachowuje się identycznie jak jej mąż, więc zbiera „dowody” 
i w odpowiedni sposób odczytuje różne sytuacje (zwłaszcza próbę wizyty Kamili 
podczas choroby Stanisława). Jednakże jest od niego bardziej samodzielna i do-
ciekliwa, dlatego postanawia zdobyć niepodważalne informacje: udaje się zatem 
do Kamili, która nie tylko rozprasza jej obawy – demaskując przy tym obie in-
trygi własnego męża – ale także wskazuje Celinie drogę ocalenia swego małżeń-
stwa. Klońska sama zresztą doprowadzi tę demistyfi kację do końca, kiedy wyjaśni 
wszystko ordynatowi, a on dokona moralnego potępienia Graby, zrywając z nim 
stosunki. 

4

Jeśli Nad Niemnem (1888) uznane zostało za opus magnum Orzeszkowej, to rów-
nież pod względem analizowanej tu problematyki powieść ta zawiera najszerszą 
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perspektywę. Pisarka bowiem, po pierwsze, syntetyzuje wcześniejsze ujęcia, łą-
cząc doznania wizualne z audytywnymi. Ograniczenie scen voyeurystycznych 
nie oznacza wszakże, iż patrzenie w Nad Niemnem zostało wyeliminowane 
z procesów generowania zazdrości. Po drugie jednak: tworząc fabułę opartą na 
konfrontacji dwóch światów, autorka nie mogła – czy też nie chciała9 – usunąć 
pewnych podobieństw między nimi. Jedną zaś z kluczowych analogii jest właś-
nie obecność identycznych form resentymentu; nie tylko zresztą identycznych ze 
względu na swą istotę, ale nawet strukturę. Zarówno w Korczynie, jak i w Boha-
tyrowiczach funkcjonują bowiem trzy miłosne trójkąty10, z których dwa – aktual-
ne – są ze sobą zespolone, a trzeci – należący do przeszłości – pozostaje wyraźnie 
odseparowany. 

Śledzenie tych trójkątów nie zawsze byłoby możliwe, gdyby nie edycja Nad 
Niemnem w Bibliotece Narodowej. Jej twórca – Józef Bachórz – uzasadnia przy-
toczenie licznych i zaniechanych przez Orzeszkową fragmentów tekstu następu-
jąco:

Dozwolą one czytelnikowi i interpretatorowi rekonstruować różne stadia pracy pisarki 
nad dziełem, rozpoznawać niektóre problemy jej warsztatu, a także – być może – odnajdy-
wać ślady tych sensów Nad Niemnem, które zostały »schowane« wskutek skreśleń11. 

Trzecia perspektywa jest szczególnie kusząca, zwłaszcza że zmiany w tekście są 
znaczące w obu „światach”. 

Korczyn 

Schemat resentymentalnych interakcji jest tu następujący: Zygmunt jest zazdros-
ny o Justynę, którą interesuje się Teofi l Różyc, natomiast Klotylda jest poważnie 
zaniepokojona relacją męża z Justyną. Ponadto trwa zaczęty już dawno romans 
Bolesława Kiryły z Emilią Korczyńską. Grafi cznie powyższy układ można przed-
stawić w taki sposób: 

9  W korespondencji Orzeszkowa wspomina, że czyni wszystko, aby prezentacja „okolicy” nie 
wypadła zbyt idealnie. W. Korotyńskiemu pisarka wyznała: „Do tej powieści bardzo przywiązaną jestem, 
ale spotykam w niej trudności, których w sposób lichy obejść nie chcę. Ta nasza szlachta zagrodowa 
przedstawia grupę społeczną, którą opisując, bardzo łatwo jest wpaść w sielankę. Główny to szkopuł, 
stąd pochodzący, że, jak się o tym po bardzo bliskim jej poznaniu przekonałam, prowadzi ona życie 
do niedouwierzenia prawie czyste i niewinne, a pomimo częściowej swej umysłowej ciemnoty posiada 
największą sumę cnót, jaką kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkałam. (...) Dość, że lękam się, czy potrafi ę 
tych drogich ludzi, pośród których mam bliskich, serdecznych przyjaciół, opisać prawdziwie i zarazem 
wiarygodnie” (E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1976, t. 8, s. 145). 

10  Taka kompozycja stanowi kolejny ślad baśniowej poetyki, która szczególnie preferuje trzykrotne 
powtórzenia. Szerzej zjawisko to starałem się przedstawić w pracy: Powracająca fala. Mityczne konteksty 
wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej. Kraków 2005, s. 255–289. 

11  J. Bachórz, Wstęp. W: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1996, s. CXL. 
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2a. Trajektoria zazdrości w Korczynie i Osowcach

2b. Trajektoria zazdrości w Korczynie

Zygmunt – Teofil – Justyna 

Rękopis zawiera inny wariant końcowych scen imieninowego przyjęcia pani Emi-
lii (por. II, 504–507)12. Interesujące jest zwłaszcza zestawienie drugiej rozmowy 
Zygmunta i Justyny, tuż przed jej „ucieczką” z korczyńskiego dworu. W wersji 
ostatecznej pisarka – zapewne dbając o spójność dzieła – powtarza poprzednie 
wywody Zygmunta o „komunii dusz” między nim a Justyną, która tym razem 
uzupełnia swoją odmowę argumentem moralnym dotyczącym nierozerwalności 
małżeństwa (por. I, 141–142). Zatem pierwsze spotkanie dawnych kochanków zo-
stało przez Orzeszkową skomponowane konsekwentnie i kontrastowo: ona zde-
cydowanie – chociaż nie bez wysiłku – zrywa z minionym uczuciem; on – prze-
ciwnie – wytrwale dąży do jego wskrzeszenia czy też powtórzenia. 

12  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1996; cyfra 
rzymska oznacza wolumin tego wydania (a nie tom w podziale autorki), arabska – stronę. 

Teofil

Justyna
Zygmunt

Klotylda Zygmunt

Benedykt

Emilia
Boles aw
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W wariancie zaniechanym owo zachowanie Zygmunta uzyskuje odmienną 
motywację: do drugiej rozmowy zapewne by nie doszło, gdyby Klotylda dyskret-
nie nie zwróciła mu uwagi na admirację, jaką Teofi l okazuje Justynie. Dlatego 
pierwsze zdanie, jakie wypowie niegdysiejszy kochanek wracający do salonu 
pod pretekstem zapomnianego kapelusza, brzmi: „– Kuzynko… Justyno… tak 
być nie może… ja się z tym pogodzić nie mogę…. czy nie zauważyłaś tego, że 
p. Różyc zaczyna kochać się w tobie…” (II, 505). Rękopis ewidentnie sugeruje, że 
druga, niemal desperacka próba odnowienia relacji z Justyną wyraźnie różni się 
od pierwszej. Tamta oparta była na powrocie minionej namiętności, ta natomiast 
kierowana jest zazdrością wynikającą z pojawienia się konkurenta, którego pozy-
cja jest niekwestionowana. Justyna natomiast – pisarka zupełnie inaczej buduje tu 
kontrast – w przeciwieństwie do Zygmunta istotnie dokonuje „powrotu do prze-
szłości”: nie przywołuje bowiem racji etycznych, ale wspomina swoje pierwsze, 
spontaniczne uczucie. 

Skoro dalszy rozwój narracji zaprezentuje resentyment Korczyńskiego, to po-
wstaje pytanie, dlaczego Orzeszkowa usunęła go z początkowych partii tekstu? 
Sądzę, iż zależało jej na podkreśleniu opozycji między dawnym związkiem – gdyż 
pierwsze spotkanie wyłącznie do niego nawiązuje – a sytuacją obecną. Przeszłość 
została ukształtowana przez wzajemną miłość, a teraźniejszość, wedle później-
szych słów Justyny (por. II, 336), byłaby jedynie romansem. 

Zamiar ten dotyczy szczególnie Zygmunta. Na przyjęciu imieninowym jest już 
jedna osoba opanowana zazdrością, dlatego Korczyński musi się od niej różnić. 
To właśnie Teofi l Różyc zapamiętale śledzi spojrzenia, jakie dawny kochanek kie-
ruje w stronę kuzynki (por. I, 106), a potem imituje jego zachowanie, podchodząc 
do niej i zajmując się nią nader ostentacyjnie. 

Dopiero usunięcie bezpośredniej obecności Różyca, który matrymonialne za-
miary realizuje dzięki Kiryłowej, pozwala pisarce na prezentację zazdrości Kor-
czyńskiego. Jej wybuch wywoła Klotylda, informując męża o planowanym ma-
riażu pana Teofi la. Zygmunt natychmiast wyjeżdża do Korczyna – tłumacząc się 
przed żoną serią kłamstw – i przeprowadza z kuzynką dramatyczną rozmowę. 
Kiedy proponuje jej zamieszkanie w Osowcach, istotnie kreśli wizję romansu, 
w którym dwie zazdrosne kobiety nieustannie zabiegałyby o jego względy. Zde-
cydowana odmowa nie wprawia go jednak w rozpacz, ponieważ Justyna nie za-
przecza, że mogłaby zostać żoną Różyca (por. II, 339). Jak bowiem pokaże ich 
ostatnia rozmowa (por. II, 489–490), Korczyński miał nadzieję – zupełnie zniwe-
czoną przez ślub z Bohatyrowiczem – że będzie często odwiedzał przyszłą panią 
Różycową.

Zestawienie tych projektów jest intrygujące. Pierwszy doskonale zaspokajałby 
próżność egotyka, drugi natomiast skazywałby go na nieustającą rywalizację. Oba 
zamiary nie zostaną zrealizowane, ale sam fakt ich powstania pokazuje, że Zyg-
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munt Korczyński, uciekając przed nudą i szukając „mocnych wrażeń”, gotowy jest 
na dalsze cierpienia zazdrości. 

Klotylda – Justyna – Zygmunt 

Tego, za czym tęskni Zygmunt, jego żona doznaje natychmiast i w stopniu naj-
wyższym. Odkąd Kiryło umożliwił jej bezpośrednią obserwację zalotów męża do 
kuzynki (por. I, 137), Klotylda zostaje opanowana silną zazdrością, która nigdy jej 
już nie opuści. Od samego też początku doświadczenie to przynosi jej ból, który 
znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w zmianach jej fi zjonomii. Podczas owe-
go „seansu”: 

...szafi rowe, rozżarzone zrazu oczy Klotyldy zaczęły wilgotnieć i mglić się, aż stanęły w nich 
wielkie, szklane, z całej znać siły wstrzymywane łzy. Zarazem ładną tę i świeżą jak wiosna 
twarz okrył wyraz cierpienia, który uczynił ją podobną do twarzy bezbronnego, a dotkliwie 
udręczonego dziecka (I, 137–138). 

Energiczne, a zarazem trochę niedojrzałe zachowania Klotyldy pokazują, iż 
porównanie z dzieckiem nie jest bezzasadne: nie potrafi  ona w żaden sposób sku-
tecznie obronić się przed zazdrością, dlatego rani ona jej miłość do męża tak głę-
boko. 

Pierwsza metoda, do jakiej Klotylda się ucieka, tylko pogarsza jej sytuację. 
Zarówno w zaniechanej wersji dotyczącej przebiegu imienin (por. II, 504), jak 
i później, w trakcie sceny w Osowcach (por. II, 247), pani Korczyńska stara się 
udaremnić rodzący się romans męża za pomocą informacji o działaniach Różyca 
względem Justyny. Odwrotny do zamierzonego skutek tej perswazji wynika z bra-
ku doświadczenia dziewiętnastoletniej mężatki; tak przynajmniej zakłada pisarka 
i dlatego zamiast dwóch rozmów małżonków na temat Justyny ostatecznie umieś-
ciła tylko jedną – osowiecką. Gdyby bowiem było inaczej, trudno byłoby przyjąć, 
iż doświadczenia zdobyte podczas pierwszej konwersacji, niczego Klotyldy nie 
nauczyły, a zatem ponowne odwołanie się do tej nieskutecznej strategii mogłoby 
sugerować inny – np. masochistyczny – podtekst. 

Drugą, równie nieefektywną obroną jest dyskredytacja Justyny w oczach Zyg-
munta. Uwagi żony mobilizują męża do dalszych działań, dlatego ich funkcja jest 
wyłącznie ekspresywna: pokazują one, jak silną nienawiść – do osoby w zasadzie 
nieznanej – jest w stanie wygenerować dręcząca Klotyldę zazdrość. 

Bolesław – Benedykt – Emilia 

Romans Kiryły z Emilią Korczyńską został przez Orzeszkową najsilniej ocenzu-
rowany. Bezpośrednia prezentacja ich relacji nie wykracza bowiem poza grę na-
dwornego błazna, który rozwesela znudzoną królową. O tym, iż pod tymi maska-
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mi tętni wzajemne uczucie, pisze autorka wprost we fragmencie, który nie znalazł 
się w ostatecznej redakcji (por. II, 522), podobnie jak inne urywki ich intymnych 
rozmów (por. I, 49). 

Paradoks tego romansu polega na tym, że im bardziej jest on platoniczny
– gdyż nigdy nie wykracza on poza nadzieje i drobne gesty – tym silniejsze funk-
cjonuje w nim pragnienie. Bolesław bezgranicznie zatem adoruje nieosiągal-
ny ideał, chociaż widoczne są jego wysiłki – w postaci np. „zagadek” – mające 
zwrócić uwagę wybranki na niego samego. Natomiast pani Emilia przyzwala na 
to uczucie – to pisarka stwierdza „ofi cjalnie” (por. II, 77) – widząc w nim wyma-
rzonego kochanka zaspokajającego jej bowaryczną próżność. 

Kiryło zresztą także jest człowiekiem próżnym, który wszelako nie znajduje 
osób mogących go podziwiać. W zaniechanym fragmencie (por. II, 503) zadanie 
to spełniał Różyc, mianując go dzierżawcą Wołowszczyzny; skoro jednak do tej 
nominacji i tak – za sprawą Kiryłowej – nie dojdzie, to należy przypuszczać, iż 
dalsza znajomość z Teofi lem nie spełni oczekiwań Bolesława. Nic zatem dziw-
nego, że tak usilnie zabiega on o względy Benedykta Korczyńskiego. Gdyby Ki-
ryło pozyskał jego aprobatę i szacunek, wówczas w jednym domu mógłby – bez-
konfl iktowo – osiągnąć pełną satysfakcję emocjonalną. Nigdy do tego jednak nie 
dojdzie, a Bolesław zawsze będzie przez Benedykta – chociaż nie z powodów re-
sentymentalnych, jak się wydaje – lekceważony (por. II, 298). Brak jakiejkolwiek 
sugestii dotyczącej zazdrości o Emilię między jej przyjacielem a mężem jest luką, 
która pokazuje idealistyczne tendencje pisarki13. 

Bohatyrowicze 

Interpersonalne powiązania o charakterze resentymentalnym, które pojawiają się 
w drobnoszlacheckim zaścianku, są uproszczone, biorąc pod uwagę liczbę po-
staci. Jadwiga Domuntówna jest zazdrosna o Jana, podobnie zresztą jak Justyna, 
która także zauważy zainteresowanie nim posażnej panny. Dodatkowo jeszcze 
pojawia się wątek półobłąkanego Jakuba Bohatyrowicza, który ciągle wypatruje 
swojego niegdysiejszego rywala – Pacenki. Grafi cznie sytuację tę można przed-
stawić następująco: 

13  Nie jest wykluczone, że błąd ten Orzeszkowa dostrzegła i postanowiła go naprawić w Argonautach 
(1900), gdzie Alojzy stanowczo usuwa długoletniego adoratora swojej żony, dowiadując się o jego 
poczynaniach. 
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3. Trajektoria zazdrości w Bohatyrowiczach

Jadwiga – Justyna – Jan 

Reakcje Jadwigi przypominają nieco te, które okazuje Klotylda, ponieważ nigdy 
nie dojdzie do bezpośredniej konfrontacji między tymi kobietami a Justyną. Ja-
dwiga zresztą nie zostanie ofi cjalnie jej przedstawiona, dlatego poprzestaje na in-
terpretacji tego, co udaje jej się spostrzec. Z tego zapewne powodu Orzeszkowa 
tak konstruuje powieściową fabułę, aby Domuntówna widywała Jana wyłącznie 
w towarzystwie Justyny. 

Już pierwsze ich spotkanie wywołuje w Jadwidze zazdrość, którą jeszcze umie-
jętnie maskuje (por. I, 160–161). Bezbłędnie dostrzegając wrażenie, jakie na Bo-
hatyrowiczu wywarła panna z Korczyna, Domuntówna rozpocznie jej imitację. 

Justyna

Jan

Jadwiga

Jan

Pacenko

Jakub Żona Jakuba

Justyna
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Ponieważ Justyna akurat wtedy, wychodząc z imienin, była ubrana odświętnie, 
więc Jadwiga także zacznie się przesadnie stroić, kiedy spodziewa się zobaczyć 
Jana. Metoda ta okazuje się nieskuteczna, zwłaszcza że panna Orzelska później 
ubiera się dość skromnie, wywołując krytyczne – wręcz zjadliwie – refl eksje „wy-
strojonej” rywalki (por. II, 212, 394). 

Podczas pierwszego spotkania Domutówna dwa razy zaprasza Jana do siebie, 
z czego on nie skorzysta, dlatego później to ona złoży mu wizytę. W jego domu 
„już” zastanie Justynę; i analogiczna sytuacja powtórzy się także podczas żniw 
oraz na weselu Elżbiety. Reżyseria pisarki sugeruje więc, iż Jadwiga nieustannie 
stara się uprzedzić rywalkę – i wysiłki te kończą się niepowodzeniem. 

Biorąc pod uwagę mechanizmy resentymentu, przebieg wydarzeń na weselu 
przypomina voyeurystyczną kontemplację, jakiej oddaje się bohaterka Na dnie su-
mienia. Pierwsze spojrzenie Jadwigi przynosi analogiczne rozpoznanie: jej wzrok 
natychmiast pada na Jana i Justynę, których wzajemną i doskonałą więź zdają się 
podkreślać jarzębinowe „dodatki” (por. II, 394). 

W ostatecznej wersji Orzeszkowa zrezygnowała ze zdania, którym kończyło-
by się rozpoznanie: „Może dwie godziny mordowała się około stroju swojego, że 
krew jej ledwie z policzków nie wytrysnęła, a tu… ta! z jarzębinami we włosach 
przyszła i on je tak upodobał, że także do guzika przypiął” (II, 394). Monolog ten 
był zaprojektowany jako uzasadnienie zauważonych przez narratora reakcji, które 
sugerują silną irytację Jadwigi. Usunięcie tego zdania powoduje, iż efekt rozpo-
znania sprowadza się do paroksyzmu zazdrości, któremu nie pierwszy raz ulega 
Domutówna. Dlatego w tym oglądzie brakuje doznania bolesnego wykluczenia, 
do jakiego prowadzi sukces rywalki; doznania, które właśnie zawarte zostało 
w pominiętej wypowiedzi. Pisarka przedstawi je nieco później, tak aby nie parali-
żować dalszych poczynań Jadwigi. 

Jest ona bowiem postacią energiczną i aktywną, zatem w wyniku rozpoznania 
przeprowadza swoisty kontratak: przyjmuje hałaśliwe zaloty Kazimierza Jaśmon-
ta, mając nadzieje, że wzbudzą one w Janie odpowiednią zazdrość. Domuntówna 
namawia też pierwszego drużbę, aby zarządził rozpoczęcie krakowiaka; zapewne 
dlatego, iż w jego trakcie następowała zmiana partnerów. Efekt jest jednak od-
wrotny do zamierzonego: Jadwiga oglądając z bliska tańczącą parę i domyślając 
się sensu śpiewanych przez Jana przyśpiewek, nie wytrzymuje kolejnego ataku 
zazdrości i szybko opuszcza salę. 

Domutówna powinna udać się do domu, ale, podobnie jak bohaterka Na dnie 
sumienia, ulega ona hipnotycznej kontemplacji, która rani ją coraz dotkliwiej. Po 
raz trzeci zatem obserwuje zakochanych, przeczuwając, że oto podgląda scenę ich 
zaręczyn, która na zawsze, jak mniema, wyłączy ją z grona wybranych. Narrator 
– ku zaskoczeniu czytelnika – nie potrafi  rozstrzygnąć, w kogo był skierowany 
kamień, jaki rzuciła zrozpaczona Jadwiga (por. II, 406). Logika voyerystycznego 
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doznania wskazuje, że miał on trafi ć w Justynę, ponieważ to ona okazała się ry-
walką, jaką należało za wszelką cenę usunąć14. 

Zakończenie tego wątku jest typowe dla wcześniejszych rozstrzygnięć pisarki: 
Jan szlachetnie zapobiega wybuchowi dalszej przemocy, a Jadwiga zrozumiawszy 
swój błąd, przeprasza go za niestosowne zachowanie. 

Justyna – Jadwiga – Jan

Justyna wydaje się kimś niepodatnym na ataki zazdrości, dlatego sama percepcja 
wizualna nigdy nie wywoła u niej takich efektów. Tylko w trakcie jednej sceny, 
dziejącej się na żniwnych polach, kiedy spojrzenie zostaje wzmocnione doznania-
mi audytywnymi, pojawią się u panny Orzelskiej resentymentalne reakcje. 

Pierwotna wersja tekstu pokazuje, iż Orzeszkowa także zaplanowała trójfazo-
wy podział, dzięki któremu skutki werbalnych sugestii zostały precyzyjnie zapre-
zentowane. Pierwszy etap nie przynosi jeszcze rozpoznania zapewne dlatego, że 
wykonywana przez Jadwigę i Jana pieśń jest wyrazem miłosnej tęsknoty, a nie jej 
spełnienia. Dopiero odpowiedni komentarz, jakim ów „występ” zostanie opatrzo-
ny przez Starzyńską, spowoduje, że Justyna – jednocześnie – uświadomi sobie ide-
alną, „harmonijną” naturę tego związku oraz ulegnie niekontrolowanej zazdrości, 
w wyniku czego skaleczy się sierpem. Ból spowodowany tym faktem ma, jak wy-
raźnie podkreśla narrator (por. II, 113), naturę psychologiczną (a nie fi zyczną), 
ponieważ jest wyrazem alienacji i wykluczenia, którego doznaje panna Orzelska. 

Podobnie jak w scenie wesela, także i tu pisarka usunie z ostatecznej wersji 
nader znaczący fragment monologu bohaterki: 

O pewno, pewno ta kobieta szczęśliwą będzie w objęciu tego mężczyzny, a jasno w dłu-
gie zimowe wieczory świecić będą im obojgu słońca wspomnień, powstające ze serdecznej, 
wiernej, jedynej ich życia miłości, i na kształt gwiazd owiniętych w srebrne obłoki, w ko-
lebkach usypiające twarze ich dzieci, tęcze ich nadziei, gwiazdy ich przyszłości…” (II, 112).

Różnica jest niewielka, ale znacząca: tu bowiem owa arkadia miłości – obecna 
już w wersji fi nalnej – poprzedzona zostaje refl eksją dotyczącą Jadwigi. To właśnie 
jej udziałem będzie to, czego tak pragnie Justyna, i dlatego jej doznania nieustan-
nie oscylują między „nimi” a „nią”, ujawniając naturę zazdrości. 

Trzeci etap powinien zawierać przejście do reakcji skrajnych (np. nienawiści), 
ale Orzeszkowa z niego zrezygnowała, likwidując rodzące się napięcia. Starzyńska 
zamiast nadal pobudzać tę zazdrość wywoła bowiem efekt wręcz odwrotny: przy-

14  Z perspektywy psychologicznej postępowanie Jadwigi jest tu, jak sądzę, konsekwentne. Trudno mi 
zatem – zwłaszcza opierając się na analogii z Na dnie sumienia, gdzie matka także atakuje córkę – zgodzić 
się z tezą o nieprawdopodobnym czy nierealistycznym charakterze czynu Domutówny (cf. J. Cieślikowski, 
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Rozważania nad semiotyką mitów religijnych. „Pamiętnik Literacki” 
1969, z. 2, s. 70; J. Bachórz, op. cit., s. CXV). 
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pominając opinię Jana o Zygmuncie Korczyńskim, wzbudzi w Justynie nadzieję, 
której niewątpliwym – chociaż niedopuszczonym do ostatecznej redakcji (por. II, 
113) – znakiem jest silny rumieniec. 

Jakub – Pacenko – żona Jakuba

Marginalnie przez Orzeszkową przedstawiona tragedia Jakuba Bohatyrowicza 
wnosi jednak nowe elementy do kwestii resentymentu. Ten zasłużony uczestnik 
wielu niepodległościowych walk doczekał długiej – być może zbyt długiej – sta-
rości przebiegającej w nieustannej oscylacji między stanami spokoju i szaleństwa. 

Jakub ożenił się, mając niemal czterdzieści lat (por. I, 163) z kobietą, która 
zapewne była od niego dużo młodsza. Jej romans z niejakim Pacenką był więc 
sytuacją do pewnego stopnia standardową i przewidywalną, ale jego skutki – już 
niekoniecznie. Ucieczka żony z kochankiem niewątpliwie wyzwoliła u Jakuba za-
zdrość, która jednakże przerodziła się w niepohamowaną żądzę zemsty. 

Problem starego wiarusa polega na tym, że nie potrafi  się on tego pragnienia 
wyrzec, ale zarazem nie może go zrealizować, ponieważ rywal zniknął na zawsze 
z „okolicy”. Dlatego każde napomknięcie o tym, jakoby Pacenko znowu pojawił 
się w Bohatyrowiczach, wywołuje u Jakuba – z czasem coraz bardziej groteskowe –
działania zmierzające do wykrycia i zamordowania uwodziciela. 

Pisarka koncentruje się właśnie na tej temporalnej kwestii: dla Jakuba czas za-
trzymał się w momencie utraty ukochanej, ponieważ wtedy określona została re-
sentymentalna struktura jego psychiki, która już nigdy nie ulegnie zmianie. Z tego 
właśnie powodu bohater z taką łatwością – wręcz naiwnością – wierzy w każdą 
sugestię dotyczącą powrotu znienawidzonego rywala. 

Efektem tej sytuacji będą zaburzenia epistemologiczne: Bohatyrowicz nawet 
wtedy, gdy nie ulega obsesyjnym atakom, nie potrafi  poprawnie zidentyfi kować 
otaczających go osób. Rozpoznaje tylko rodzinne podobieństwo rysów twarzy 
– Anzelma czy Witolda – których interpretację przeprowadza na podstawie sytu-
acji sprzed wielu lat. 

* * *

Nie ulega wątpliwości, iż stopień psychologicznej prezentacji (i penetracji) 
owych interakcji – nawet uwzględniając ich wersje zaniechane – nie jest syme-
tryczny. Orzeszkowa komplikacje, jakie wywołuje zazdrość wśród ziemiaństwa 
i arystokracji, pokazuje dość pobieżnie, gdy tymczasem drobnoszlachecka „okoli-
ca” została pod tym względem dokładniej zanalizowana. Wśród rozmaitych przy-
czyn tego wyboru mogła się pojawić i taka, zgodnie z którą istnienie takich sytu-
acji w „wyższym” towarzystwie było, jak sugeruje przedostatnia rozmowa Justyny 
z Zygmuntem, dość typowe, natomiast w warstwach niższych – ekstraordynaryjne. 
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Dlatego pierwsza prezentacja dokonuje dyskretnej neutralizacji rozpowszechnio-
nego zjawiska, natomiast druga – jego niekiedy nadmiernej, korzystającej z pra-
wa wyjątku, intensyfi kacji. Jakkolwiek by było, faktem jest, iż w obu „światach” 
pisarka nie doprowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywali: zawsze pozostaną 
od siebie odseparowani i nigdy nie staną się swoimi sobowtórami. 

5

Zrekonstruowana powyżej trajektoria skłania do kilku wniosków. Pierwszy do-
tyczy aspektu sensualnego: niezależnie od tego, w jakiej skali i zakresie wpro-
wadzona zostaje do dzieła tematyka zazdrości, jej prezentacja oraz analiza jest 
zdecydowanie dokładniejsza tam, gdzie połączona ona zostaje z doznaniami wi-
zualnymi. Oglądanie, a zwłaszcza podglądanie, stanowi dla Orzeszkowej sytuację 
uprzywilejowaną, w której najszybciej i najgłębiej dokonuje się krystalizacja tej 
formy resentymentu. Dlatego przedstawienie jego rozwoju za pomocą bodźców 
audytywnych jest – poznawczo – ewidentnie wtórne, a najczęściej i tak pozostaje 
złączone z percepcją wzrokową. 

Decyzja ta nie jest przypadkowa, ponieważ wynika z zasadniczego potraktowa-
nia tej kwestii. Pisarka wydaje się przekonana, że zazdrość ma naturę, by tak rzec, 
momentalną: pojawia się niespodziewanie – zobaczenie określonych scen bywa 
sprawą przypadku lub, co najwyżej, złośliwych podpowiedzi – uderza (niekiedy 
wręcz oślepia) natychmiast, ale trwa raczej krótko, znikając wraz z odwróceniem 
spojrzenia czy zamknięciem oczu. Orzeszkowa nie wypracowała bowiem ujęcia, 
które pozwoliłoby jej postaciom wzajemnie na siebie oddziaływać – a zwłaszcza 
przeprowadzać długie, wielokrotne konwersacje – pozostając pod silnym wpły-
wem zazdrości. 

W zamian za to wypracowała zestaw jej minimalizacji. Strategia usuwania 
oparta jest na jednym założeniu: uczucia resentymentu doświadczać wprawdzie 
można, ale należy się go wyrzec. Dla bohaterów Orzeszkowej decyzja ta jest tylko 
kwestią czasu i odpowiedniej motywacji: znakomita większość postaci ogarnię-
tych zazdrością potrafi  ją przezwyciężyć, odwołując się do przekonań etycznych, 
które absolutnie nie sankcjonują tego typu postaw. Niektórzy wprawdzie – np. 
Zygmunt i Klotylda z Nad Niemnem – wydają się rezygnować z niej tylko dlatego, 
aby gdzie indziej znowu się jej oddawać, ale taka „konwersja” jest oceniana zdecy-
dowanie niżej. Jeszcze gorzej wypadają ci, którzy nigdy nie wyrzekną się zazdro-
ści, a nawet podejmą pod jej wpływem jakieś działania: niezależnie od tego, czy 
będą one skuteczne (Pomieniecki z Pierwotnych) czy też nie (Jakub Bohatyrowicz 
z Nad Niemnem), pisarka obdarza ich wyraźną dezaprobatą, zaliczając do grona 
osób wyzbytych cywilizacji czy przynajmniej psychicznego zdrowia. 
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Zasadniczo zresztą Orzeszkowa nie jest tak liberalna, jak w analizowanych 
tutaj utworach. Znakomita większość jej powieści nie zawiera bowiem żadnych 
śladów tej mrocznej namiętności, tak jakby założone zostało, iż należy się wy-
rzec nie tylko jej samej, ale wręcz wszystkiego, co mogłoby do niej prowadzić. 
Autorka zaludnia więc swoje dzieła rzeszą bohaterek i bohaterów, którzy znajdu-
jąc się w okolicznościach „sprzyjających” powstawaniu zazdrości, zdecydowanie 
i niemal natychmiast wybierają samotność, wieczną rozłąkę, niespełnienie. Hero-
izm tych decyzji jest dodatkowo podkreślany wywołanym przez nie cierpieniem, 
ponieważ pisarka ewidentnie przyjmuje, że cierpienia wynikające z zazdrości są 
o wiele znośniejsze, a przede wszystkim – nieheroiczne. 

Grażyna Borkowska, formułując tezę o emocjonalnym ascetyzmie bohaterów 
Orzeszkowej, stwierdza, że muszą oni zrezygnować przede wszystkim ze szczęś-
cia15. W zamian otrzymują ciężką pracę, zawiedzione nadzieje i codzienne po-
święcenie. A jednak wśród tych utrapień zazdrość – tak przecież bolesna – odgry-
wa rolę nader marginalną. Dlaczego?

Niewątpliwie, z powodów etycznych: namiętność ta bez problemu łamie (albo 
wykorzystuje) wszelkie kodeksy, a prezentacja tego typu sytuacji stanie się dla pi-
sarki możliwa dopiero pod koniec jej drogi twórczej16. Wszelako zanim dokona 
się owo „poluzowanie gorsetu”, pozycja zasad moralnych – przynajmniej niektó-
rych – będzie niekwestionowalna. Ale za tym założeniem kryje się, jak sądzę, jesz-
cze inne. Kodeks broni porządku, a ten przecież oparty jest na – hierarchicznej 
najczęściej – różnicy. Pisarka nie potrafi ła skomponować takiej fabuły, w trakcie 
której bohaterowie przestawaliby się od siebie różnić. Utrata tożsamości, upo-
dobnienie jednej postaci do drugiej – te zjawiska były poza jej zainteresowaniem. 
Komponowanie takich – by użyć jej własnych słów z listu do Wodzińskiego – 
„późniejszych kolizji” okazało się niewykonalne m.in. z powodu ograniczeń do-
tyczących prezentowania zazdrości. Gdyby bowiem Orzeszkowa konsekwentnie 
i długofalowo pokazała konwergencję kilku pragnień, wówczas niewątpliwe do-
szłaby do efektu sobowtórów oraz przemocy, jaką on generuje. Efektu, który dla 
niej był – nawiedzającym ją niekiedy – horrorem. 

15  G. Borkowska, op. cit., s. 169. 
16  Proces ten został zainicjowany w powieści Dziurdziowie (1885), a doczekał się rozwinięcia 

w opowiadaniu Bracia (1894) oraz w nowelce Baśń (1904). 





 

II Szczury i bogowie.
Resentyment w „Sylwku Cmentarniku”

Elizy Orzeszkowej

W dorobku pisarskim Elizy Orzeszkowej Sylwek Cmentarnik jest powieścią waż-
ną, chociaż jej geneza oraz autorskie zamiary nie zostały opatrzone nadmiarem 
epistolarnych refl eksji. Najważniejsza z nich znajduje się niewątpliwie w kore-
spondencji, jaką pisarka prowadziła z T. T. Jeżem. 

Myślą przewodnią – pisze Orzeszkowa do Miłkowskiego – będzie wykazanie, jak bar-
dzo ludzie ciemni, pokrzywdzeni, zaniedbani pod wszemi względami niebezpiecznymi są 
dla zdrowia i szczęścia klas społeczeństwa wyższych i o ile w interesie samychże tych klas 
spoczywa, aby ich nie było. Bohater – dziecko matki chłopki i ojca niewiadomego, wyho-
dowany na cmentarzu wiejskim w dzikości, udręczeniach i pośród fatalnych przykładów 
i poszeptów. Po wielu perypetiach rozwiązanie przedstawia tegoż bohatera jako złodzie-
ja włażącego nocą przez okno do mieszkania ojca swego (nie znanego) i rzucającego się 
nań z nożem. Waham się jeszcze, czy ojciec ten (bogaty pan) ma się dowiedzieć o tym, iż 
nocnym tym złoczyńcą jest syn jego, czy pozostać w tym względzie w nieświadomości. 
Myślę, że w gruncie nieświadomość będzie dramatyczniejszą i zarazem prostszą, mniej 
melodramatyczną. Dodam, że ów bogaty pan będzie w powieści mojej bardzo uczciwym, 
rozsądnym i porządnym człowiekiem. Ale któż rzeczy takie poczytuje za grzech albo nie-
bezpieczeństwo? Był to epizod w życiu jego krótki, pospolity, zapomniany, lecz który – 
w ciemności, na dnie społecznym czyhał na jego dobro i życie1. 

Drugie – i bodaj ostatnie – wyznanie pojawiło się w liście do Walerego Przy-
borowskiego2. Zawiera ono bardziej rozbudowaną eksplikację motywacji, której 
pisarka dość jednoznacznie nadaje charakter ideologiczny. Natomiast w liście do 
Jeża kwestia socjalizmu jest przemilczana, a nawet – i to jest nader interesujące –
jakiekolwiek ujęcie mechanizmów sprawczych ulega zawieszeniu. Paradoks tej 
wypowiedzi polega bowiem na tym, iż przedstawia ona konfl ikt, któremu odebra-
ne zostaje uzasadnienie. Nie tylko ojciec nie wie, że włamywaczem jest jego syn; 
również ten ostatni nawet nie przypuszcza, do czyjego domu się zakradł. Oznacza 

1  E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1967, t. 6, s. 76. 
2  Cf. ibidem, t. 8, s. 50. 
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to, że Sylwkiem nie kieruje ani rewanż za własne dzieciństwo, ani zamiar „uka-
rania” kogoś, kto – jak wyraźnie autorka podkreśla – nie jest osobą postępującą 
wyjątkowo niegodziwie. 

Zakładając, iż Orzeszkowa była bardziej szczera w korespondencji z Jeżem 
niż z Przyborowskim, można by sformułować wstępną hipotezę, wedle której ani 
dyskurs ideologiczny, ani nawet etyczny nie dostarcza adekwatnego wyjaśnienia 
zaprezentowanych w Sylwku Cmentarniku antagonizmów. Niewątpliwa obecność 
tychże form byłaby więc zjawiskiem wtórnym, ukrywającym dostęp do właściwe-
go systemu motywacji, a zarazem jest owemu układowi ewidentnie podporząd-
kowana.

Powyższe przypuszczenie prowadzi do kolejnego, zgodnie z którym źródło 
tych konfl iktów ma naturę psychologiczną. Jej interpretacja przebiegać może roz-
maicie, niemniej wydaje się, iż pojęciem szczególnie efektywnym i użytecznym 
okazuje się tu kategoria resentymentu, którą poddał analizie Max Scheler w wyda-
nym w 1912 roku dziele pt. Resentyment a moralność. Mimo temporalnej różnicy 
wykluczającej jakikolwiek wpływ bezpośredni interpretacja powieści za pomocą 
tego traktatu nie jest, jak sądzę, arbitralna. Scheler bowiem, po pierwsze, budu-
je własną koncepcję, opierając się na doświadczeniach – zarówno fi lozofi cznych, 
jak i kulturowych – które powstały jeszcze w obrębie wieku dziewiętnastego. Po 
drugie jednak: już wstępna defi nicja tego zjawiska jest nader zbieżna z projektem 
powieściowym. Filozof stwierdza bowiem, iż:

Resentyment to duchowe samozatrucie o w pełni określonych przyczynach i skutkach. 
Stanowi trwałe nastawienie psychiczne powstające wskutek systematycznej represji roz-
ładowań pewnych poruszeń umysłu i afektów, które same w sobie są normalne i należą 
do podstawowych dla ludzkiej natury, oraz skutkujące pewnymi trwałymi nastawieniami 
na określony rodzaj złudzeń aksjologicznych i odpowiadających im sądów o wartościach 
(R, 14)3. 

Niemal wszyscy bohaterowie Sylwka – pominąwszy tych, którzy zaludniają 
arystokratyczne salony – tkwią w psychicznym dyskomforcie, który jest dla nich 
źródłem największych cierpień. Orzeszkowa – podobnie jak fi lozof – koncentruje 
się nie tyle na ich prezentacji, ile na analizie zarówno przyczyn, jak i skutków. Te 
ostatnie są szczególnie podkreślane, ponieważ ujawniają się w postawach ideo-
logicznych czy – preferowanych przez Schelera – etycznych. Wspólne jest także 
założenie dotyczące źródłowych motywów, których pojawienie się nie ma natury 
patologicznej czy ekstraordynaryjnej; są one częścią ludzkiej natury, która w pew-
nych okolicznościach ulega deprawacji. 

Fenomenologiczny opis zasadniczo wykluczał empiryczne – w szczególności 
zaś socjologiczne – eksploracje. Stąd znamienna deklaracja fi lozofa: 

3  W ten sposób odsyłam do: M. Scheler, Resentyment a moralność. Przeł. B. Baran. Warszawa 2008; 
cyfra w nawiasie oznacza numer strony. 
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Dziś swoją główną rolę społeczną resentyment gra w o wiele mniejszym stopniu wśród 
robotników przemysłowych – jeśli tylko nie zaraził ich resentyment pewnych »przywód-
ców« – niż wśród coraz bardziej upadającego rzemiosła, drobnomieszczaństwa i urzędni-
ków niższego szczebla. Niniejsze studium nie ma jednak w planie drążenia przyczyn tego 
zjawiska (R, 46). 

Orzeszkowej również nie interesują robotnicy – zapewne z powodu ich nie-
wielkiej obecności w ówczesnej strukturze – dlatego wybiera m.in. te grupy, na 
które Scheler wymijająco wskazuje. Resentyment rozwija się i rozprzestrzenia 
w „pokładach dolnych społeczeństwa”4, dlatego tam właśnie należy szukać gene-
zy tego zjawiska. 

Celem tego rozdziału jest analiza postaw oraz działań, których ukrytym źród-
łem jest resentyment. Zasadniczym obszarem zainteresowania będą losy trójki 
najważniejszych w tej powieści postaci – Szymona Kępy, Sylwka Cmentarnika 
oraz Maurycego Lirskiego – których dokonania ujęte zostaną zarówno statycznie, 
jak i dynamicznie.

Struktury resentymentu

Scheler stwierdza, iż geneza resentymentu zawsze jest podwójna: składają się nań 
indywidualne dyspozycje psychologiczne oraz pewne „sytuacje”, czy też role spo-
łeczne, jakie konkretna jednostka odgrywa. Ich katalog jest niemały, dlatego na 
ich podstawie dokonana zostanie wstępna charakterystyka powieściowych boha-
terów. 

Kapłan

Wśród jednostkowych skłonności prowadzących do resentymentu wskazana zo-
staje zazdrość, która dotyczy albo konkretnych, albo wysublimowanych zjawisk. 
O tej ostatniej fi lozof stwierdza, iż:

...najsilniejszy resentyment rodzi ta, która dotyczy jednostkowej istoty i jednostkowego 
bytu jakiejś osoby: zazdrość egzystencjalna. Niejako szepcze ona ciągle: „Wszystko mogę 
ci wybaczyć, tylko nie to, że istniejesz i jesteś tą istotą, którą jesteś, tylko nie to, że to nie 
ja jestem tym, czym ty jesteś, że »ja« nie jestem »ty«”. Ta „zazdrość” pozbawia inną osobę 
z góry prawa do istnienia, które odczuwane jest jako „presja”, „wyrzut”, przeraźliwa miara 
własnej osoby (R, 26). 

Jeśli Szymon Kępa jest najgłębiej opanowany przez resentyment, to u jego pod-
staw tkwi właśnie takie nastawienie skierowane na osobę Tytusa Tarżyca. Pomimo 

4  E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 8, s. 50. 
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iż narrator, przedstawiając postawę nauczyciela względem arystokraty, posługuje 
się tak skrajnie odmiennymi terminami jak „miłość” i „nienawiść”, to jednak obie 
te reakcje są jedynie dwiema odmianami egzystencjalnej zazdrości. 

Potwierdzenia tej intuicji dostarczają wypowiedzi oraz zachowania, w któ-
rych zawarta jest symetryczna gra między doświadczeniem podobieństwa oraz 
różnicy. Opowiadając o okresie fascynacji arystokratą, Kępa najpierw podkreśla 
wszystko – tj. zainteresowania artystyczne, pasje społeczne – co zbliżało ich do 
siebie. Dopiero później zarysowuje dzielący ich dystans, stwierdzając, iż Tarżyc: 

...majątki ma rozległe, lasy ogromne, pałacyk pełen książek, obrazów, zwierciadeł… raj 
(…), raj ziemski; a on sam w raju tym jak bożek wysoki, piękny i z taką szlachetną, wspa-
niałą postawą… Cerę twarzy też ma smagłą, ale ręce białe i takie, jakby je mistrz jaki wy-
rzeźbił… (SC, 46)5. 

Znamienny jest fakt, iż nauczyciel natychmiast łączy różnorodne dobra z oso-
bą ich właściciela. Tylko takie zestawienie dostarcza – podkreślanego przez re-
ligijną leksykę – metafi zycznego absolutu, który pozostaje tyleż upragniony, ile 
nieosiągalny. 

Kępa dokonuje także estetyzacji owego sacrum, co dodatkowo podkreśla afi r-
matywne nastawienie. Kiedy więc pojawi się nienawiść – a z nią dominacja róż-
nicy – osoba Tarżyca zostaje zredukowana do nieestetycznych „grzechów”. O tym 
jednak, iż w tym ofi cjalnym oburzeniu tkwi ukryta fascynacja przekonują dzia-
łania Kępy, który nieustannie szuka kontaktu z arystokratą. Ponieważ nie potrafi  
przezwyciężyć paraliżującego lęku przed nim, dlatego na ulicach przygląda mu się 
z dystansu, wypytuje o niego, a szukając wsparcia dla inicjatywy wydawniczej, sta-
ra się nawiązać relacje z osobami mu bliskimi. W trakcie tych zabiegów Szymon 
– znowu – nie ukrywa podziwu dla ich pięknych mieszkań, a sam także postara 
się o niejakie poprawienie swojego wyglądu. 

Pozornie w tę relację wpisane są wyłącznie paradoksy: miłość zbliża, żeby do-
konać oddalenia; a nienawiść – przeciwnie. Ta gra jest jednak nader konsekwen-
tna, jeśli jej mechanizm oparty zostanie na egzystencjalnej zazdrości: istnienie in-
nego najpierw musi fascynować, a kiedy okaże się niemożliwe do zawłaszczenia, 
wówczas pojawią się kolejne, coraz bardziej desperackie próby osiągnięcia tego 
celu. 

Egzystencja arystokraty wywarła tak wielki wpływ, ponieważ łączy „nieziem-
ską” niezależność z władzą wykluczania. Dotąd Szymon znał jedynie tę ostatnią, 
gdyż był odrzucany zarówno przez rodziców, jak i szkolnych rówieśników. Kiedy 
więc Tarżyc w odpowiedzi na prowokacyjną propozycję mezaliansu usunął na-
uczyciela ze swojego otoczenia, nie tylko go dotkliwie upokorzył, ale i wzbudził 

5  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Sylwek Cmentarnik. Zygmunt Ławicz i jego koledzy. 
W: eadem, Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1951, t. 49; cyfra w nawiasie oznacza numer 
strony. 
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jeszcze większy – chociaż starannie maskowany – podziw. Dlatego Szymon Kępa 
będzie czynił wszystko, aby stać się kimś na miarę Tytusa Tarżyca: bogatym, dum-
nym i – przede wszystkim – samowolnie decydującym o wykluczaniu innych. 

Realizacja tego zadania byłaby niewykonalna, gdyby instynkt oraz uprzednie 
doświadczenie nie podsunęły bohaterowi quasi-religijnego rozwiązania. Nie-
chciany nauczyciel zostanie więc kapłanem nowego wyznania, które – jeśli zwy-
cięży – zaspokoi jego najgłębsze pragnienia. 

Rola kapłana jest jedną z tych, które wedle Schelera, pozostaje najbardziej 
zagrożona resentymentem. Kapłan bowiem, po pierwsze, nie może korzystać 
z laickich struktur władzy oraz, po drugie, jest zmuszony do ukrywania swoich 
– zwłaszcza negatywnych – emocji pod maską niewzruszonego, ofi cjalnego spo-
koju (por. R, 45–46).

Oba te czynniki znajdują w osobowości Szymona Kępy szczególną konkrety-
zację. Ten drugi, związany z niejaką obłudą, zostaje przez pisarkę przeniesiony 
w obręb kwestii materialnych. Kapłaństwo wymaga od bohatera wyrzeczeń, dlate-
go okazuje on pogardę względem takich dóbr jak pożywienie czy strój6. Niemniej 
jednak narrator aż dwukrotnie – przy okazji każdej z „uczt” (por. SC, 37 i 189) –
podkreśla, że odmowa jedzenia wymaga niemałego wysiłku woli, a twierdzenie 
o braku głodu jest zwykłym kłamstwem. Asceza Kępy jest bowiem pozą czy raczej 
strategią pozwalającą na realizację innych zamiarów. 

Tej hipokryzji towarzyszy równie nieszczera pasja społeczna. Socjologia Kępy 
opiera się na binarnej klasyfi kacji, zgodnie z którą ludzie dzielą się na tych, którzy 
zajmują centralne miejsca w strukturach – rodzinnej, instytucjonalnej, państwo-
wej itp. – władzy oraz na pozbawionych takich pozycji. Ponieważ sam od dzie-
ciństwa zaliczał się do drugiej grupy, dlatego będzie utożsamiał się z wszystkimi, 
którzy zostali w jakikolwiek sposób dotknięci wykluczeniem. Jak sam deklaruje: 

...pragnę czynić wszystko, co jest w możności mojej, aby służyć ludzkości, szczególniej zaś 
tym z jej członków, którzy pędzą życie w prostocie, niewinności i niezasłużonych cierpie-
niach. Kocham ludzkość, kocham przede wszystkim ubogich, poniżonych i skrzywdzo-
nych (SC, 31). 

Tej predylekcji nie mogą zmienić nawet zachowania owych „wybrańców”, 
którzy niejednokrotnie (a niekiedy wręcz brutalnie) odrzucają pomoc lub na-
uki, jakich udziela im Kępa. Jeśli jednak zawsze potrafi  on znaleźć odpowiednie 
wytłumaczenie dla tego typu reakcji, oznacza to, iż jego fascynacja jest ślepa czy 
raczej – uprzednio zdeterminowana. Nie wynika bowiem z autentycznej troski 
o los „maluczkich i cierpiących”, ale jest – zaledwie – odwrotną stroną pierwotnej 
nienawiści, jaką Szymon obdarza „wielkich tego świata”. 

6  Cf. A. Tyszka, Szymon Kępa – Apostoł czy Don Kichot? Stereotyp socjalisty w „Sylwku Cmentarniku” 
Elizy Orzeszkowej. W zbiorze: Twórczość Elizy Orzeszkowej. Red. K. Stępnik. Lublin 2001, s. 191–192. 
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Rola kapłana byłaby niepełna, gdyby postawy i zachowania nie były uzupełnia-
ne przez odpowiednią doktrynę. Jest ona bezpośrednią ekspresją resentymentu, 
którego najbardziej zaawansowana postać polega, jak przekonuje Scheler, na tym, 
iż:

...wartości, które dla normalnego poczucia wartości i dążenia są pozytywne i preferowane, 
dla nowego ich poczucia obracają się w negatywne. Ponieważ człowiek powodowany re-
sentymentem nie potrafi  na podstawie panowania pozytywnych sądów o wartościach (…) 
zrozumieć ani pojąć swej egzystencji i swojego poczucia życia (…), to jego odczuwanie 
wartości zmienia się w kierunku „wszystko to przecież marność”, i właśnie w przeciwstaw-
nych zjawiskach znajduje zbawienne dlań wartości pozytywne i preferowane (R, 63).

Teoria Kępy dokonuje takiej właśnie wolty, tyle że w obrębie rozwiązań spo-
łeczno-ustrojowych. Obecny porządek, w którym bohater nie potrafi  się odnaleźć, 
uznany zostaje za wysoce niedoskonały, gdyż generuje wyłącznie niesprawiedli-
wość, nędzę i marginalizację. Należy go zatem zastąpić dokładnie przeciwnym 
projektem, który zamiast względnej hierarchizacji wprowadzi doskonałą rów-
ność; zamiast rozpowszechnionego ubóstwa – bogactwo; zamiast niewolniczej 
pracy – technicyzację; zamiast porzuconych dzieci i starców – publiczną opiekę; 
i wreszcie zamiast ucisku i nienawiści – harmonię i miłość. 

Socjalistyczna utopia jest więc oparta na resentymentalnej negacji aktualnego 
systemu społecznego. Intrygujący jest jednak fakt, iż pisarka kwestię tę zaledwie 
sygnalizuje, koncentrując się zarówno na antropologicznych założeniach tej uto-
pii, jak i na praktyce jej realizacji. 

Najciekawsza i najgłębsza dyskusja, jaką Kępa odbywa w swojej „szkole”, do-
tyczy ludzkiej natury i konieczności jej radykalnej zmiany. Jeśli bowiem spra-
wiedliwa redystrybucja dóbr jest zasadniczym sposobem urzeczywistnienia no-
wego projektu, to samo ich posiadanie powinno wprowadzić ową międzyludzką 
harmonię. Kępa zakłada więc niemal naturalistyczną teorię pragnienia, zgodnie 
z którą człowiek stara się zdobyć jedynie to, czego mu brakuje, a osiągnąwszy ów 
cel, doznaje trwałej, niezmąconej satysfakcji. 

Obie te przesłanki zostają podważone przez anonimowych rozmówców (por. 
SC, 193). Kontrprzykład dotyczący nałogowego alkoholizmu pokazuje, iż każde 
uzależnienie wyklucza stan stabilnego zaspokojenia i prowadzi do zachłannego 
gromadzenia coraz większej ilości określonych dóbr. Jeszcze silniej owe utopijne 
założenia negują kokieteria i zazdrość, ponieważ zachowania te polegają na zdo-
bywaniu dokładnie tego, co stało się udziałem kogoś innego. Szymon nie udziela 
przekonujących wyjaśnień na tak postawione zarzuty. Jego antropologia nie pod-
lega empirycznej falsyfi kacji: oparta jest bowiem na wewnętrznym przekonaniu, 
które – niczym ustanowiony dekret – czerpie uzasadnienie wyłącznie ze swojego 
istnienia. 
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Kępa pozostaje równie apodyktyczny (i radykalny) w zakresie praktycznych 
rozwiązań. Słuchającym go chłopom tłumaczy, iż jeśli niemożliwa okaże się do-
browolna redystrybucja dóbr, to: „niechętni, samolubni i opierający się dziełu 
zbawienia ludzkości przeznaczonymi zostaną jak suche drzewa na spalenie i za-
gładę” (SC, 129). Pierwotnie scenariusz ten jest tylko hipotezą, która jednak okaże 
się – wobec faktycznego oporu – koniecznością. Jest to bodaj jedyny przypadek, 
w którym wymagania rzeczywistości modyfi kują tę doktrynę. Kępa jest przeko-
nany – i nie dostrzega w tym żadnej sprzeczności – iż urzeczywistnienie rajskiej 
wizji wymaga niewielkiego – ale jednak – wykluczenia (i przemocy), na którym 
zostanie ufundowane. Kierując tymi działaniami, ów kapłan socjalistycznej utopii 
przechodzi od funkcji nauczycielskiej (czy też prorockiej) do ofi arniczej, której 
realizacja pozwoli mu w pełni osiągnąć pozycję władcy (funkcja królewska). 

Przestępca

Drugą – po egzystencjalnej zazdrości – równie silną dyspozycją generującą resen-
tyment jest, wedle Schelera, żądza zemsty. Polega ona na odwecie za uprzednio 
doznane krzywdy, a charakteryzuje się trzema istotnymi cechami. Rewanż, po 
pierwsze, nie jest ani szybki, ani nie dokonany zostaje w stanie afektywnego zaan-
gażowania. Powstrzymywanie się od natychmiastowej reakcji wynika z doświad-
czenia własnej słabości i niemocy, z powodu których realizacja tych zamiarów 
wymaga planów oraz długotrwałych przygotowań (por. R, 14–15; 21). Zemsta, po 
drugie, możliwa jest wówczas, gdy między jej podmiotami istnieje pewne podo-
bieństwo (równorzędność; por. R, 21), a zarazem dotkliwie odczuwalna staje się 
różnica. Dlatego: „powstrzymywane wielkie ambicje, wielka duma, przy nieade-
kwatnej zewnętrznej pozycji społecznej w szczególny sposób sprzyjają budzeniu 
się żądzy zemsty” (R, 21).  Wreszcie, po trzecie, zamiar odwetu narasta tym bar-
dziej: 

...im bardziej przybiera postać trwałych stanów, ciągle odczuwanych jako »raniące« i nie-
zależne od siły woli zranionego, im bardziej zranienie odbiera się jako wyrok losu. Najdo-
bitniejszy jest tu wypadek, gdy jednostka lub grupa odbierają już swój byt i jego postać jako 
coś poniekąd wołającego o pomstę (R, 22). 

O tym, iż działania mające na celu przeprowadzenie rewanżu są dla Sylwka 
Cmentarnika najważniejsze, przekonuje klamra, w jaką pisarka ujmuje biogra-
fi ę swojego bohatera. Jednakże pomiędzy wczesnym rozbudzeniem żądzy zemsty 
i jej fi nalną realizacją autorka, po pierwsze, pokazuje proces, w którym zmienia 
się dominacja w obrębie tych trzech wyznaczników, oraz, po drugie, nie separuje 
tak radykalnie jak Scheler realizacji odwetu od stanów afektywnych (zwłaszcza 
dotyczących zazdrości). 
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Inicjacja, jakiej dokonuje Szymon Kępa, polega przede wszystkim na uformo-
waniu imperatywu, który nigdy nie opuści Sylwka. Chłopiec dowiaduje się, że 
został bezpodstawnie skrzywdzony, dlatego kiedyś – w przyszłości – powinien 
dokonać zemsty. Kępa już wtedy stara się usunąć z tego „zobowiązania” elemen-
ty prywatne, dlatego nie zdradzi żadnych danych dotyczących tego, kto dopuścił 
się owego czynu. Pozostaje on anonimowym i nieokreślonym „krzywdzicielem”, 
dlatego ważniejsza od niego jest relacja między krzywdą oraz jej konsekwencjami. 
Kępa tłumaczy, że to w wyniku niesprawiedliwego wydziedziczenia Sylwek znaj-
duje się w tak upokarzających warunkach, których zmiana domaga się radykalnych 
działań. W ten sposób zapoczątkowane zostaje – równie trwałe – doświadczenie 
alienacji: gdziekolwiek (i z kimkolwiek) Sylwek będzie przebywał, zawsze będzie 
się czuł obcy, niezadomowiony. W nawiedzających go cyklicznie stanach depre-
sji jego sytuacja jawi się jako wynik fatalnego – i nigdy nie zaakceptowanego –
następstwa, którego skutki domagają się rewanżu. 

Orzeszkowa wyraźnie jednak podkreśla, że ta inicjacja byłaby niekompletna, 
gdyby Sylwek nie uzupełnił jej własnym doświadczeniem. Odbyta trzy lata póź-
niej pierwsza wyprawa do miasta wywołuje reakcje, które nadają imperatywowi 
zemsty silną, wręcz nieodpartą motywację. Podglądanie bawiących się dzieci oraz 
wieczorna kontemplacja ulic i kamienic natychmiast wywołują w chłopcu zawiść, 
z której, jak zaznacza narrator, nie zdaje on sobie sprawy, gdyż zostaje przez nią 
całkowicie opanowany (por. SC, 58). Pomimo iż uwaga Sylwka początkowo kon-
centruje się na noszonym przez dzieci obuwiu, to jednak zasadniczym obiektem 
jego zawiści jest ów stan doskonałego zaspokojenia, w jakim znajdują się ci, którzy 
należą do „wyższych sfer”. 

Emocjonalne napięcie szybko wytwarza akty odwetu, do których bohater bę-
dzie przejawiał coraz większą skłonność. Zasadniczo jednak stosowanie prze-
mocy nie jest skuteczne, a nawet okazuje się przyczyną kolejnych niepowodzeń. 
Dlatego słaby i wrażliwy Sylwek kumuluje w sobie negatywne doznania, powo-
dując narastanie resentymentu. Jednym z jego efektów jest, wedle Schelera, stan 
permanentnej nienawiści, który ujawnia się zawsze, gdy – niejako samoczynnie –
zlokalizowany zostanie odpowiedni pretekst. 

Przed człowiekiem resentymentu – konkluduje fi lozof – ciągle stają owe przejawy po-
zytywnego życia, szczęście, moc, piękno, duch, dobro itd. (…) Gdy jakieś zjawisko tego 
rodzaju narzuca się nieodparcie, wystarczy spojrzenie, by wzbudzić odruch nienawiści 
do jego nosiciela X – nawet jeśli ów w niczym owemu człowiekowi nie zaszkodził ani go 
nie obraził. (…) Nienawiść i wrogość tego rodzaju są właśnie wskutek braku uzasadnienia 
działaniem czy zachowaniem »wroga« najgłębsze i najbardziej nieprzejednane, jak to tyl-
ko możliwe. Występują bowiem przeciw bytowi i istocie innego jako takim, a nie przeciw 
przemijającym właściwościom i działaniom (R, 61–62). 

Przed Sylwkiem owa pełnia istnienia pojawia się kilkakrotnie, zawsze jednak 
personifi kuje ją nieznany arystokrata, którym jest oczywiście Tytus Tarżyc. Ich 
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wzajemne, bezpośrednie spotkania są rzadkie, przypadkowe, ale zostały odpo-
wiednio przygotowane przez Kępę i dlatego wywołują skutek w postaci nienawiści 
do kogoś, kto – dając jałmużnę – jest de facto dobroczyńcą. Szymonowi znowu 
bowiem udaje się ukryć prawdziwą naturę ich związku, ale zarazem przypomina 
on Sylwkowi, że to właśnie takiego – tj. arystokratycznego – dziedzictwa został 
on pozbawiony. Odtąd bohater sam – wyczuwając podobieństwo (równorzędność, 
jak powiedziałby Scheler) – będzie szukał kontaktu z Tarżycem, dlatego podgląda 
go w domu lub w mieście, a każde z tych voyeurystycznych doświadczeń generuje 
zawiść, która natychmiast przekształca się w nienawiść i – coraz silniejszy – za-
miar dokonania zemsty na „wrogu”. 

Zanim zostanie on zrealizowany, pisarka dyskretnie podkreśli rewers owej re-
akcji: nienawiść do arystokraty podszyta jest bowiem niemal zupełnym brakiem 
samoakceptacji. Sylwek kilkakrotnie wspomina, że nie ceni własnego życia, a na-
wet niejasno zapowiada popełnienie samobójstwa (por. SC, 133, 139). Odrzuce-
nie, jakiego wciąż doznaje, wzbudza wprawdzie stały opór, zarazem jednak wywo-
łuje przekonanie o uzasadnionym charakterze wykluczenia7. Pogarda dla samego 
siebie nieodzownie towarzyszy więc działaniom bohatera, nadając im radykalny, 
pozbawiony zahamowań, charakter. 

Rewanż ma polegać na kradzieży, jakiej Sylwek dokona w domu Tarżyca pod-
czas jego nieobecności. Scheler stwierdza wprawdzie, iż przestępca nie kieruje się 
resentymentem, to jednak istnieje pewien wyjątek od tej reguły: 

Resentyment stanowi podstawę przestępczego ukonstytuowania psychiki tylko u pew-
nych podtypów przestępstwa, które charakteryzuje się jako przestępstwa z czystej złośli-
wości, tzn. takie, że przestępca nie czerpie ze swojego działania żadnej korzyści, lecz chce 
tylko przyczynić szkód innym, przy czym przestępstwa takie wymagają minimum działa-
nia i własnego ryzyka (R, 44). 

Propozycja ta wyjaśnia, dlaczego Sylwek, który dobrami materialnymi raczej 
gardzi, decyduje się na rabunkowe włamanie8. Działanie to jest, po pierwsze, dłu-

7  O tym, iż Orzeszkowa znała ten mechanizm, świadczą reakcje głównej bohaterki Marty – utworu, 
który także zajmuje się społeczną marginalizacją. Widok młodych studentów przed uniwersytetem 
wprowadza ją w następujący stan: „Po raz pierwszy w swym życiu w piersi Marty podniosła się fala 
palącego oburzenia, głuchego gniewu, gorzkiej zazdrości. Zarazem jednak doświadczyła uczucia 
niewysłowionej, gniotącej pokory. Zdawało jej się, że najlepiej by uczyniła, jeśliby w tej chwili upadła 
na kamienie chodnika, twarzą ku ziemi, pod stopy przechodniów: „Niechby mię deptali! – pomyślała – 
czegóżem więcej warta, ja, niedołężna, do niczego niezdatna, nikczemna istota!” (E. Orzeszkowa, Marta. 
Warszawa 1954, s. 186). Nieprzypadkowo zatem złapany na rabunku Sylwek wyzna: „Chciałbym wcale 
nie być” (SC, 249). 

8  Tę aporię dostrzegł Jan Detko, chociaż jego propozycja jest zdecydowanie niewystarczająca. 
Badacz stwierdzał bowiem, iż: „napad Sylwka na Tarżyca, to tylko epizod, ostatni, zamykający utwór, co 
prawda, ale w zasadzie obcy atmosferze powieści i charakterowi jej bohaterów. Wydarzenie to nie wynika 
w sposób całkowicie naturalny z poczynań bohaterów Sylwka Cmentarnika, którzy nie kierują się chęcią 
zysku, bogacenia się, pragną jedynie lepszej doli (J. Detko, Eliza Orzeszkowa. Warszawa 1971, s. 189–190). 
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go oczekiwaną zemstą na nieznanym „krzywdzicielu” oraz, po drugie, nie ma na 
celu zaspokojenia doraźnych potrzeb, ale – jak deklaruje Sylwek (por. SC, 228) 
– powinno dostarczyć takich „przedmiotów”, dzięki którym ich posiadacz stanie 
się kimś innym, wyjątkowym. Ta kradzież musi zaspokoić najgłębsze pokłady re-
sentymentu, który domaga się pełni istnienia. 

Apostata 

Maurycy Lirski sprawia wrażenie złotego młodzieńca, który jest zainteresowany 
hedonistyczną konsumpcją rozmaitych „przysmaków” i rozrywek. Prawdziwą 
motywację swoich pasji odsłania on w rozmowie, jaką przeprowadza z matką. 
Oboje znaleźli się w stanie tymczasowego kryzysu fi nansowego, dlatego kwestia 
zapewnienia odpowiednich standardów staje się nader dotkliwa. Narzekając na 
niedostatki, bohater wyznaje:

Szalona to rzecz: być biednym, a mieć bogatych krewnych. Człowiek tylko patrzy, za-
łakamia się, zazdrości i tyle! Czy mama wie, że mnie ci Tarżycowie zawsze do wszystkiego 
ochotę odbierali, i do nauki, i do rzemiosła, bo ile razy mama opowiadała mi o ich boga-
ctwie i sposobie życia albo sam na nie spojrzałem, zawsze mię diabli brali ze złości, a chęć 
do wszystkiego odpadała. Nauka mi w głowie być miała albo jeszcze rzemiosło, kiedy mi 
się tylko śniły i marzyły salony wujaszka, powozy i stroje wujenki, i wszystkie te rozkosze, 
w które kuzyneczka moja, ta prześliczna Aurelka, opływała! No i co by im szkodziło, gdyby 
nie mając syna, mnie byli sobie za dziecko swoje przybrali, z Aurelką razem hodowali i ma-
jątek swój pomiędzy nas dwoje podzielili! Co by to im szkodziło? Byłoby dość i dla mnie, 
i dla niej. Ale czy to im kiedy co szlachetnego do głowy przyjdzie! Krezusy te! Samoluby!... 
Objadacze świata! (SC, 147)

W porównaniu z Szymonem czy Sylwkiem Maurycy nie ulega zazdrości eg-
zystencjalnej, dążącej do zawłaszczenia samego istnienia. Lirski znajduje się bo-
wiem „na pograniczu” wyższej sfery (sam uważa się za „panicza”), dlatego jej 
przedstawiciele nie wywierają na nim aż takiego wrażenia. Z tego właśnie powodu 
obiektem jego zazdrości jest obserwowany z bliska komfort egzystencji, którego 
podstawą jest status majątkowy. 

Pomimo tej różnicy reakcje bohatera są analogiczne: im bardziej fascynuje go 
arystokratyczna rodzina Tarżyców, z którą jest spokrewniony, tym silniej jej nie-
nawidzi. Jej członkowie jawią mu się zarówno jako osoby potrafi ące znakomicie 
korzystać z nadmiernego bogactwa, jak i – tu szczególnie wuj Tytus – jako jego 
nieprzejednani strażnicy, którzy z nikim nie potrafi ą się dzielić. 

Ta ambiwalencja w połączeniu z rodzinnymi koligacjami wytwarza specyfi cz-
ne projekty i zachowania, których celem jest zaspokojenie zazdrości. Maurycy 
rezygnuje z nauki, a nawet z działalności rzemieślniczej, ponieważ jest przekona-
ny, iż dzięki tym profesjom „niczego” nie osiągnie: zapracowany majątek będzie 
nieporównywalnie mniejszy od arystokratycznego, a ponadto jego zgromadzenie 
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potrwa zapewne długo. Lirski natomiast pragnie fortuny, którą mógłby zdobyć 
niemal natychmiast i bez wysiłku. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest „natural-
ne” wejście do odpowiedniej rodziny, które mogłoby się dokonać albo na drodze 
adopcji, albo małżeństwa. Realizacja tego drugiego planu uzyskuje zresztą kolejną 
– i typową dla bohatera – motywację w postaci dodatkowej zazdrości o potencjal-
nego konkurenta, który mógłby uprzedzić Maurycego w karnawałowych zabie-
gach o rękę Aurelii Tarżycówny. 

Ten impuls okazał się kluczowy, ponieważ dzięki niemu bohater dokonał swo-
istej korekty pierwotnych zamiarów, tak aby włączyć do nich także osobę przy-
szłego teścia – Tytusa Tarżyca. Małżeństwo odbyłoby się za jego zgodą – a nawet 
z jego inicjatywny – jeśli potrafi łby okazać należytą wdzięczność komuś, kto ura-
tuje go przed poważnym niebezpieczeństwem. 

O tym, iż taka sytuacja nie jest wykluczona, przekonują Lirskiego prorocze 
nauki Szymona Kępy. Konwersja na utopijny socjalizm dokonana zostaje zarówno 
pod wpływem rewolucyjnej perswazji zapowiadającej redystrybucję dóbr mate-
rialnych, jak i z powodu przypuszczalnych kłopotów, w jakich zapewne znajdą 
się wówczas Tarżycowie. Orzeszkowa wyraźnie jednak podkreśla oportunizm tej 
decyzji, która jest dla Maurycego jeszcze jednym sposobem prowadzącym do ła-
twego osiągnięcia majątku, które – samo w sobie – jest najwyższym celem (a nie 
środkiem do innych celów, jak twierdzi Kępa i jego wierny uczeń – Sylwek). Po-
stawa Lirskiego jest więc bliska tej, którą Scheler określił mianem apostaty. 

„Apostata” – stwierdza fi lozof – to raczej człowiek, który nawet w swoim stanie wiary 
nie żyje duchowo przede wszystkim jego pozytywną treścią i realizacją właściwych mu ce-
lów, lecz tylko walką ze starym stanem i w imię jego negacji. Potwierdzenia nowej treści nie 
dokonał ze względu na nią samą, lecz jest ono tylko kontynuacją łańcucha aktów zemsty na 
jego duchowej przeszłości – która faktycznie trzyma go w okowach i w obliczu której nowe 
funkcjonuje tylko jako ewentualny człon relacji, z której perspektywy człowiek ów neguje 
i odrzuca stare (R, 47). 

Socjalizm jest dla Maurycego formą zemsty na znienawidzonych arystokra-
tach za posiadany majątek, jakiego on sam został pozbawiony. Dokonana przez 
niego recepcja doktryny (por. SC, 195–197) nie neguje więc zalet bogactwa, ale 
potępia dotychczasowych jego właścicieli, którzy w związku z tym muszą zostać 
zastąpieni nowymi. 

Instrumentalizacji ideologii sprzyja zresztą nieoczekiwane odkrycie „kon-
sumpcyjnych” kradzieży, których dokonują najbliżsi – jak niezbyt dociekliwy Lir-
ski zakłada – uczniowie Kępy. Fakt ten utwierdza go też w przekonaniu, iż „właś-
nie” rozpoczął się nowy podział dóbr, dlatego on nie może biernie przyglądać się 
rozwojowi sytuacji. 

Natomiast kiedy Maurycy zdobędzie informacje dotyczące planowanych dzia-
łań Sylwka, wówczas ofi cjalnie wyrzeknie się „nowej wiary”. Odsuwa ona bowiem 
w nieokreśloną przyszłość spełnienie marzeń, a także wymaga od współwyznaw-



232  

ców solidarności, do jakiej Lirski nie jest już – w obliczu nadarzającej się okazji do 
„uratowania” Tarżyców – zdolny. 

Dynamika (post)resentymentu 

Analizy Schelera zakładają, iż sam resentyment – jako określony typ postawy 
etycznej czy ideologicznej – jest wystarczającą barierą, która hamuje dynamikę 
wywołujących go czynników. Z tego powodu fi lozof tak dużą wagę przywiązu-
je do pojęcia niemocy, które wchodzi w skład defi nicji resentymentu. Pod tym 
względem propozycja Orzeszkowej znacząco się jednak różni: niemoc okazuje 
się bowiem ograniczona i gdy pojawiają się odpowiednie okoliczności, przekona-
nia zostają zastąpione radykalnymi działaniami. Ich natura wynika bezpośrednio 
z uwarunkowań genetycznych: zazdrość, zawiść i żądza zemsty nie mogą wywo-
ływać niczego innego poza – różnymi formami – przemocy. 

Trzy główne postacie, u których resentyment kształtuje się inaczej w zależno-
ści od przyjętej „roli”, zachowują się dość podobnie, kiedy ich poczynania wymy-
kają się spod kontroli ofi cjalnych stanowisk. Postępowania te sprowadzają się do 
starożytnej reguły talionu, zgodnie z którą każda niesprawiedliwość musi zostać 
pomszczona; każde wykluczenie wywołuje analogiczną reakcję; a każda przemoc 
spotyka się – ostatecznie – z kontrprzemocą9. 

W Sylwku Cmentarniku pisarka przedstawia dwie, oddzielne sekwencje tego 
rodzaju złej wzajemności, jakie nieoczekiwanie zbiegają się w fi nalnej scenie. Ich 
wspólną cechą jest stosunkowo niewielka liczba odwetowych działań, których za-
istnienie wymaga znacznej – wręcz niewspółmiernej – perspektywy temporalnej. 
Orzeszkowa wyraźnie zatem sugeruje, że realizacja takich działań dokonuje się 
w obrębie całej biografi i, gdyż imperatyw zemsty potrafi  trwale zdominować jed-
nostkową egzystencję. 

Zemsta Szymona Kępy 

Pierwsza sekwencja składa się z odrzucenia, którego dokonał Tarżyc najpierw 
względem Kępy, a następnie w stosunku do Sylwka (i jego matki). Taka też bę-

9  Nader trafnie pisał o tej kwestii Albert Camus, stwierdzając, iż talion oparty jest na (anty-
cywilizacyjnym) założeniu, wedle którego: „Kto wyrządził mi krzywdę, musi doznać krzywdy: kto 
wydłubał mi oko, musi stracić oko; wreszcie kto zabił, musi umrzeć. Chodzi o uczucie, do tego szczególnie 
gwałtowne, a nie o zasadę. Talion pochodzi z początku natury i instynktu, nie z porządku prawa. Prawo 
ze swej defi nicji nie może podlegać tym samym regułom co natura. Jeśli mord leży w naturze człowieka, 
prawo nie po to zostało ustanowione, aby naśladować lub odtwarzać tę naturę. Prawo zostało ustanowione, 
by ją naprawiać” (A. Camus, Rozważania o gilotynie. Przeł. W. Rapak. W: idem, A. Camus, Rozważania 
o gilotynie, H. Hesse, Egzekucja, J. de Maistre, Portret kata. Kraków 1991, s. 20). 
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dzie kolejność odwetów, których twórcą i inspiratorem jest przede wszystkim Szy-
mon. Jego postępowanie wobec Sylwka zawsze zawiera ukryty zamiar rewanżu 
na Tarżycu: początkiem jest inicjacja – będąca „powołaniem” mściciela – potem 
następuje ideologiczna indoktrynacja, a następnie manipulacja, w trakcie której 
Kępa zataja tożsamość Tarżyca, a zarazem wskazuje go jako bezpośredni, najbliż-
szy „cel” ataku. 

Stan, w jaki wprowadza się Sylwek, podglądając arystokratyczną rodzinę, jest 
dla Kępy niezwykle korzystny, dlatego nie przestrzega przed tym postępowaniem, 
a ostatecznie udziela swojego pozwolenia na – wynikający z niego – akt napadu 
i kradzieży. Zemsta zostanie więc dokonana per procura: za pomocą wybrańca 
oraz jego wiernych towarzyszy („szczurów”). Jednakże – i fakt ten Orzeszkowa 
ewidentnie podkreśla – Szymon również zamierza w niej uczestniczyć, tyle że 
jako widz obserwujący z bezpiecznego dystansu poniżenie i pokonanie Tarżyca. 
Sama pisarka, przedstawiając odpowiednio opóźnione przybycie Kępy na miej-
sce zdarzeń, posługuje się językiem religijnym: oto spełniła się długo oczekiwa-
na chwila „krwawej ofi ary”, której najwyższym kapłanem jest utopijny doktry-
ner (por. SC, 127, 249–250). Sądzę, iż obie metafory – teatralna i ofi arnicza – są 
adekwatne, gdyż Szymon Kępa łączy wymiar osobisty z ideologicznym. Zamierza 
oglądać tragedię spotykającą jednego z „wielkich tego świata”, ponieważ potrzebu-
je katharsis: oczyszczenia, uwolnienia od osobistej nienawiści, której znakiem jest 
– pieczołowicie przechowywana i zabrana na tę okoliczność – chrzcielna metryka 
Sylwka. Chce też przewodniczyć temu obrzędowi, którego celem jest unicestwie-
nie ofi ary i zbudowanie dzięki temu nowego porządku, w którym on sam zajmie 
odpowiednio wysoką pozycję. W wyniku zaistniałych zdarzeń jego doświadcze-
nia okazują się następujące:

Lecz gdy się tu już znalazł, uroczystość i namaszczenie jego zniknęły. Przekonany, że 
w kapłańskiej roli idzie spełniać „krwawą ofi arę” lub budzić sumienie ludzkości wywoła-
niem „wielkiej katastrofy”, Szymon Kępa – wcielona ta utopia – gdy znalazł się w bezpo-
średniej bliskości Tarżyca uczuł w sobie tylko człowieka, człowieka miotanego zmieszany-
mi namiętnościami: zawiści, gniewu i pomsty (SC, 249–250). 

Mniej ważne jest to, iż zamiar ofi arniczy w ogóle nie dochodzi do skutku, 
a projekt kataryczny – jedynie w niewielkim stopniu. Istotna jest sama koincy-
dencja tych motywów: Szymon chciałby, aby jego obrzęd był doskonale czysty, 
bezinteresowny, kierowany wyłącznie planem wyzwolenia ludzkości. Tymczasem 
okazuje się – i on sam staje się wreszcie tego świadomy – że zamiast wzniosłej 
ofi ary konieczna jest „zwykła” zemsta, której źródła tkwią w najgorszych namięt-
nościach. 
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Zemsta Maurycego Lirskiego

Druga sekwencja odwetów rozgrywa się między Maurycym Lirskim i Sylwkiem 
Cmentarnikiem. Orzeszkowa niezwykle precyzyjnie buduje tę interakcję, ponie-
waż dzięki niej stara się uzyskać kolejne efekty symetrii, które zniwelują wyraźne 
i pierwszoplanowe różnice między tymi postaciami. Pisarka podkreśla ich podo-
bieństwo już na poziomie domniemanych więzów krwi: Maurycy jest przekona-
ny, że mógłby zostać adoptowanym synem (albo przynajmniej zięciem) Tarżyca, 
a Sylwek jest jego – zapoznanym i nieślubnym – synem. Obaj więc mogliby być 
braćmi – i rzeczywiście nimi się stają, tyle że nie w sensie naturalnym, ale tragicz-
nym, konfl iktowym. 

Antagonizm rozpoczyna się od kradzieży szmaragdowego pierścionka, któ-
ry został znaleziony na cmentarzu. Później Lirski zamierza ponownie pozbawić 
ulicznego „artysty” jałmużny, którą przypadkowo otrzymuje od Tarżyca. Zemsta 
Sylwka sprowadza się do publicznego upokorzenia Maurycego, który zostaje zde-
maskowany w jednym z lokali. Znamienny jest fakt, iż kradzieży mienia Lirskiego 
– od czego rozpoczęła się ta „windykacja” – nie dokonuje inicjator przedsięwzię-
cia, ale jego pomocnicy. 

Rewanż Maurycego jest analogiczny: jego celem okazuje się publiczna kom-
promitacja Sylwka, której skutkiem będzie rzeczywisty, a nie tylko zapowiadany 
– jak poprzednio – „kryminał”. Początkowo zamiar posiada jeszcze „przedmioto-
we” uzasadnienie, gdyż Maurycy zazdrości Sylwkowi urody, a nawet podejrzewa 
go o czerpanie korzyści z przestępczej działalności „szczurów” (por. SC, 201). Jed-
nakże później te preteksty znikają zupełnie, gdyż, jak wyznaje matce:

...jest na świecie człowiek jeden, który mi raz wielką, ale to bardzo wielką nieprzyjemność 
zrobił… Nie cierpię go tak, że kiedy na niego patrzę, wszystkie złości mnie biorą i żałuję, 
że nie jestem pszczołą, aby mu żądło aż w samo serce zapuścić… Otóż teraz będę pszczołą 
taką… otóż zgniotę! Otóż pomszczę się! (SC, 235). 

Orzeszkowa podkreśla zatem, iż druga wymiana różni się od pierwszej, w któ-
rej niemałą rolę odgrywały konkretne dobra. Obaj antagoniści – chociaż w od-
miennym okresie – pozostają zainteresowani samym odwetem i poniżeniem tego, 
kogo on dosięgnie. 

Symetria między tymi skłóconymi „braćmi” jest dodatkowo sygnalizowana 
w strukturze ich fi nalnych przedsięwzięć. Działanie Sylwka nieoczekiwanie – ale 
jednak – polega na kolektywnym otoczeniu samego Tarżyca. Schematycznie zarys 
tej akcji wyglądałby następująco:
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4a. Zemsta kolektywna według Sylwka Cmentarnika 

Natomiast zrealizowany faktycznie plan Maurycego zilustrować można nastę-
pująco:

4b. Zemsta kolektywna według Maurycego Lirskiego

Tytus
Tarżyc

Sylwek

„szczury”
Szymon Kępa

Sylwek
Cmentarnik

Maurycy

policja Szymon Kępa
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Ta symetria stawia pytanie o przyczyny urzeczywistnienia drugiego scenariu-
sza. „Zwycięstwo” zemsty Lirskiego nad zemstą Kępy – gdyż to on steruje działa-
niami Sylwka – ma przynajmniej dwie przyczyny. Pierwsza wynika z zaniedbania 
samego Szymona lekceważącego problem solidarności między swoimi uczniami, 
w wyniku czego pozwala on Maurycemu na separację, oddzielnie udzielając mu 
nauk. W ten sposób zaprzepaszczona zostaje szansa pogodzenia skłóconych „bra-
ci”, których można by zjednoczyć wspólnym celem. Kępa nie może tego doko-
nać, ponieważ odwołuje się jedynie do „czystej”, „prometejskiej” motywacji, która 
jest zbyt słaba, aby uśmierzyć nienawiść między Sylwkiem i Maurycym, o jakiej 
zresztą ich nauczyciel wydaje się nie mieć pojęcia. Tymczasem to ona okazuje się 
dominująca: jest tak silna, że likwiduje jedność spiskującej grupy, powodując jej 
rozłam, schizmę. 

Orzeszkowa niezwykle wnikliwie przedstawia więc polityczną pragmatykę, 
a raczej warunki jej sukcesu. Jeśli bowiem jej zadaniem jest zmiana polegająca na 
usunięciu, wykluczeniu – niezależnie od tego, czy dotyczy ono najwyżej (Tarżyc) 
czy najniżej (Sylwek) postawionych – to koniecznie wymaga ona silnej solidar-
ności między działającą większością. Uzyskanie zaś tego rezultatu wymaga odpo-
wiedniego postępowania z negatywnymi nastawieniami. Jego początkiem zawsze 
jest właściwa autopercepcja. Lirski nieprzypadkowo więc wyznaje matce: „Nie 
miłość jest sprężyną poruszającą ludzkimi czynami, ale nienawiść. Przekonałem 
się o tym z doświadczenia” (SC, 235). Tylko takie (auto)rozpoznanie mechani-
zmów motywacyjnych zapewnia sukces, ponieważ pozwala na skuteczne budo-
wanie jedności wokół tego (czy tych), kto będzie podlegał (którzy będą podlegali) 
ekspulsji. Wszelako – i paradoksalnie – to nastawienie afektywne musi być ściśle 
kontrolowane: przedsięwzięcia dyktowane nienawiścią są przemyślane, spójne 
i konsekwentne, a nie – jak w wypadku Kępy i Sylwka – spontaniczne i żywiołowe. 

Na tym właśnie polega ów drugi powód zapewniający Lirskiemu przewagę. 
Pisarka wyraźnie podkreśla tę kwestię, pokazując, iż bezpośredniego impulsu do 
działania dostarczyła mu informacja przekazana przez matkę Kępy. Maurycy na-
tychmiast rozpoznaje jej – nieco zawoalowaną – zawartość, wyprowadza z niej 
trafne wnioski, wedle których dalej postępuje. Znamienny jest fakt, iż intencje 
Kępowej są ewidentnie neutralne: widząc zdystansowanie Lirskiego, uważa go 
za kogoś rozsądnego, kto może wszystkich – tj. zarówno Tarżyca, jak i Szymona 
i Sylwka – uratować przed katastrofą. Jednakże kiedy zemsta wkracza w ostatnią 
fazę, nie istnieją ani neutralne rozwiązania, ani niewinne informacje: wszystko 
może zostać wykorzystane w walce między antagonistami. 



237

 

Socjalizm, społeczeństwo (i sprawa polska)

Sylwek Cmentarnik nie bez powodu jest zaliczany do tego nurtu, w którym 
Orzeszkowa podejmuje problem socjalizmu i rewolucji. Nurt ten okazał się waż-
ny zwłaszcza w kontekście wydarzeń lat 1905–1907, kiedy to pisarka nie zajmo-
wała się – przynajmniej nie bezpośrednio – tym aktualnym tematem w obrębie 
utworów artystycznych, poprzestając jedynie na licznych refl eksjach zawartych 
w korespondencji i – niedoszłej publicystyce10.

Koherencja późnych poglądów pisarki z jej o dwadzieścia lat wcześniejszymi 
utworami jest niewątpliwa, chociaż pozostaje niedokładnie rozpoznana. Związek 
ten jest, jak sądzę, szczególnie interesujący na przykładzie Sylwka Cmentarnika 
oraz nieukończonej i niepublikowanej rozprawy pod wstępnym tytułem Do Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, nad którą autorka pracowała w 1906 roku. Znamienne 
pozostaje jej wyznanie, jakie na temat tego – i nie tylko – utworu uczyniła w ko-
respondencji do Aurelego Drogoszewskiego:

Zaczęłam była powieść, jeszcze z początku jesieni – i porzuciłam; zaczęłam broszurę 
publicystyczną, z tytułem – zaledwie śmiem powiedzieć: Do członków Polskiej Partii Socja-
listycznej – i porzuciłam; zaczęłam dalszy ciąg pamiętnika – i porzuciłam. Nic mi w tym 
kierunku nie idzie; czasem brak mi siły fi zycznej, czasem – odwagi, gdy czuję, że zdolności 
moje zadaniu nie sprostają (tak było z odezwą do polsk[ich] socjalistów); czasem też, nie-
rzadko, czuję pisząc, że cóś tam w duszy zgasło i nie mogę dalej pisać w ciemności11. 

O tym jednak, iż pisarka nie uznała tego tekstu za zupełnie pozbawiony war-
tości, świadczy jego ponowna (i późniejsza) redakcja, w wyniku której powstał 
artykuł opublikowany aż dwukrotnie pod tytułem Spółczesna Cywilizacja oraz 
Z wieczornych myśli12. Stanowił on zaledwie fragment pierwotnej całości, w któ-
rym pisarka diagnozuje aktualny stan kapitalistycznego społeczeństwa. Równie 
trafna – napisana z odwagą i znajomością realiów – jest jego druga część, gdzie 
następuje analiza doktryny i polityki socjalistycznej. Orzeszkowa przerwała pracę 
nad trzecią – i prawdopodobnie ostatnią – partią rozprawy, w której zamierza-
ła przedstawić własny stosunek do kwestii socjalizmu. List do Drogoszewskie-
go mógłby sugerować, że właśnie to zadanie przerosło możliwości pisarki; ale 
– zwłaszcza ostatni fragment – mógłby podpowiadać także, że stanęła ona przed 
odkryciem, które okazało się tak zaskakujące i negatywne zarazem, że wywołało 
jedynie „pustkę” i „ciemność”, paraliżując dalszy wysiłek. 

10  Cf. A. Tyszka, Wobec rewolucji 1905–1907. Szkic o lękach Elizy Orzeszkowej. „Literaturoznawstwo: 
historia, teoria, metodologia, krytyka” 2007, nr 1. 

11  E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1958, t. 4, s. 207. 
12  Cf. E. Jankowski, Komentarze. W: E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 

1961, t. 5, s. 326–327. 
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Do przyjęcia takiej hipotezy skłania już sama kompozycja rozprawy, która 
w ostatnim fragmencie nakazywałaby wyciągnięcie wniosków, a przede wszyst-
kim – zestawienie i podsumowanie dwóch poprzednich części. Wnikliwa lektura 
broszury Do Polskiej Partii Socjalistycznej pokazuje bowiem, iż opis kapitalizmu 
(część pierwsza) i socjalizmu (część druga) jest zbieżny, jeśli wręcz nie tożsamy. 
Właśnie ta analogia musiała się wydać pisarce tak przerażająca – albo niedorzecz-
na, wynikająca z braku odpowiedniego przygotowania – iż cofnęła się ona przed 
jej jednoznacznym sformułowaniem i upowszechnieniem.

System kapitalistyczny, w którym uczestniczą klasy posiadające, charakteryzu-
je się trzema właściwościami. Pierwszą jest rozpowszechniona oraz zintensyfi ko-
wana rywalizacja13:

...konkurencja, czyli współubieganie się ludzi o byt i o dobrobyt, o chleb i o marcypan, 
dosięgła takiego stopnia wytężenia i zapamiętałości, że na każdej piędzi ziemi sprowadza 
pomiędzy ludźmi walki bezkrwawe wprawdzie, lecz niemniej występne, że każdą kroplę 
krwi ludzkiej i każdy atom ducha napawają zawiścią i żądzą zdobywania korzyści własnych 
ze szkodą dla innych. Potokiem obfi tym wypływają z tego źródła: podstępy, potwarze skry-
te lub jawne, nienawiści i gniewy, słowem uczucia i postępki będące żywym zaprzeczeniem 
wszelkiej miłości i dobroci (DPPS, 401)14.

Drugą cechą jest stosowany na szeroką skalę marketing. Odpowiedni – tj. per-
swazyjnie skuteczny – sposób promowania powoduje, iż staje się ona „miarą 
wszechrzeczy”. To bowiem reklama: 

...bije monetę cen i zapłat, rządzi losami ludzkimi i nic się w świecie dzisiejszym nie sta-
je, co się nie staje przez nią. Nie ma na świecie takiej miary, która by zmierzyła, i takiej 
wagi, która by zważyła wszystkie wielkości przez reklamę zmiażdżone i wszystkie małości 
do rozmiarów wielkości rozdęte, wszystkie kłamstwa, które w obieg powszechny puści-
ła, i wszystkie głupstwa, które wypisała, wymalowała, na sposoby różne w ludzkie zdania 
i upodobania wkrzyczała i wszczepiła (DPPS, 410). 

Trzeci wyznacznik polega na zmaterializowaniu niemal wszystkich dziedzin 
życia (od edukacji i nauki po ekonomię i sztukę). Orzeszkowa zauważa, iż na-
stępuje totalna degradacja wartości duchowych, które zostają zastąpione tym, co 
konkretne, przeliczalne i zmysłowe (por. DPPS, 401–402). 

13  Nie jest wykluczone, iż pogląd ten jest rozwinięciem (nazbyt może optymistycznej) tezy 
sformułowanej w Filozofi i sztuki H. Taine’a, który należał do ulubionych autorów pisarki. Filozof stwierdzał, 
iż w nowoczesnej cywilizacji: „każdy chce się dorobić; ponieważ tworzymy wielką demokrację, w której 
miejsca dostaje się drogą konkursu, otrzymuje wytrwałością, zdobywa zręcznoścą, przeto każdy z nas ma 
niejako nadzieję zostać ministrem lub milionerem, a to współzawodnictwo pociąga za sobą zdwojenie 
naszych zajęć, naszych zabiegów i naszych kłopotów” (H. Taine, Filozofi a sztuki. Przeł. A. Sygietyński. 
Gdańsk 2010, s. 87). 

14  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Do Polskiej Partii Socjalistycznej. W: eadem, Listy 
zebrane, t. 4; cyfra w nawiasie oznacza numer strony. 
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Pisarka wprawdzie nie ustanawia wyraźnej relacji między tymi czynnikami, 
ale już podawane przez nią przykłady sugerują typowy dla jej formacji intelektu-
alnej ciąg: przyczyna – przebieg – skutki. Jeśli bowiem społeczeństwo ogarnięte 
zostaje rywalizacją, to znika jakikolwiek obiektywizm: wartości i jakości stają się 
plastyczne, zmienne – i dlatego można je dowolnie kształtować wedle perswazyj-
nych reguł. Celem tej działalności muszą być rozmaite dobra materialne, ponie-
waż te – w przeciwieństwie do „duchowych” – są nader ograniczone, a niekiedy 
wręcz niepodzielne. Rywalizacja oraz służące jej techniki marketingowe nie mogą 
bowiem koncentrować się na tym, co jest powszechnie (i bezkonfl iktowo) dostęp-
ne. 

Orzeszkowa zaznacza, że na poziomie doktrynalnym akceptuje ona socjalizm, 
jeśli sprowadzi się go do współczucia dla wykluczonych i ubogich (por. DPPS, 
399, 403). Wszelako propagandowe realizowanie takiego programu budzi jej zde-
cydowaną dezaprobatę. Kluczowa jest zatem charakterystyka tego procesu. 

Jego pierwszym etapem jest wskazanie celu, którego osiągniecie jest dla 
wszystkich wydziedziczonych fundamentalne. Są nim te dobra materialne, które 
służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb fi zjologicznych (np. głodu; por. DPPS, 
404–405). 

Drugi etap polega na odpowiedniej reedukacji tłumów, składającej się z nastę-
pującej sekwencji tez: 

1–o. Ludzkość dzieli się na dwa obozy: katów i ofi ar, tych, co są rozciągnięci na torturach 
wszelkich mąk, i tych, co kąpią się w oceanie wszelkich rozkoszy, istot doskonale niewin-
nych i istot doskonale występnych. 2–o. Pierwszy obóz składa tłum głodnych fi zycznie. Do 
drugiego należą wszyscy fi zycznie syci. 3–o. Dlatego, aby obóz pierwszy wszedł w posiada-
nie wszelkich rozkoszy świata, trzeba, aby obóz drugi, który je w posiadaniu swoim dzierży, 
z powierzchni świata zniknął. 4–o. Dlatego, aby obóz drugi z powierzchni świata zniknął, 
trzeba aby obóz pierwszy doszedł do uczucia i zrozumienia tej siły potężnej, która znajduje 
się w nim samym i stosownie użyta do celu tego doprowadzić może (DPPS, 405–406).

Pisarka zabieg ten nazywa uświadomieniem społecznym, do którego dołączo-
ne zostaje – w dalszej nieco kolejności – uświadomienie fi lozofi czne. Polega ono 
na czystej negacji dotychczasowych zasad etycznych, patriotycznych i religijnych. 
One bowiem stanowią jedną z istotnych barier, które uniemożliwiają realizację 
społecznego programu (por. DPPS, 406–407). 

I wreszcie trzecia faza, która uruchamia mechanizm motywacyjny i prowadzi 
do podjęcia działań. Już ideologiczna indoktrynacja skutecznie wyzwala najgor-
sze z ludzkich namiętności; w niej bowiem jak podkreśla Orzeszkowa:

...znajduje się wszystko, czego potrzeba, dla wzniecenia w jednej połowie rodu ludzkiego 
względem drugiej jego połowy zawiści i nienawiści mających do czynu i walki pchnąć to 
zwierzę, które niższe piętra natury ludzkiej zamieszkuje, a już przez hasło sytości fi zycznej 
obudzonym do ruchu zostało (DPPS, 406). 



240  

Autorka nie ma złudzeń, iż postępowanie oparte na takich pobudkach będzie 
wyłącznie eskalacją przemocy:

Jakimi być mają ten czyn i ta walka? Takimi, jaką jest siła, do której uświadomienia 
propaganda socjalistyczna tłumy prowadzi. Jest to siła namiętności i przez namiętność za-
ciśniętej pięści. Potęga tej siły tkwi w bezwzględności, z jaką działać zwykła namiętność, 
i w wielkiej liczbie pięści przez nią ściśniętych (DPPS, 406).

Scenariusz socjalistycznej rewolucji zakłada więc radykalną i kolektywną eks-
pulsję, jakiej – w ramach odwetu – tłumy dokonają na przedstawicielach klas po-
siadających. 

Zestawienie prezentacji obu form społecznych jest zatem następujące: 

5. Analogie i różnice między kapitalizmem a socjalizmem

Praktyka socjalizmu okazuje się – do pewnego zakresu – zwierciadlanym od-
wróceniem kapitalistycznego systemu. Oba systemy przyznają tę samą pozycję 
środkom perswazyjnym, chociaż ich rola w socjalizmie jest o wiele istotniejsza. 
Wynika to z odmiennego założenia natury antropologicznej: w kapitalizmie ry-
walizacja jest pierwotna, a w socjalizmie pojawia się ona jako wtórny efekt nie-
zaspokojonych potrzeb. Opis kapitalizmu wychodzi z założenia, że to „inny” jest 

KAPITALIZM

1. Konkurencja (i nienawiść)

2. Reklama (i perswazja)

3. Materializacja
(i zmys owość)

1. Potrzeby fizjologiczne

2. Propaganda
(uświadomienie spo eczne
i filozoficzne)

3. Nienawistna rywalizacja

4. Kolektywna przemoc

SOCJALIZM
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tym, który posiada pewne dobra; natomiast opis socjalizmu kładzie nacisk wy-
łącznie na doświadczenie braku. Dlatego kluczowe zadanie propagandy polega na 
wskazaniu tych, którym należy odebrać to, co jest konieczne dla dalszej egzysten-
cji tłumów. 

Poza tą asymetrią dalszy scenariusz jest identyczny, chociaż to wersja socjali-
styczna doprowadza go do ostatecznych i radykalnych konkluzji. Jeśli bezwzględ-
na rywalizacja zostanie naznaczona nienawiścią – a tak zawsze stać się musi15 – to 
uczestniczące w niej strony albo popadną w konfl ikt z sumieniem czy prawem 
(wersja kapitalistyczna), albo przejdą do otwartej i bezwzględnej walki, w której 
zwyciężą liczniejsi (wersja socjalistyczna). 

Gdyby zatem pominąć różnicę dotyczącą sytuacji wyjściowej – a Orzeszko-
wa nie miała raczej wątpliwości, iż to obserwacja aktualnej praktyki dostarcza 
prawdziwych intuicji16 – wówczas okaże się, że scenariusz proponowany przez 
socjalizm jest jedynie zmodyfi kowaną wersją tego, co funkcjonuje już w kapitali-
zmie. Tak przynajmniej wyglądają bieżące postawy i działania, które są ważniejsze 
od doktrynalnych spekulacji oraz – przede wszystkim – od utopijnych projektów 
przyszłego społeczeństwa (por. DPPS, 406).

Sylwek Cmentarnik ilustruje tę zależność w sposób nader przejrzysty. Powieść 
wprawdzie koncentruje się na postępowaniu trójki socjalizujących bohaterów, ale 
zarazem podkreśla, że każdy z nich jest dzieckiem określonych rodziców, których 
położenie i zachowania też nie są bez znaczenia. 

Każda z dorosłych postaci tej powieści umieszczona zostaje w obrębie wybra-
nej dziedziny kapitalistycznego układu. Anastazja jest zdominowana przez kon-
kurencję: jej zazdrość o cmentarną posadę i związane z nią dochody są zresztą 
uzasadnione – ostatecznie Jeżewicz zwycięży w tej rywalizacji – niemniej dopro-
wadzają ją na skraj obsesji. Nie tylko zatem zawsze podejrzewa ona najbliższych 
(męża i Sylwka) o samolubną konsumpcję wszelkich dóbr, ale także kierowana 

15  Nie jest wykluczone, iż na poglądy Orzeszkowej w tej kwestii znaczny wpływ wywarł jej lekarz 
– Henryk Nusbaum. W 1906 roku wygłosił on w Grodnie odczyt pt. O nienawiści, w którym genezę 
międzyludzkiej, społecznej, międzynarodowej (a nawet ideologicznej) nienawiści przedstawiał 
następująco: „Krzywda doznana, doznawana lub mogąca być przez nas doznaną, budzi w poczuciu 
samozachowawczem naszego »ja« uczucie nienawiści do krzywdziciela. 

Jest to najprostsze źródło nienawiści. 
I taką nienawiść jakkolwiek nie można jej tolerować, można wyrozumieć. A na pewnym małym 

poziomie rozwoju duchowego, nad którym wysoko bardzo rozpościera się niedosięgalna sfera wielkie-
go przebaczenia, nienawiść taka jest p s y c h o l o g i c z n ą  k o n i e c z n o ś c i ą  (podkreślenie – C.Z.]” 
(H. Nusbaum, Nienawiść. Warszawa 1906, s. 10). Cf. E. Orzeszkowa, Odczyty w Grodnie. „Kurier Litewski” 
1906, nr 67, s. 2; eadem, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1981, t. 9, s. 91. 

16  Wynika to nie tylko z krytyki tez Kępy, jaką w powieści przeprowadzają jego przypadkowi 
adwersarze. Jeszcze w 1910 roku Orzeszkowa w artykule pt. O patriotyzmie i kosmopolityzmie pisała, iż: 
„Oprócz marzycieli wyobrażających sobie, że mogą wytrącić z posad naturę rzeczy i naturę ludzi – k t ó r e j 
w  d o d a t k u  n i e  z n a j ą  [podkreślenie – C.Z.] – posługują się imieniem kospomopolityzmu wszyscy 
leniwcy, udający miłość dla przedmiotów oddalonych, aby tym, które zblizka ich otaczają, nie służyć” 
(E. Orzeszkowa, O patriotyzmie i kosmopolityzmie. „Słowo i Czyn” 1910, nr 9, s. 131). 
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wybuchem nienawiści sięgnie po przemoc w trakcie przypadkowego spotkania 
z żoną Jeżewicza, co skończy się chorobą i śmiercią. 

Łukasz natomiast jest postacią związaną z reklamą i technikami perswazji. 
Jako stróż cmentarny umiejętnie posługuje się sakralną retoryką, następnie staje 
się organizatorem i współtwórcą występów „artystycznych”, które mimo karyka-
turalnie niskiego poziomu dostarczają mu (oraz Sylwkowi) środków utrzymania. 
Na starość – już jako żebrak – wróci do religijnych metod perswazji, które w połą-
czeniu z jego patriarchalnym wyglądem okażą się nadzwyczaj skuteczne. Pomimo 
wystarczającego zabezpieczenia Łukasz nie oprze się jednak pokusie korzystania 
z owoców kradzieży, chociaż przeżyje z tego powodu niemały konfl ikt sumienia. 

Dwie kolejne bohaterki – Kępowa i Placyda Lirska – są wprawdzie odmien-
nie ukształtowane środowiskowo, ale obie wykazują analogiczne zainteresowanie 
wyłącznie materialnymi aspektami egzystencji. Jako słabe, samotne matki wycho-
wujące swoich synów, koncentrują się jedynie na zapewnieniu im odpowiednich 
środków, dlatego wszelkie kwestie „duchowe” – może poza religijnymi – są im 
głęboko obce. 

O ile Łukasz reprezentuje aktywny wymiar działalności perswazyjnej, o tyle 
Helena Szarska uczestniczy w tym procederze biernie, jako namiętny – wręcz uza-
leżniony – konsument literatury opisującej życie wyższych sfer. Różnica polega na 
tym, że bowaryczna pasja sankcjonuje nie tylko obojętność (zwłaszcza wobec obo-
wiązków rodzicielskich), ale doprowadza także do nędzy i przymusowej ascezy. 

Natomiast jej mąż, Hilary Szarski, jest tym, który przegrał konkurencyjną wal-
kę o stanowisko. Nie ma w nim wprawdzie obsesyjnej nienawiści, chociaż swojej 
krzywdy i poniżenia nie potrafi  zapomnieć. Dlatego w trakcie alkoholowych tran-
sów maniakalnie wraca on do kwestii niesprawiedliwego usunięcia, od którego 
składać będzie apelację przed najwyższym trybunałem. 

Interesujący jest fakt, iż w powieści Orzeszkowa uzupełnia ten opis aktualnego 
stanu, podkreślając jego niestabilność. W wyniku konkurencji nieprzygotowani 
do niej mężczyźni łatwo tracą miejsca pracy i – nawet jeśli znajdą inne – ulegają 
społecznej oraz towarzyskiej degradacji. Problem kobiet natomiast pisarka stawia 
bardziej radykalnie: żadna z nich – poza Kępową – nie znalazłaby się w takim 
położeniu, gdyby nie zdecydowała się na mezalians. Anastazja, Placyda i Helena 
są szlachciankami, które – z miłości albo niedostatku – zdecydowały się opuś-
cić własną warstwę. Jeśli motywem tym było autentyczne uczucie, to deklasacja, 
chociaż fatalna w wielu skutkach, nie wpływa na poczucie własnej wartości i wza-
jemne relacje. Jeśli jednak – jak w wypadku Heleny – uzasadnieniem mezaliansu 
była poprawa warunków egzystencji, to późniejsze niepowodzenia natychmiast 
prowadzą do osobowej (i małżeńskiej) degeneracji.

Orzeszkowa wyraźnie zatem kontaminuje ów deklasacyjny „upadek” z troja-
kim uwikłaniem w konkurencję, strategie perswazyjne oraz materializm. Nieza-
leżnie od tego, w jakiej konfi guracji pojawią się te procesy, ich skutek, na który 
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zwrócona zostaje szczególna uwaga, jest podobny. Rodziny dotknięte tymi uwi-
kłaniami okazują się bowiem zupełnie dysfunkcyjne. W Sylwku Cmentarniku 
wszystkie „dzieci” – od Szymona Kępy do Klarki Szarskiej – są właściwie siero-
tami: pozbawione trwałego i wszechstronnego wpływu, jaki wywierać powinni 
rodzice (a także odpowiednie instytucje), kształtowane są przez przypadek lub 
wydarzenia uliczne. Dlatego nie jest wykluczone, że powszechne zainteresowanie 
Tarżycami wynika nie tylko z ich pozycji oraz majątku, ale także z faktu, iż tworzą 
oni jedyną pełną i kochającą się rodzinę. 

Najbardziej przygnębiający paradoks polega jednak na tym, iż wszyscy ci ro-
dzice wkładają niemało wysiłku w przedsięwzięcia, które powinny zrekompenso-
wać dzieciom owe braki. Wspólnym projektem łączącym postępowanie Łukasza 
(wobec Sylwka), Kępowej (wobec Szymona), Lirskiej (wobec Maurycego) i Szar-
skiego (wobec Damka, Misia i Klarki) jest – obliczony na odpowiednią skalę – 
„awans”, który zapewnić ma ich podopiecznym lepszą sytuację. Ale żadna z tych 
inicjatyw nie zostanie zrealizowana. Dzieci bowiem wyłącznie kopiują zachowania 
rodziców, tyle że wybierają bardziej radykalne – socjalistyczne lub przestępcze –
metody postępowania. 

W latach osiemdziesiątych XIX wieku te działania były jeszcze niegroźne, dla-
tego w Sylwku Cmentarniku zwycięża sumienie, prawo i stojąca na jego straży po-
licja. Lecz widziane z perspektywy tej powieści wydarzenia lat 1905–1907 okazują 
się beznadziejną (i niespotykaną dotąd) zmianą pokoleń, przynoszącą wyłącznie 
zniszczenie. Nie bez powodu zatem w 1906 roku Orzeszkowa w liście do Drogo-
szewskiego wyznała: „Zdaniem moim, ani po rozbiorze kraju, ani po żadnej z re-
wolucji, ani nawet po 1863-im roku Polska nie znajdowała się tak blisko samego 
dna przepaści, jak znajduje się w tej chwili”17. 

17  E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 4, s. 206. 





 

III Pokutna ofi ara. 
Przemoc i cierpienie w „Mirtali” Elizy Orzeszkowej 

Publikacja Mirtali okazała się kwestią nader zawikłaną, o czym najdobitniej świad-
czy fakt, iż powieść ukazała się dopiero trzy lata po napisaniu. Z tego zapewne 
powodu korespondencja Elizy Orzeszkowej zawiera niemałą ilość uwag i wzmia-
nek dotyczących tego utworu. Ich wielość i różnorodność sprawia, iż wśród nich 
możliwy jest do przeprowadzenia klasyczny podział dotyczący genezy, zawartości 
oraz recepcji Mirtali. Wszelako wydaje się, że kluczową rolę odgrywają te, które 
koncentrują się wokół tematycznego zakresu, gdyż w nich pisarka najwyraźniej 
ujawnia swoje intencje. 

W listach do Jana Karłowicza, Leopolda Méyeta i Franciszka Lewentala prze-
jawiają się trzy zasadnicze wątki. Orzeszkowa stwierdza, po pierwsze, że istotą tej 
powieści jest „walka” czy też „starcie”; zaznacza, po drugie, iż stara się zrekonstru-
ować przyczyny prowadzące do zaistnienia konfl iktowych sytuacji. Jak bowiem 
wyznaje: „usiłowałam wykazać całą mętność i nieprawość źródeł, z jakich zazwy-
czaj powstają międzyplemienne nienawiści i zatargi”1. Najwięcej jednak miejsca 
autorka poświęca, po trzecie, enumeracjom dotyczącym stron, które biorą udział 
w tych antagonizmach. Wydawcy donosi zatem, iż: 

...jest to naprzód walka dwu narodów: podbitego i zwycięskiego; następnie walka cezary-
zmu z republikanizmem; na koniec obraz niesprawiedliwości i gwałtów dokonywanych 
pod wpływem różnych pobudek przez silniejszych nad słabszymi i bezbronnymi, czyli 
przez pusty i bałamucony plebs rzymski nad wygnańczą, zgnębioną i bezbronną ludnością 
żydowską2. 

Wszelako w liście do Karłowicza ów ostatni człon uzyskuje nieco odmienną 
charakterystykę. Orzeszkowa fi nał powieści określa jako: 

...rabowanie i wypędzanie Żydów przez plebs rzymski podszczuwany przez interesy własne 
i podszepty cezarystów, bronienie ich przez republikanów-fi lozofów, na czele których stoi 
Helwidiusz Priskus (zamordowany potem przez dobrego Wespazjana) i Artemidor, młody 

1  E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1955, t. 2, s. 20. 
2  Eadem, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1954, t. 1, s. 126. 
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malarz, kochający Żydówkę Mirtalę. Haft arze, perfumiarze, tragarze i próżniacy rzymscy 
biją haft arzy, perfumiarzy, tragarzy i nędzarzy Żydów3. 

Pisarka podkreśla zatem, iż podstawową „jednostką” konfl iktu jest para prze-
ciwników, która formuje się na każdym poziomie hierarchii zbiorowej (naród, 
władcy, poddani). Dlatego owa opozycja – jak sugeruje powyższa poprawka – ma 
charakter doskonale symetryczny, tzn. po obu stronach stają dokładnie ci sami 
przedstawiciele danej społeczności, mający zbieżne interesy. Najważniejsza in-
tuicja polega na możliwości syntezy, w której jedna para wrogów (np. cezarysci 
i republikanie) łączy się z drugą (np. Rzymianie i Żydzi). Oznacza to, iż w okre-
sie napięć struktura społeczna okazuje się niestabilna, dzięki czemu powstają 
nieoczekiwane koalicje i sojusze. Dopiero w ich rezultacie jedna strona staje się 
„słabsza”, a druga – „silniejsza”, i dopiero wówczas dochodzi do erupcji przemocy. 
Celem niniejszego rozdziału jest zatem rekonstrukcja przebiegu tak nakreślonych 
procesów, które stanowią podstawowy temat tej powieści. 

Kryzys 

Przedstawiając genezę agresji skierowanej przeciwko ludności żydowskiej, 
Orzeszkowa podkreśla przede wszystkim istnienie wewnętrznych kryzysów, które 
przenikają rzymską społeczność. Zakres ich występowania jest prawdopodobnie 
powszechny, chociaż pisarka koncentruje się na ich prezentacji tylko w obrębie 
najwyższych oraz najniższych warstw. W ten sposób zarówno sugeruje – na za-
sadzie pars po toto – szeroką skalę zjawiska, jak i nadaje mu właściwą dynamikę. 
Antagonizmy, w których uczestniczą elity, podlegają bowiem niemal natychmia-
stowej dyspersji, docierając do najbardziej nawet odległych grup społecznych. 

Pisarka wprowadza cztery – a w zasadzie pięć, gdyż proces o spadek po poecie 
Lucjanie jest już rozpoczęty – konfl ikty, których areną jest rzymski cyrk, dom 
lub bazylika. Bezpośrednim przedmiotem tych zatargów są albo kobiety (Bere-
nika, Domicja), albo majątek zmarłego (Herasa, Lucjana), niemniej strategia ich 
prezentacji zawiera dodatkowe sugestie. Narrator bowiem wprowadza owe an-
tagonizmy aż dwukrotnie: najpierw za pomocą relacji osób trzecich, a następnie 
przedstawiając działania samych uczestników. Jednakże między tymi sekwencja-
mi – centralnie – umieszczona zostaje informacja dotycząca cesarskiej rodziny. 
Narrator stwierdza m.in.:

Wiedziano, że syn ten i ojciec kochają się i wspierają wzajem. Niemało ludzi spostrze-
gło w zamian jadowite spojrzenia, jakimi drugi syn cezara ścigał starszego brata. 

3  Eadem, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1956, t. 3, s. 45. 
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Wiedziano też powszechnie, że Domicjan nienawidził Tytusa, tego ulubieńca natu-
ry i losu, który od natury i losu otrzymał wszystko, co człowiek posiąść może: piękność 
czarującą, siłę, odwagę, talenta, najwyższą dostojność i bałwochwalczą miłość żołnierzy 
(M, 174)4. 

Zawiść Domicjana jest tak silna, iż wywołuje w nim obsesyjną i nieusuwalną 
nienawiść. Zarazem jednak jest ona nader wyrafi nowana, ponieważ jej przedmio-
tem jest istnienie: Domicjan pragnie być dokładnie tym, kim jest Tytus. Jego oso-
ba wydaje się boska, wyposażona we wszystkie przymioty nadające jej pełnię i do-
skonałość. Ich enumeracja sprawia wrażenie retorycznej, niemniej narrator nie 
bez powodu wyodrębnia – i wyróżnia pierwszym miejscem – więź syna z ojcem. 
Oznacza ona bowiem władzę, w której sprawowaniu Tytus – przyszły następca 
tronu – „już” uczestniczy, a która jest dla Domicjana najważniejszą emanacją bo-
skości. 

Pozostałe napięcia również koncentrują się wokół panowania i związanego 
z nim prestiżu. Tytus pragnie poślubić Berenikę, będzie więc zwalczał każdego, 
kto ośmieli się – chociażby biernie – przeciwstawić temu zamiarowi. Domicjan 
stara się upodobnić do znienawidzonego brata, dlatego uprowadza Domicję, żonę 
Eliusza, a także agresywnie wywiera presję na pretorze, od którego decyzji zależy 
los spadku po Herasie. 

Pisarka nie bez powodu najwięcej uwagi poświęca temu ostatniemu antagoni-
zmowi. W poprzednich bowiem nie dochodzi jeszcze do wzajemnej konfrontacji, 
dlatego negatywne nastawienie – jakkolwiek silne – jest udziałem tylko jednej 
strony (np. Domicjana, Tytusa, Eliusza). Natomiast wroga interakcja między Do-
micjanem a Helwidiuszem angażuje obie strony. Działania porywczego pretora 
charakteryzują się niejaką nadgorliwością w przestrzeganiu prawa, która zdaje się 
wynikać z równie agresywnego postępowania władców. 

Wszelako nawet w tym wypadku autorka nie pogłębia analizy psychologicznej. 
Zasadniczym przedmiotem jej zainteresowania jest rozkład struktury społecznej 
i funkcjonujących w niej instytucji. Dlatego – pominąwszy centralny antagonizm 
między cesarskimi braćmi – znaczącą rolę odgrywają także owe „przedmioty”, 
o które toczą się spory. Właściwie działające państwo zapewnia bezpieczną dys-
trybucję majątku zmarłego; natomiast wymiany, dzięki którym powstają nowe 
małżeństwa, odbywają się zgodnie z tradycją oraz w wyniku porozumienia zainte-
resowanych stron. Jeśli jednak przyczyną zaistnienia owych zjawisk jest przemoc 
– obie kobiety zostały uprowadzone, obaj zmarli zostali przykładnie straceni – to 
skutki tych poczynań okazują się problematyczne, konfl iktotwórcze. Inicjatorami 
tych działań zawsze byli panujący, którzy – między innymi w ten właśnie sposób –
dążyli do umocnienia swojej pozycji, czyniąc ją niepodważalną, autorytarną. Re-

4  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Mirtala. W: eadem, Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski. 
Warszawa 1950, t. 19; cyfra w nawiasie oznacza numer strony.
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zultat jest dokładnie odwrotny: raz zastosowana przemoc wywołuje liczne kon-
trowersje, pogłębiając chaos. 

Natomiast w zakresie mechanizmów wewnętrznych pisarka zwraca uwagę na 
jeden proces, który dotyczy „poziomego” rozprzestrzeniania się antagonizmów. 
Zestawienie zachowań Tytusa i Domicjana pokazuje bowiem, iż silna zawiść, jaka 
jest udziałem młodszego brata, niezwykle sprzyja jego zaangażowaniu w kolejne 
konfl ikty, zwłaszcza jeśli mają one jakiś – chociażby pośredni – związek z pierwot-
ną obsesją. Domicjan zabiega o względy Wespazjana, dlatego stara się postępować 
wedle jego domniemanych intencji (np. porywając kobietę z odpowiedniej war-
stwy czy domagając się przejęcia spadku), dzięki czemu zamierza zdyskredytować 
Tytusa. 

Proces ten jest ważny, ponieważ pojawia się również w obrębie niższych 
warstw społecznych. Ich reprezentantami są rzymscy przemysłowcy – Wentury 
i Sylwiusz. Dla nich symbolem boskości jest bogactwo, które podziwiają u swo-
ich władców. Sami zresztą też dążą do jego powiększenia, dlatego kiedy zaczną 
przegrywać handlową konkurencję z rzemieślnikami żydowskimi, ku nim właś-
nie skierują swoją nienawiść. Jej celem staną się nawet rzymscy żołnierze, którzy 
przeszkodzą im w oglądaniu zwycięskich łupów wystawionych na Forum Civile. 
Konfl ikt, jaki wybucha wówczas między cywilami a wojskowymi, jest wprawdzie 
krótkotrwały, niemniej z padających wypowiedzi można wywnioskować, że na-
pięcia na tej „linii” są stałe oraz nader silne. Wynikają one z faktu, iż zawodowa 
armia – a przynajmniej niżsi jej przedstawiciele – nie zawsze dokonuje rozgra-
niczenia między pokojowym a wojennym modus vivendi. Zachowanie żołnierzy 
w stosunku do obywateli bywa więc brutalne, a przy tym nacechowane jest bez-
karnością, jaka płynie z niekwestionowanej przewagi. 

W dzielnicy zatybrzańskiej – wśród najbiedniejszych i najniższych grup – tak-
że występują konfl ikty, których przyczyną jest zazdrość o zajmowane stanowisko 
(i związane z tym dochody). Syryjczyk Silas nienawidzi Żyda Menochima, ponie-
waż ten jest poborcą podatku, a o tej właśnie posadzie zawistny rywal nieustannie 
marzy. Natomiast agresywne zachowania Egipcjanki Chromii względem Mirtali 
są rezultatem poczucia zagrożenia, jakie pojawia się w sytuacji, kiedy pozycja ży-
dowskiej haft arki w domu pretora okazuje się nadspodziewanie wysoka. Jednakże 
niebezpieczeństwo takie nie ma jakichkolwiek podstaw, dlatego impulsywne reak-
cje Chromii pokazują projekcyjną naturę zazdrości, która w każdym doszukuje się 
domniemanego konkurenta. Wszelako gdy Egipcjanka podejmie pierwszą próbę 
rozwiązania tego problemu, dokonując nieudanej napaści, wówczas – w wyniku 
interwencji Artemidora – rzeczywiście straci pracę u Fanii. Znowu zatem zasto-
sowanie przemocy przynosi odwrotne do zamierzonych skutki. 
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Nawet wśród zamieszkujących stolicę cesarstwa Żydów istnieje głęboki po-
dział, który cyklicznie prowadzi do zatargów5. Ortodoksyjni separatyści (skupieni 
wokół Symeona) ścierają się z integrystami (np. Goriaszem) o to, jak powinien 
wyglądać stosunek Żydów do Rzymian (i ich kultury). Niejednokrotnie preteks-
tem konfl iktu jest – zawsze skrajna – ocena postępowania takich osób jak Agryp-
pa, Flawiusz czy Berenika. 

Mechanizmy zemsty

Fabuła Mirtali przedstawia sukcesywny proces redukcji – aczkolwiek nie elimi-
nacji – tych antagonizmów. Orzeszkowa wyraźnie przy tym rozróżnia dwie od-
rębne zasady, wedle których następują owe zmiany. Z jednej strony pojawia się 
mechanizm złej solidarności, która polega na rezygnacji z wzajemnej nienawiści 
i skierowaniu jej na zewnątrz – w osobę trzecią. W ten sposób dokonuje się fuzja 
dotychczasowych przeciwników, łącząca ich we wspólnej zemście. Z drugiej zaś 
strony pojawia się zjawisko dobrej solidarności zakładające współdziałanie tych, 
którzy okazują się zagrożeni. Ich działania nie prowadzą do używania przemocy, 
ale odwołują się do legalistycznych metod rozwiązywania sporów. Największy pa-
radoks Mirtali polega na tym, iż zła solidarność uzyskuje wyraźną i uzasadnioną 
przewagę, a jednak fi nał powieści przynosi dość nieoczekiwany sukces przeciw-
stawnej opcji. 

Jedną z przyczyn takiego rozwiązania jest fakt, iż zła solidarność nie prowa-
dzi do całkowitego zjednoczenia. Ostatecznie bowiem okazuje się rozdwojona: 
symultanicznie koncentruje się wokół osoby rzymskiego pretora oraz gminy ży-
dowskiej. Wszelako pierwsza kwestia (zwłaszcza w zestawieniu z drugą) potrak-
towana została nader szkicowo, dlatego trudno oprzeć się wrażeniu, iż jej funkcja 
jest czysto negatywna: pisarka pokazuje, że skuteczność złej solidarności wymaga 
absolutnej jedności i konsolidacji6. Prowadzone równolegle działania przeciwko 

5  Orzeszkowa radykalnie rozszerza więc skalę kryzysu. Intuicja ta – w perspektywie genezy zjawiska –
jest wyjątkowo cenna, a potwierdza ją współczesna historiografi a. Najnowsze ustalenia dowodzą 
bowiem, iż: „Żydzi (...) od czasów redakcji Drugiej Księgi Machabejskiej, tłumaczą prześladowania walką 
stronnictw i nieporządkiem wewnętrznym, co wprowadza pewien wymiar odpowiedzialności samych 
prześladowanych w wybuch represji i rozpętanie przemocy. W społeczeństwie religijnym, podobnie 
jak w społeczeństwie cywilnym, prześladowania wynikają zawsze z podziałów, które stają się zapalne: 
takim podziałem jest walka stronnictw, stasis, doprowadzona do punktu kulminacyjnego w mieście 
(...); takim podziałem jest zawistna i zbrodnicza żarliwość, zelos generowany przez separację Żydów 
ściśle przestrzegających prawa od hellenistów” (M-F. Baslez, Prześladowania w starożytności. Ofi ary. 
Bohaterowie. Męczennicy. Przeł. E. Łukaszyk. Kraków 2009, s. 411). 

6  Problem ten dostrzegł Jan Detko, który trafnie zauważył ahistoryczny charakter wątku Helwidiusza, 
ale jego sztuczne włączenie do powieści uzasadnił zbyt ogólnikowo, powołując się na zamiar pisarki „by 
głoszonym tezom nadać pełną wyrazistość, zaakcentować problemy, które najbardziej ją interesowały 
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Helwidiuszowi osłabiają – a nawet, w pewnym sensie, niweczą – antysemickie 
wystąpienia, które zapewne zakończyłyby się pogromem, gdyby tylko Domicjan 
również wziął w nich udział. 

O tym, iż zamiar ten nie był mu zupełnie obcy, przekonuje jego odpowiedź na 
wystąpienie Jonatana w cyrku. Wespazjan jednak nie zgodził się na projekt Do-
micjana, dlatego będzie on nadal realizował zaczętą już walkę z pretorem. Nie jest 
zresztą wykluczone, że jest ona tylko wstępem czy też przygotowaniem do innych 
działań. Orzeszkowa podsuwa taką sugestię na poziomie kompozycyjnym, gdyż 
nie bez znaczenia jest fakt, iż wizyta Domicjana u pretora odbywa się dopiero 
po igrzyskach. W trakcie ich trwania znieważony został Tytus, skupiając na so-
bie niechęć wyższych warstw. Nawet nienawidzący jego brata Eliusz z satysfakcją 
przyłącza się do milczącego potępienia Tytusa. Domicjan – tym bardziej – nie 
oparł się tej reakcji, dlatego jeśli tuż po owym wydarzeniu atakuje on Helwidiu-
sza, oznacza to, iż odbywa „manewry”, których celem jest demonstracja siły oraz 
konsolidacja własnego stronnictwa. Zręczny polityk wykorzystuje bowiem każdą 
okazję do wzmocnienia swojej pozycji i osłabienia stanowiska rywala, nawet jeśli 
wymaga to unicestwienia kogoś, kto pozostaje poza aktualnym sporem. 

Znacznie dokładniej natomiast wnika Orzeszkowa w strukturę kolektywnej 
przemocy skierowanej przeciwko gminie żydowskiej. Przedstawione zostają za-
równo dynamika konsolidacji antagonistów, jak i motywacje ich działania. Ta 
druga kwestia szczególnie interesuje pisarkę, ponieważ okazuje się subtelna i zło-
żona. Zasadniczym mechanizmem inspirującym jest zemsta, czyli odwet za do-
znane uprzednio krzywdy. Tej reakcji polegającej na wzajemnej wymianie autorka 
– przynajmniej na tym etapie – nie kwestionuje, jednakże wprowadza wyraźną 
różnicę dotyczącą jej uzasadnienia. Podstawowym zagadnieniem Mitrali jest bo-
wiem problem rozpoznania i oceny, w których wyniku okazuje się, że pewne dzia-
łania są niesłuszne i – tym samym – wymagają rewanżu. 

Orzeszkowa wyraźnie rozgranicza między krzywdami rzeczywistymi i urojo-
nymi. Kryterium podziału ma charakter intencjonalny: tylko postępowanie, któ-
rego zamierzonym celem jest wyrządzenie jakiejkolwiek szkody, podlega zasadzie 
odwetu. Dlatego właśnie pragnienie zemsty jest najsilniejsze wśród dowódców 
rzymskiej armii – i to niezależnie od tego, czy w Judei okazali się oni zwycięz-
cami (np. Pudens, Pedanus) czy też zwyciężonymi (np. Cestiusz). Wszyscy oni 
doświadczyli zdeterminowanej agresji powstańców – o której przypomniało im 
wystąpienie Jonatana – dążącej do całkowitej likwidacji rzymskiego wojska. 

Wszelako nawet tak realna krzywda opatrzona zostaje istotnym zastrzeże-
niem. W trakcie wiecu na Forum Civile przebywający tam incognito Justus zadaje 
pytanie o – niemniej autentyczne – straty, jakie Rzymianie zadali ludności żydow-

i które dzięki pewnym »zabiegom« dokonanym na historii były do odczytania we współczesności” 
(J. Detko, Eliza Orzeszkowa. Warszawa 1971, s. 248). 
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skiej. Jeśli więc zostaje ono zupełnie zignorowane, to pisarka sugeruje rodzaj po-
znawczego ograniczenia, któremu ulega opanowany przez zemstę tłum. Wszyscy 
– a zwłaszcza żołnierze – traktują przemoc, z jaką się zetknęli, jako nieuzasadnio-
ną, pozbawioną sankcji; i nawet nie przypuszczają, że ona sama już jest odwetem 
za to, co zostało uczynione wcześniej. Zemsta przypomina łańcuch, w którym 
poszczególne ogniwa są ze sobą złączone: każdy, kto w niej uczestniczy, jest zara-
zem krzywdzącym i krzywdzonym, chociaż każdemu wydaje się, że przysługuje 
mu wyłącznie ta druga pozycja.

Ograniczenie to staje się jeszcze silniejsze u tych, którzy nie posiadają realnego 
powodu do zemsty, ale chcieliby w niej wziąć udział. Krzywdy urojone powstają 
albo na skutek braku jakichkolwiek poczynań ze strony Izraelitów, albo są wy-
nikiem ich działania nieintencjonalnego. Mirtala niczym nie przyczyniła się do 
usunięcia Chromii z domu pretora, niemniej służąca jest przekonana o krzyw-
dzie, jaka spotkała ją ze strony żydowskiej haft arki. Egipcjanka w znacznym stop-
niu sama sobie zawdzięcza położenie, w jakim się znalazła, ale ta właśnie kwestia 
nie zostanie przez nią rozpoznana. Analogiczny proces pojawia się także u tych, 
którym zachowania ludności żydowskiej dostarczają wygodnego alibi dla zemsty: 
prowadzenie działalności handlowej (Sara, Goriasz), bankowej (Monobaz) nie 
jest pierwotnie skierowane przeciwko Rzymianom, chociaż tak zostanie zinter-
pretowane. Ani bowiem podnoszący ceny rzymscy przemysłowcy, ani zadłużają-
cy się nieustannie patrycjusze nie dostrzegają żadnych mankamentów własnego 
postępowania.

Orzeszkowa aż dwukrotnie w Mirtali podkreśla uwarunkowanie, jakiemu 
podlega władza cesarska. Jej fundamentem, według charakterystyki Muzoniusza: 
„jest gawiedź psuta hojnie sypaną jej jałmużną i szaleństwem igrzysk, a murem 
obronnym miecze i dzidy żołdactwa” (M, 65; por. M, 156–157). Nie bez powo-
du zatem punktem wyjścia działań prowadzących do zemsty jest kontrowersja 
między cywilami a wojskiem, która szybko przemieni się w pojednanie skiero-
wane przeciwko wspólnemu wrogowi. To bowiem te dwie siły pełnią decydującą 
funkcję, zatem to od nich – a nie od cesarskiego edyktu – faktycznie zależą losy 
żydowskiej gminy. 

Zawieranie owego sojuszu nasuwa zresztą przypuszczenie o niejakiej przewa-
dze, jaką posiada nad armią rzymski tłum. Demagogia, którą w sporze posługują 
się setnicy, jest zbędna, jeśli więc uciekają się do niej, oznacza to, iż pozostają 
pod presją, z której zasięgu i mocy zdają sobie sprawę. Ich argumenty dokonują 
symbolicznej intronizacji zgromadzenia, które uznane zostaje „władcą”, jakiemu 
podbite narody składają wierne hołdy i hojne daniny. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż dopiero uzyskawszy zasadniczą aprobatę 
i wdzięczność tłumu, setnicy przechodzą do wojennych opowieści, których funk-
cja jest nie tyle sprawozdawcza, ile – perswazyjna. Dzięki nim bowiem rozbudzo-
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na niedawno w żołnierzach konieczność ponownego odwetu zyskuje potężnego 
sprzymierzeńca. 

Ta wolta okazuje się nader niespodziewana dla jej mimowolnego sprawcy – 
Justusa. Zamierzał on „jedynie” zażegnać konfl ikt, i doprowadził do tego, tyle że 
dokonało się to na zasadzie złej – a nie dobrej – solidarności. O ile jednak dzia-
łania sekretarza są niezamierzone, o tyle autentycznym architektem tego porozu-
mienia jest Silas. Jego wzmożone (i skuteczne) wysiłki wynikają z podwójnej de-
terminacji: kieruje nim zarówno nienawiść do poborcy podatków, jak i zazdrość 
o Chromię, która umiejętnie uzależnia swoje uczucia od skuteczności w walce 
z żydowską haft arką. Syryjczyk uznaje jednak, iż zaspokojenie własnej oraz cu-
dzej zemsty dokona się dzięki pojmaniu Jonatana, ponieważ profi ty płynące z tego 
wydarzenia okażą się wystarczające. Przekonanie takie okazało się zbyt subiek-
tywne, gdyż nienawiść Chromii jest personalna, skoncentrowana wyłącznie na 
osobie Mirtali. Dlatego pomimo odpowiednich działań, Silas zmuszony zostanie 
do wzięcia udziału w późniejszym „polowaniu” na haft arkę. 

Do bezpośredniej konfrontacji z Jonatanem Syryjczyk nie jest zdolny, więc 
posłuży się w tym celu rzymskimi żołnierzami. Dwukrotnie zidentyfi kuje nie-
znajomego, który zakłócił przebieg igrzysk: najpierw przypomni go setnikom, 
a następnie wskaże go ponownie, kiedy pojednany z wojskiem tłum będzie po-
trzebował konkretnego „celu” dla swojej nienawiści. Pisarka wyraźnie podkreśla 
przy tym zdolności manipulacyjne Silasa, który dostarcza informacji w doskonale 
wybranym momencie, dbając, aby ich przekaz nie zawierał ani zbyt niepewnych, 
ani zbyt konkretnych danych. 

W analogiczny sposób postępuje wysłannik Cestiusza, który widząc, iż sojusz 
między wojskiem a przedstawicielami średnich oraz najniższych warstw ulega 
krystalizacji, dokonuje znaczącego uzupełnienia tej koalicji. Powiadamia on ze-
branych o nienawiści Wespazjana do Żydów, dzięki czemu stany i zachowania 
zbiorowe uzyskują aprobatę cesarza7. Faktycznie oznacza to osiągnięcie doskona-
łej – przebiegającej przez całą strukturę – jednomyślności, która jest niezbędnym 
warunkiem skutecznego działania, dlatego nikt z obecnych ani nie kwestionuje, 
ani nie sprawdza tej (mocno skądinąd wątpliwej) wiadomości. 

Wypowiedź owego posłańca działa elektryzująco także z innego powodu. 
Wprowadza ona ten typ oskarżeń, który – w przeciwieństwie do tych uzasadnia-
jących konkretną zemstę – operuje na poziomie generalnym, kulturowym. Oka-
zuje się zatem, iż postępowanie ludności izraelskiej, po pierwsze, narusza podsta-

7  Moment ten zinterpretowała B. Obsulewicz-Niewińska, pisząc, iż: „Prowokatorzy (...) przypominają 
działania władzy przeciwko obcym (Żydom), dokonując tym samym jakby legitymizacji kierunku 
myślenia ludu. Przyszłość (decyzje Wespazjana, które jeszcze nie zapadły) podają jako teraźniejszość (fakty 
dokonane). Domniemana, choć podawana jako pewnik, nienawiść władzy do Żydów, wymaga poparcia 
ze strony lojalnych obywateli” (B. Obsulewicz-Niewińska, Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej. Lublin 
2003, s. 291). 



253

 

wowe zasady rzymskiej cywilizacji, która zakazuje stosowania przemocy wobec 
osób najbardziej bezbronnych (dzieci) oraz wymaga bezwzględnego szacunku dla 
władcy. Na tym bowiem polega sens zarzutów dotyczących rytualnych morderstw 
czy obrazy cesarskiego majestatu podczas igrzysk. Po drugie: judaizm okazuje się 
ekspansywny, powodując akty apostazji, których rozszerzenie grozi znacznym 
osłabieniem rodzimej religii. Dla ortodoksyjnego Rzymianina oznacza to niebez-
pieczeństwo „gniewu bogów”, którzy zostają w ten sposób obrażeni. 

To właśnie doświadczenie okaże się kluczowe w trakcie wieczornej burzy. 
Zgromadzonym nad Tybrem tłumom astrolodzy8 „wyjaśnili” zjawiska atmosfe-
ryczne jako znak i zapowiedź boskiej zemsty, która zresztą gdzieniegdzie już się 
zaczęła, o czym świadczą inne anomalie natury powszechnie teraz przywoływane. 
Prezentując tę kolektywną reakcję, narrator wyraźnie podkreśla dwa momenty. 
Pierwszy dotyczy apogeum grozy: 

Tłumy zalegające wybrzeże Tybru szalały. Pobladłe usta bezprzestannie, namiętnie do-
pytywały się o możliwą przyczynę wyraźnego gniewu bogów. Szczękające zęby i szeroko 
otwarte oczy rzucały na twarze ludzkie wyraz zwierzęcy. Ażeby nie zostać zmiażdżonymi, 
zapragnęli zmiażdżyć kogoś. Kogo? (M, 245–246)

Druga relacja pojawia się natychmiast po dokonaniu owego wyboru. Narrator 
opowiada:

Jak tkliwie jednak i mocno mężowie, bladzi sami, cisnęli do piersi przerażone małżonki 
i drżące córki, które z kolei wyciągały ramiona ku ukochanym swym, jakby pragnęły choć-
by zginąć, lecz z nimi. Byli tam przyjaciele obejmujący się ramionami, jakby jeden drugie-
go przed niebezpieczeństwem osłaniać zamierzał, i wrogowie, którzy w uroczystej chwili 
gestem zgody podawali sobie dłonie. Byli też tacy, którzy gorąco, szczerze wzywali pomocy 
swych Larów domowych, ślubując im sute ofi ary. C ol leg ia  rzemieślnicze wspólnością 
pracy złączone tłoczyły się w spójne gromady, a niewolnicy i najemcy tulić się zdawali 
pod opiekuńcze skrzydła panów swych lub patronów, którzy pobłażliwie znosili ocieranie 
się ramion ich o swe ramiona, a kiedy niekiedy rzucali im nawet życzliwe słowa (M, 247). 

8  Jak wiadomo, pisarka znała pracę Alfreda Maury’ego pt. La magie et l’astrologie dans l’antiquité et au 
moyen âge (cf. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 1, s. 84). Wydaje się, iż Orzeszkowa przejęła od francuskiego 
archeologa – zrekonstruowaną – ocenę praktyk astrologicznych funkcjonujących w starożytnym Rzymie 
(choć dotyczyła ona raczej elit, a nie tłumów). Maury konkludował bowiem, iż: „sądzono, że astrologowie 
przepowiadający przyszłość, ślepo posłuszni gwiazdom, często tkwili w błędzie, a ich wiedza nie była 
wolna od licznych niedostatków, a nawet była prostacka. Jednakże skoro oszuści wykorzystują nas dzięki 
nauce chaldejskiej, czy jest to wystarczający powód, aby sądzić, że ta nauka jest marna? Tak właśnie 
odpowiadano niedowiarkom, a Tacyt, odtwarzając to rozumowanie, pokazuje nam, że wielcy ludzie 
zadowalają się czasem żałosnymi dowodami. Lucjan w Fałszywym proroku niewątpliwie naśmiewał się 
z szarlatanów, którzy sprzedają przepisy, napoje miłosne, zaklęcia mające zgubić wroga, odkryć skarb albo 
zdobyć spadek. Wszelako odkrywając wszystkie te podstępy, nie wyprowadził z błędu ani prostaczków, 
ani wielkich. Pomimo postępu naukowego i cywilizacyjnego, astrologia – magia przede wszystkim – wciąż 
posiada władzę” (A. Maury, La magie et l’astrologie dans l’antiquité et au moyen âge. Paris 1860, s. 84–85). 
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Orzeszkowa pokazuje więc, jakiej transformacji ulega społeczność pod wpły-
wem przemocy, która jednakże pozostaje w stanie wyłącznie potencjalnym. Kon-
strukcja taka pozwala na podkreślenie roli, jaką siła odgrywa w formowaniu zbio-
rowych postaw i zachowań. 

Paradoks powyższego zestawienia polega na tym, iż przemoc okazuje się czyn-
nikiem zarówno dezorganizującym, jak i organizującym. Dopóki wspólnota jest 
obiektem – transcendentalnego, jak utrzymuje – ataku, dopóty pozostaje rozbita 
i zatomizowana, a nawet nieludzka, zwierzęca. I odwrotnie: kiedy sama stanie się 
podmiotem analogicznej agresji, wówczas odzyskuje dawną konsolidację, od-
nawiając więzy rodzinne, korporacyjne oraz religijne. Jednakże jeśli organizacja 
zbiorowości wymaga aktów terroru, to konieczny jest także ich cel. Dlatego właś-
nie ta metamorfoza dokona się dokładnie wtedy, gdy wytypowana zostaje grupa, 
wobec której należy zastosować kolektywną opresję. 

Pogrom ludności żydowskiej przedstawiony zostaje w kategoriach sponta-
nicznego – chociaż manipulowanego – wybuchu powszechnej agresji. Niemniej 
ukryta matryca tych działań ma charakter ściśle religijny. Połączenie obu tych 
aspektów jest znakomicie widoczne w wypowiedzi Pedanusa, który domagając się 
schwycenia Jonatana, rozkazuje Silasowi: „Prowadź nas… niech go w pokutnej 
ofi erze zarżniemy na ołtarzu Apollona…” (M, 181). Pogrom jest brutalną agresją, 
która przypomina rzeź; jest też – zarazem – działaniem sakralnym, gdzie owa zła, 
destrukcyjna przemoc przemienia się w działanie ofi arnicze, oczyszczając tych, 
którzy biorą w nim udział. 

Mechanizmy obrony

Dobra solidarność (podobnie jak zła) zostaje w Mirtali pokazana dwukrotnie 
i dwutorowo. Najpierw bowiem Jonatan ratuje Justusa przed linczem, którym 
mógł się skończyć jego pobyt wśród zdesperowanych przedstawicieli izraelskiej 
gminy; następnie zaś Helwidiusz wraz z przyjaciółmi – dzięki interwencji Mirta-
li – powstrzymuje rozszalałe tłumy przed dokonywaniem dalszego samosądu na 
ludności żydowskiej. 

Jednakże o ile oba mechanizmy złej solidarności są dość podobne, a ich po-
wierzchowne różnice wynikają ze stopnia zaawansowania oraz z obszaru spo-
łecznego, na którym się rozgrywają, o tyle analogie w wypadku obu przejawów 
dobrej solidarności nie są aż tak precyzyjne. Zbieżność polega jedynie na tym, iż 
zarówno Jonatan, jak i Helwidiusz znajdują się w sytuacji poważnego (i realnego) 
zagrożenia, a mimo to nie zamierzają – tak jak rzymski lub żydowski tłum – „roz-
ładować” napięcia, jakie wynika z tego położenia, za pomocą aktów agresji. W ten 
sposób Orzeszkowa przeprowadza demistyfi kację przemocy: pozbawia ją nie tyl-
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ko koniecznego, ale przede wszystkim atrakcyjnego charakteru, który czyni z niej 
idealne „panaceum” na kłopotliwe problemy zbiorowej egzystencji. 

Późna publicystyka pisarki potwierdza taką intuicję, a nawet nieco ją precyzu-
je9. Inna argumentacja pojawia się bowiem w artykułach przeciwko antysemity-
zmowi, a inna – przeciwko nacjonalizmowi. W niepublikowanym Liście otwartym 
Elizy Orzeszkowej do pana Ferdynanda Hoesicka z powodu wypadków zaszłych 
w Kiszyniowie (1903) autorka stwierdza, iż bilans dokonanego pogromu uzmy-
słowił:

...jakich burz plony zbierają ci, którzy sieją wichry nienawiści. 
Siewcy wichrów takich, jak wszędzie, istnieją i pośród nas; niechże widok plonów tej 

siejby wyryje w ich pamięci przestrogę: ostróżnie z ogniem! Bo potem można zawstydzić 
się srodze nieumyślnej roboty własnej i ciężko dźwigać w starganej żalem zapóźnym piersi 
sumienie człowieka i chrześcijanina10. 

Natomiast w artykule zatytułowanym Wtór do głosu wyborcy z Trok (1907) 
pada następujące stwierdzenie: 

Złe i niesprawiedliwe postępki, jakimikolwiek byłyby ich bezpośrednie następstwa, 
choćby z pozoru najkorzystniejsze, działają wprost przeciwnie tamtym: obniżają skalę 
i wartość narodu, zacieśniają mu umysł, zatruwają go miazmatami uczuć złych, niszczą 
w nim siłę, tę siłę przedziwną, przedziwnie odporną nad armaty i bagnety odporniejszą, 
którą jest – cnota11. 

Sprzeciw wobec przemocy wynika więc z zasad etycznych: nawet jeżeli posłu-
giwanie się nią okazałoby się doraźnie skuteczne, to jednak zawsze prowadzi do 
moralnej degradacji. Zamiast bowiem oczyszczenia użycie siły przynosi – a raczej 
powinno przynosić – samooskarżenie, poczucie winy czy wręcz utratę własnej 
wartości w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. 

Natomiast odnosząc się krytycznie do pojawiającego się nacjonalizmu, pisarka 
przestrzega:

Ufanie w dobrą skuteczność zła jest krótkowidztwem, bo owoce jego bywają pożywne 
tylko zrazu, lecz tkwi w nich zadatek niezawodnej pomsty dziejowej. Zrazu blask i potęga, 
potem rdza i klęska; takimi bywały zawsze losy tych, którzy wojowali mieczami kutymi 
w „kuźni czarta”. 

  9 Ciągłość między późnymi wypowiedziami prasowymi a twórczością prozatorską z lat osiem-
dziesiątych oparta jest na założeniu dotyczącym etycznego charakteru tej publicystyki, który bliski 
jest przesłaniu epickiemu, a pozostaje nieobecny we wcześniejszych rozprawach pisarki (cf. G. Bor-
kowska, Żydzi Orzeszkowej. W zbiorze: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. 
Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004, s. 147–148).

10  E. Orzeszkowa, List otwarty Elizy Orzeszkowej do pana Ferdynanda Hoesicka z powodu wypadków 
zaszłych w Kiszyniowie. W: eadem, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1976, t. 8, s. 737. 

11  Eadem, Wtór do głosu wyborcy z Trok. W: eadem, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 
1956, t. 3, s. 464.
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Nie wierz krótkowidzącym i z rąk ich nie przyjmuj oręża zatrutego, który duszę twą 
zepsuje, i oręża obosiecznego, który obróci wszystko przeciwko tobie. Bo czyliż to, co bę-
dzie przykazaniem twoim względem innych, nie stanie się przykazaniem innych względem 
ciebie?12

Znowu zatem podważona zostaje efektywność radykalnych rozwiązań, tym ra-
zem jednak z perspektywy czysto pragmatycznej. Orzeszkowa jest przekonana, że 
nie istnieje taka przemoc, która kładłaby ostateczny kres dalszej eskalacji napięć. 
Wręcz przeciwnie: każdy akt użycia siły automatycznie niemal prowadzi do odwe-
tu („pomsty dziejowej”), który nie tylko rozszerza konfl ikt, ale przede wszystkim 
może się okazać zgubny dla tego, kto pierwszy sięgnął po „oręż obosieczny”. 

Postawy Jonatana i Helwidiusza wydają się zbliżone do tych propozycji dys-
kursywnych autorki. Izraelski powstaniec protestuje przeciwko zamordowaniu 
Justusa, twierdząc, iż akt ten nie będzie miał nic wspólnego z patriotyzmem (argu-
ment etyczny); rzymski pretor natomiast powstrzymuje agresywny tłum, odwołu-
jąc się do pokojowych – i dlatego skutecznych – metod rozwiązywania konfl iktów 
(argument pragmatyczny).

Wszelako łączący obu bohaterów sprzeciw wobec terroru uzyskuje znacząco 
odmienną realizację. Jonatan doprowadza do uwolnienia i ocalenia Justusa, a na-
wet do wewnętrznego pojednania izraelskiej gminy. Helwidiusz zaś ratuje ludność 
żydowską przed odpowiedzialnością zbiorową, ale więzi samego Jonatana, dosko-
nale wiedząc, jaki los go spotka. Działania pretora pokazują bowiem, iż presja 
tłumu żądającego ofi ar jest tak silna, że jej absolutne zignorowanie – nawet przy 
takich właśnie zamiarach – okazuje się niewykonalne. 

Dokładny bilans wskazuje więc, iż Jonatan dokonuje zupełnej likwidacji prze-
mocy, Helwidiusz natomiast najpierw ją minimalizuje, a następnie odracza jej 
spełnienie. Orzeszkowa podkreśla jeszcze tę różnicę, wprowadzając jej podwoje-
nie: działania obu bohaterów są bowiem kopią tych sytuacji, w których niedaw-
no sami brali – tym razem jako potencjalne ofi ary – udział. Wizyta Domicjana 
w domu pretora jest demonstracją agresywnych zamiarów, które dzięki odważ-
nemu wystąpieniu Arii zostaną zarówno ograniczone do jednej osoby, jak i tym-
czasowo zawieszone. Postępowanie Justusa w trakcie igrzysk prowadzi natomiast 
do uratowania Jonatana przed natychmiastową zemstą tłumu, spowodowaną 
przez jego obrazoburcze wystąpienie. Jak się zatem wydaje, bohaterowie rzymscy 
i żydowscy funkcjonują w obrębie innych tradycji czy schematów postępowania, 
które albo sankcjonują użycie siły wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne, albo 
radykalnie odrzucają takie postępowanie13.

12  Eadem, Nowe hasło (Z powodu książki P. Zygm[unta] Balickiego pt. „Egoizm narodowy”). W: eadem, 
Listy zebrane, t. 8, s. 733. 

13  Oczywiście ta dystynkcja funkcjonuje w okresie względnej stabilizacji, kiedy natężenie konfl iktów 
nie prowadzi do otwartych działań militarnych (takich jak np. wojna rzymsko-izraelska w Judei). 
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Istnienie tej rozbieżności stawia jedną z zagadek Mirtali w innym świetle. Ofi -
cjalna odpowiedź pisarki dotycząca nieobecności religii chrześcijańskiej jest, jak 
wiadomo, następująca: 

Chrześcijanizmu nie dotknęłam w tej powieści wcale, jakkolwiek w pierwotnym planie 
moim miałam zamiar wprowadzić i ten żywioł; potem jednak szczegół ten ogólnego planu 
zmieniłam i dało się to uczynić bez szkody dla całości. Bo i wtedy już nie wszyscy chrześ-
cijanie byli święci i nie wszystko chrześcijańskie było mądre, gdybym zaś wprowadziła do 
powieści chrześcijanina na wpół tylko świętego, pisałabym darmo. Nikt by powieści dru-
kować nie chciał. Wolałam więc, bo mogłam, całkiem to wyminąć. Może jednak być bieda 
i z tym, że nie wszyscy poganie  są tam przeklęci, a niektórzy tak poganie, jak żydzi są 
nawet całkiem święci14. 

Zastanawiający w tej wypowiedzi jest fakt, iż kategorie religijne (chrześcijań-
ski, mitologiczny, judaistyczny) zostają podporządkowane etycznym, które z kolei 
tworzą binarną oraz wykluczającą się opozycję tego, co święte i przeklęte. Intencja 
autorki niewątpliwie zmierza do tego, aby przedstawicieli każdego z trzech wy-
znań umieścić albo po jednej, albo po drugiej stronie tego układu, tak aby otrzy-
mać klarowne i czyste sytuacje. Dzięki temu bowiem powstaną wyraziste, ostre 
kontrasty stanowiące podstawę narracji i jej – jak to niekiedy ujmowała pisarka –
„dramatycznych kolizji”. 

Nie jest zupełnie jasne, dlaczego autorka założyła, iż ta strategia prezentacji 
okazuje się niemożliwa w wypadku chrześcijan, którzy zajmują nader nieokre-
śloną pozycję „wpół świętych” i – konsekwentnie – „wpół przeklętych”. Decyzja 
ta jednak zapadła, a w jej wyniku powstał przejrzysty schemat, który konfrontu-
je „całkiem świętych” pogan i żydów z „całkiem przeklętymi” przedstawicielami 
tychże wyznań. 

Wiele wskazuje na to, iż ważnym motywem takiego rozstrzygnięcia był prze-
korny zamiar rehabilitacji tradycji pogańskiej (zwłaszcza stoicyzmu), do której 
Orzeszkowa odnosiła się z najwyższym uznaniem15. Jeśli tak, to zasadniczą posta-
cią, mającą obrazować typ „świętego poganina” jest Helwidiusz, gdyż to on – a nie 
fi lozof Muzoniusz – aktywnie uczestniczy w rozwoju wypadków, starając się po-
łączyć stoickie ideały z polityczną praktyką. Wydobyty powyżej kontrast dobitnie, 
jak sądzę, poświadcza, że próba ta skończyła się niepowodzeniem: Helwidiusz nie 
tylko zbyt łatwo angażuje się w konfl ikty (identycznie jak „przeklęci poganie”), ale 
przede wszystkim nie potrafi  zrezygnować z przemocy jako środka sprawowania 
władzy czy rozwiązywania sporów. Pretor jest dokładnie tym, czym miał nie być: 
bohaterem rozdartym, ambiwalentnym – „wpół świętym” i „wpół przeklętym” za-
razem. 

14  E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 1, s. 126. 
15  Taką – dobrze uzasadnioną – hipotezę wielokrotnie proponuje B. Obsulewicz-Niewińska (cf. np. 

B. Obsulewicz-Niewińska, op. cit., s. 426). 
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że taki rezultat był poniekąd przesądzony, po-
nieważ intuicja pisarska Orzeszkowej już wielokrotnie bywała lepsza (i głębsza) 
od jej wiedzy czy uznawanych teorii. Dowodem potwierdzającym tę sugestię jest 
chociażby sentencja Seneki – homo homini res sacra – która pojawia się w samej 
powieści (por. M, 59), w korespondencji i publicystyce. Za każdym razem autorka 
zakłada, że sens tej maksymy – zwłaszcza terminu sacer – jest etyczny, potwier-
dzający prymat „dobra” w międzyludzkich relacjach. Wszelako takie rozumienie 
jest wtórne względem tego, które pojawia się w ramach doświadczenia religijnego. 
Tu zaś nie istnieje klarowna opozycja, ale kontradyktoryczna fuzja: sacer to osoba 
skalana i czysta, święta i przeklęta, fascynująca i przerażająca. Jak bowiem prze-
konuje Roger Caillois: „w Rzymie słowo sacer (…) znaczyło »ten (lub to), którego 
(lub czego) nikt nie może dotknąć, nie kalając jego lub siebie«. Jeśli ktoś popeł-
nił przestępstwo przeciwko religii albo państwu, zebrany lud wyłącza go ze swej 
wspólnoty, obwołuje go sacer”16. W Mirtali ów dwuznaczny sens res sacra stale 
krąży – wbrew autorskim intencjom, zapewne – wokół najważniejszych bohate-
rów. Wszystko zależy od tego, kogo ów lud (albo władza) zdecyduje się odrzucić: 
pretora, Justusa, Jonatana, Mirtalę czy całą izraelską gminę. 

Pomyłka Orzeszkowej niewątpliwie wynika z faktu, iż chrześcijański sens ter-
minu „święty” rozszerzyła na fi lozofi ę stoicką – i dlatego stwierdziła, że eliminacja 
chrystianizmu w Mirtali odbyła się „bez szkody dla całości”. Czytając np. Senekę, 
doszła zapewne do wniosku o istotnym pokrewieństwie obu systemów, które – na 
poziomie właśnie etycznym – wydały jej się wyjątkowo zbieżne17. Wszelako wnio-
sek, jaki można wyciągnąć z istnienia przywołanej dysharmonii, jest zupełnie 
inny: pisarka przedstawiając działania Justusa (a poniekąd także Jonatana i Mir-
tali), bezwiednie dociera do analogii, jakie zachodzą między chrześcijaństwem 
a judaizmem. Dotyczą one nie tylko „wzajemnej pomocy i miłosierdzia”, ale także 
takiego „szanowania praw bliźniego”, które w każdych okolicznościach skutecz-
nie sprzeciwia się kolektywnej przemocy względem wytypowanych – świętych/
przeklętych – jednostek (lub grup). Zresztą intuicja ta niekoniecznie była zupeł-
nie bezwiedna. Już w 1881 roku pisarka stwierdzała, że Żydów i chrześcijan łączy 
wspólna – tj. niezależna od wyznaniowych podziałów – cywilizacja. Jej podstawy 
autorka Mirtali formułowała zaskakująco trafnie: 

16  R. Caillois, Żywioł i ład. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1973, s. 64. 
17  Intuicję taką potwierdza notatka, którą Orzeszkowa sporządziła na marginesie swojego przekładu 

Antychrysta E. Renana. Pisarka stwierdzała bowiem: „Podobieństwo pomiędzy doktrynami Seneki 
a pierwszymi naukami chrześcijanizmu bardzo łatwo wyniknąć mogło z zasad stoicyzmu, którego Seneka 
wyznawcą był i jednym z najznakomitszych mistrzów. Wiadomo powszechnie, że fi lozofi a stoicka powstała 
w Grecji (Zenon z Elei), w Rzymie dopiéro ze stanu doktryny przeszła w praktyczne zastosowanie do 
codziennego życia, które tak jak i chrześcijanizm nakazywało spokój ducha, trwanie przy sprawiedliwości 
aż do męczeństwa, szanowanie praw bliźniego, wzajemną pomoc i miłosierdzie” (Cyt. za: E. Jankowski, 
Komentarze. W: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 8, s. 582). 
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Cywilizacja – pojęcie sprawiedliwości mające w ohydzie wszelką przemoc i brutalność, 
chociażby orężem jej był miecz wszechpotężny, a szatą oślepiająca purpura, stające zaś po 
stronie prawdy i prawa, chociażby stopa ciemiężcza w błoto je wdeptała i łachmanami nę-
dzy okryła. Cywilizacja to – połączenie interesu własnego z interesem zbiorowym i takie 
strzeżenie granic jego, aby znikąd nic i nikogo nie szarpał i nie nadwerężał18. 

Meandry cierpienia

W roku 1888 Orzeszkowa pisze do Henryka Nusbauma na temat właśnie nadanej 
dla niego przesyłki:

Posyłam Panu książkę, którą zasłużenie czy niezasłużenie najlepiej lubię ze wszystkich 
przez siebie napisanych, może dlatego, że tło jej, od spółczesności oderwane, najwięcej 
pozwoliło mi w niej być sobą. W tej książce najsubiektywniejszą byłam i dlatego chcę, aby 
przeczytał ją ten, przed którym, gdybyśmy więcej z sobą żyli, nie miałaby żadnych tajem-
nic. Nie żyjemy przecież zazwyczaj ani tak, ani z tymi, jakbyśmy pragnęli, ale jak musimy. 
Więc też najpewniej wielu rzeczy swoich nigdy nie powiem Panu, tym bardziej że na ustach 
tamuje mi słowa bardzo rzeczywista i zupełnie nieprzezwyciężona nieśmiałość19. 

Jeśli trafny jest domysł Edmunda Jankowskiego, który przypuszcza, że tą pozy-
cją jest właśnie Mitrala, to wypowiedź ta jest niezwykle interesująca. Pisarka bo-
wiem proponuje przyjacielowi lekturę, dzięki której dokona się idealna „komunia 
dusz” autora z jego czytelnikiem. Biorąc zaś pod uwagę kłopoty, na jakie natrafi ła 
w związku z publikacją utworu (np. oskarżenie o antysemityzm), warunki owej 
komunikacji nie są wcale tak oczywiste. 

Orzeszkowa wyraźnie formułuje tylko jeden ich aspekt: informuje, że w Mir-
tali jej autocenzura jest tak słaba, jak to tylko możliwe, dlatego ekspresyjny styl 
odbioru jest nie tylko wskazany, ale wręcz konieczny, jeśli tajemnica powieści ma 
zostać rozszyfrowana. Wszelako nie jest jasne, dlaczego to właśnie ten czytelnik 
posiada odpowiednie do tego zadania predyspozycje. 

18  E. Orzeszkowa, Wstępne słowo. W: eadem, Publicystyka społeczna. Wybór i wstęp G. Borkowska, 
oprac. edytorskie I. Wiśniewska. Kraków 2005, s. 345. Nieco później (np. w 1903 roku) pisarka rozszerzyła 
tę analogię także na kwestie religijne. W Liście otwartym... stwierdzała m.in., że: „Powinni byśmy może 
pamiętać, że Żydzi to właśnie w czasach dawnych wznieśli jeżeli nie najpierwszy, to najwidoczniejszy 
tron Boga jedynego; że spośród nich potem wzniósł się głos obwieszczający, że Bóg jest ojcem ludzi, 
a ludzie pomiędzy sobą są braćmi; że pomiędzy poetami świata ich prorokom najpierw ukazały się 
wizje czasów, gdy miecze przekute zostaną na pługi, a jagnię słabe usiądzie bezpiecznie obok potężnego 
lwa” (E. Orzeszkowa, List otwarty Elizy Orzeszkowej do pana Ferdynanda Hoesicka z powodu wypadków 
zaszłych w Kiszyniowie. W: eadem, Listy zebrane, t. 8, s. 737–738). 

19  E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 3, s. 142. 
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Spośród wielu nasuwających się hipotez – niewątpliwą rolę odegrało tu ży-
dowskie pochodzenie korespondenta20 – proponuję najmniej być może oczywistą. 
Półtora roku wcześniej (pod koniec 1886 roku) Orzeszkowa pisze entuzjastycz-
ny list dotyczący warszawskiego pisma „Głos”, którego Nusbaum był jednym ze 
współzałożycieli, a ona sama – stałym współpracownikiem. Na łamach tej gazety 
pojawia się m.in. cykl artykułów korespondenta, o którym pisarka wypowiada 
znamienną opinię: „Fizjologię cierpienia czytam z niewypowiedzianym zajęciem. 
Dlaczego nie w każdym numerze? O tym wszystkim i mnóstwie innych rzeczy – 
do mówienia!”21. Nie jest wykluczone, że w trakcie wizyty Nusbauma nie wszystkie 
tematy rozmów zostały wyczerpane. Jeśli tak, to lektura Mirtali stanowiła dalszy 
ciąg intymnego dialogu, którego zasadniczy przedmiot mógł być tylko jeden –
cierpienie. 

O tym, iż Nusbaum był pod tym względem nader kompetentnym partnerem, 
przekonywał chociażby ów cykl artykułów. Było ich aż osiem i trudno stwierdzić, 
który z nich dla Orzeszkowej okazał się najważniejszy. Niewątpliwie jednak dość 
szeroko dyskutowane kwestie biologiczno-fi zjologiczne musiały wydać się pisarce 
albo obce, albo – przynajmniej – drugorzędne22. Nie jest zatem wykluczone, że 
owo „niewypowiedziane zajęcie” dotyczyło zagadnień fi lozofi cznych i psycholo-
gicznych, o których Nusbaum pisał ze znawstwem i erudycją. Stwierdzał m.in., iż:

Wielu myślicieli upatrywało warunek wywołujący cierpienie w uczuciach potrzeby na-
szego ja. Każde chcenie, każde pragnienie, które się rodzi w naszym ja i to przymusowo, 
dzięki prawom fi zyjologicznym ustroju naszego, wywołuje w świadomości naszej cierpie-
nie. Świadoma wola nasza dąży do zaspokojenia potrzeby, zaspokojenie to jest wyzwole-
niem z cierpienia. Spełnione pragnienie, usunięcie cierpienia sprawia nam rozkosz23. 

Dalej następuje rekapitulacja rozmaitych stanowisk, które nieco odmiennie 
konkretyzują powyższą tezę. Spośród przywołanych koncepcji pojawia się także 
propozycja Kanta, który: „twierdził, że rozkosz jest to świadomość wysiłku życia 
wywartego w celu pokonania przeszkody, musi więc wysiłek taki być poprzedzo-
ny przez świadomość istniejącej przeszkody, czyli że rozkosz musi być poprzedzo-
ną koniecznie przez cierpienie”24. Prawdopodobnie autor nie zdawał sobie sprawy 
z napięć, jakie istnieją między tą zasadą i jej uszczegółowieniem. Na pierwszym 
poziomie istnieją pragnienie oraz jego zaspokojenie, z czego wynika, że mecha-
nizmem generującym owo chcenie jest nieobecność (czegoś lub kogoś), która 

20 Cf. G. Borkowska, Żydzi Orzeszkowej, s. 142.
21  Ibidem, s. 141. 
22  Hipotezę taką potwierdza także sprawozdanie Orzeszkowej z odczytu pt. O nienawiści, jaki 

Nusbaum wygłosił w 1906 roku w Grodnie. W swojej relacji pisarka konsekwentnie pomijała rozbudowany 
przez prelegenta wątek medyczno-biologiczny. Cf. E. Orzeszkowa, Odczyty w Grodnie. „Kurier Litewski” 
1906, nr 67, s. 2; H. Nusbaum, Nienawiść. Warszawa 1906. 

23  H. Nusbaum, Fizyjologia cierpienia. „Głos” 1886, nr 5.
24  Ibidem. 
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musi przekształcić się w swoje przeciwieństwo. Natomiast drugi poziom wyraźnie 
zakłada, że pierwotna jest przeszkoda, a więc – w konsekwencji – to ona (a nie 
doznawany brak) jest odpowiedzialna za powstanie pragnienia. Znamienny jest 
także fakt, iż pojęcie zaspokojenia (związane zapewne z momentem pokonania 
owej blokady) zostaje zupełnie pominięte. Ta asymetria wywołuje także różni-
ce w ujęciu kluczowego terminu. Nusbaum zestawia obie te koncepcje, gdyż jest 
przekonany, że przyjmują one pierwotny charakter cierpienia, a wtórny – rozko-
szy. Tak istotnie jest, niemniej na poziomie ogólnym oba fenomeny są precyzyjnie 
odgraniczone: cierpieniem jest pragnienie, a rozkoszą – jego późniejsze zaspo-
kojenie. Wszelako konkretyzacja tezy komplikuje ten rozłączny układ: rozkosz 
pojawia się już na etapie pokonywania ograniczeń, chociaż pierwotną reakcją na 
ich istnienie był ból. Jeśli bowiem to przeszkoda stwarza pragnienie, to zawiera się 
w nim zarówno dotkliwe, jak i przyjemnie doznanie. 

W obrębie dyskursu fi lozofi cznego powyższa konstatacja brzmi raczej niewia-
rygodnie, dlatego Nusbaum, chociaż jest jej bliski, nie ujmuje jej precyzyjnie i nie 
problematyzuje. Dopiero doświadczenie literackie mogłoby potwierdzić tę intui-
cję, którą Denis de Rougemont ujął następująco: „Najcięższą przeszkodą jest ta, 
której pragnie się ponad wszystko. To jest najwłaściwszym sposobem zwiększania 
napięcia namiętności”25. Ta eskalacja przynosi wprawdzie cierpienie, a nawet – jak 
przekonuje de Rougemont – śmierć, niemniej jest w niej też ukryta fascynacja 
tym, co wspaniałe i nieosiągalne. 

Zarysowana tu dialektyka przeszkody i ekscytacji była, jak sądzę, dla Orzesz-
kowej szczególnie ważna. W Mirtali natomiast pisarka po raz pierwszy postawiła 
tę kwestię otwarcie i szczerze, bez wewnętrznych ograniczeń, jakie dotąd zawsze 
się u niej pojawiały. Nie wiadomo, czy Nusbaum sprostał temu wyzwaniu i do-
tarł do tajemnicy żydowskich bohaterów. Jej rozszyfrowanie prowadzi bowiem do 
dość nieoczekiwanych konstatacji. 

Powieść trzykrotnie przedstawia analogiczną sytuację, w której znajdującym 
się w trudnym położeniu postaciom proponowana jest pomoc, z jakiej – oczywi-
ście – nie skorzystają. Najpierw Justus będzie namawiał Menochima do przyję-
cia posady sekretarza u Józefa Flawiusza, dzięki czemu skończyłyby się syryjskie 
i rzymskie ataki na poborcę podatku. Później Justus przedstawi Jonatanowi plan 
ucieczki z Rzymu, gdzie były powstaniec okazuje się – zwłaszcza po incydencie 
w trakcie igrzysk – realnie zagrożony aresztowaniem. Artemidor natomiast kilka-
krotnie – i do samego końca – składa Mirtali ofertę zmiany miejsca zamieszkania, 
artystycznego rozwoju, a nawet przyszłego małżeństwa. 

Wybór, przed jakim każdy z tych bohaterów staje, jest radykalny: albo bez-
pieczna – czy wręcz rozkoszna – egzystencja, albo niepewność, niebezpieczeń-
stwa, a przede wszystkim cierpienie, które zresztą okazuje się coraz bardziej in-

25  D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968, s. 36. 
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tensywne. Znamienny pozostaje fakt, iż przyjęcie drugiej opcji zawsze pozostaje 
związane z „przeszkodą”, która aktywnie – i niezmiennie – kształtuje modus vi-
vendi tych postaci26. 

Mechanizm ten został dokładnie przedstawiony na przykładzie losów Jonata-
na. Jak bowiem zauważyła Obsulewicz-Niewińska: „Orzeszkowa przesuwa punkt 
ciężkości na deformację jednostki przez wojnę podejmowaną nawet z najszlachet-
niejszych pobudek. Walka wypala człowieka, niszczy i demoralizuje w nim to, co 
ważne w czasie pokoju. To zarzuca Jonatanowi mądry Justus”27. Precyzyjniejsze 
określenie wewnętrznego zniekształcenia polega, jak sądzę, na zdiagnozowaniu 
u Jonatana uzależnienia od walki, od przebywania w stanie konfl iktu. On również 
– podobnie jak rzymscy żołnierze – nawet w okresie pokoju potrzebuje przeciw-
nika, wobec którego mógłby prowadzić określone działania. Oczywiście, kwestia 
ta pozostaje zupełnie nierozpoznana: bohater jest przekonany, że jego przybycie 
do Rzymu rozpocznie nowy etap, w którym zrealizują się zamiary rodzinnej idyl-
li. Każdy dzień tego pobytu sukcesywnie oddala te plany, chociaż Jonatan nie tyl-
ko nadal w nie wierzy, ale przede wszystkim usprawiedliwia nimi kolejne poczy-
nania, które prowadzą do wprost przeciwnych skutków. Orzeszkowa dokładnie 
pokazuje tu autoiluzyjne zjawisko: były powstaniec rozróżnia jedynie między mo-
tywacjami walki (miłość od ojczyzny lub kobiety), ale nie dostrzega, że samą wal-
kę uczynił jedynym sposobem na osiągnięcie – coraz bardziej nierzeczywistej –
stabilizacji. 

Owa potrzeba konfrontacji narasta u bohatera stopniowo. Pierwszy etap pole-
ga na natychmiastowej krystalizacji silnej zazdrości: podejrzenia dotyczące związ-
ku Mirtali z Artemidorem są trafne, niemniej powstają zbyt pośpiesznie i są zbyt 
słabo uzasadnione. Dokonywane przez Jonatana obserwacje narzeczonej przypo-
minają mechanizm samospełniającej się przepowiedni; zachowuje się tak, jakby 
wręcz oczekiwał obecności rywala, która wyzwoli w nim dawną namiętność. Na-
tychmiast uświadamia sobie, że jest nim Rzymianin – przeciwnik trudny, wyma-
gający, ale gwarantujący zarazem wysoki poziom negatywnych emocji. 

Etap drugi przynosi eskalację, która ukształtowaną zazdrość przemienia w nie-
nawiść. Kluczową rolę odgrywa tu wystąpienie przed żydowską gminą, ponieważ 
w jego trakcie Jonatan zarówno powraca do niedawnej zapalczywości, a następnie 
udaje mu się przekazać takie nastawienie niemal wszystkim uczestnikom zebra-
nia. Dzięki temu powstaje efekt sprzężenia zwrotnego: bohater odzyskuje zapał do 
walki, który podlega zwielokrotnieniu, gdyż całe zgromadzenie aprobuje czynny 
opór, czego wyrazem jest swoista „adoracja miecza”. W przeciwieństwie do po-

26 Niewątpliwie ta „prywatna” motywacja zostaje przez pisarkę uzupełniona o „narodowy” 
wymiar: żydowscy bohaterowie nie mogą się wyzbyć swojej przynależności etnicznej i religijnej, 
ponieważ – jak sądzę – straciliby swoją tożsamość. Wydaje się, że obie pobudki funkcjonują symul-
tanicznie, ale pierwsza z nich nie była dotąd zauważana. 

27  B. Obsulewicz-Niewińska, op. cit., s. 267. 
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przedniego stadium Jonatan nie czuje się już osamotniony w swojej nienawiści, 
dlatego podjęcie przez niego działań jest tylko kwestią odpowiedniej okazji. 

Faza trzecia rozpoczyna się od gestu, który wydaje się zapowiedzią konsekwen-
tnie przeprowadzanego ataku. Wszelako wystąpienie podczas igrzysk przemienia 
się w rodzaj prowokacji: obraza Tytusa nie jest elementem konspiracyjnej stra-
tegii, ale spontanicznym aktem, który wyłącznie zdemaskuje bohatera i sprawi, 
że będzie on poszukiwany. Jonatan sam sprowadza na siebie zagrożenie; a kiedy 
stanie się ono realne, zrezygnuje z jedynego rozwiązania, jakim byłaby ucieczka. 
Ten autodestrukcyjny mechanizm uzyskuje niekwestionowane panowanie nad 
postacią, która im silniej nienawidzi rywala, tym szybciej zbliża się do własnego 
unicestwienia. 

Odmowa wyjazdu ze stolicy cesarstwa jest więc – w istocie – decyzją samo-
bójczą, której dalsze postanowienia Jonatan będzie realizował z żelazną konse-
kwencją. Nie ucieknie przed rzymskimi setnikami, nie zgodzi się, aby Menochim 
został aresztowany za niego, wreszcie przyzna się przed pretorem do wszystkich 
zarzutów. Sam wyda na siebie wyrok, uznając, iż śmierć jest jedynym rozwiąza-
niem tej sytuacji. 

Kiedy zobaczy Artemidora, zdąży jeszcze zamordować Mirtalę, która zresztą 
ułatwi mu to zadanie. Jonatan mści się, odbierając rywalowi kochankę, ale pomi-
mo iż działa skutecznie, zemsta jest połowiczna. Zarówno bowiem samobójstwo, 
jak i morderstwo dokonane zostały na zasadzie przeniesienia: pierwotnie prze-
moc powinna dosięgnąć innych, ale oni są „przeszkodami”, których nic już nie 
może dotknąć. 

Postępowanie Mirtali pozostaje uzależnione od jej relacji z jej narzeczonym. 
Tę niejednoznaczną kwestię rozpoznaje Obsulewicz-Niewińska, stwierdzając, 
iż: „Trudno (…) odmówić Mirtali fascynacji Jonatanem. Myślę, że podobnie jak 
w Moade-El, spotkania z nim stanowią rodzaj misterium tremendum et fascinosum 
(z przewagą tremendum jednakże)”28. Problem polega wszakże na tym, iż owa am-
biwalencja rozgrywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach, które konstytuu-
ją egzystencję Jonatana; pierwsza ujmuje go jako narzeczonego, przyszłego męża 
i ojca, druga natomiast – jako byłego powstańca, osobę zaangażowaną w walkę 
wyzwoleńczą. 

Tremendum, jakiemu ulega Mirtala, jest reakcją pierwotną i – zupełnie na-
turalną. Wynika to zarówno z indywidualnych predyspozycji haft arki, jak i z jej 
niedawnych (acz niezwykle intensywnych) doświadczeń związanych ze światem 
rzymskim. Jonatan przeraża ją, gdyż okazuje się skuteczną przeszkodą blokującą 
dostęp do wszystkiego, co ją u Rzymian fascynuje, nie wyłączając postaci Artemi-
dora, w którym jest ona już zakochana. Ponadto – a może przede wszystkim – Jo-

28  Ibidem, s. 266. 



264

natan jest naznaczony piętnem niedawnego okrucieństwa, które potrafi ł zadawać 
z niepojętą dla niej skutecznością i zapamiętaniem. 

Jeśli więc pojawia się u Mirtali moment fascinosum – a są podstawy, by tak 
sądzić – to obraz bohatera musiał ulec znaczącym modyfi kacjom. Orzeszkowa 
wyraźnie wskazuje, iż mechanizm tych zmian polega na depersonifi kacji: jako 
osoba prywatna Jonatan zupełnie przestaje istnieć, gdyż to nie ten poziom okaże 
się teraz zasadniczy. Wystąpienie w synagodze odkryje przed Mirtalą drugi ele-
ment powstańczej biografi i: prześladowania i cierpienia, jakim nieustannie pod-
legał Jonatan. Jako ofi ara rzymskiej opresji staje się on kimś godnym czci, a kiedy 
bohaterka dojdzie do wniosku, iż ten właśnie los jest symbolem sytuacji, w jakiej 
znalazł się cały naród, wówczas powodowana współczuciem dla izraelskiej spo-
łeczności odda należny hołd jej obrońcy. 

Mirtala nie przypuszcza, że Jonatan ją zamorduje; sądzi raczej, że razem z nim 
zginie w rzymskim więzieniu. Cios był raczej zaskoczeniem dla kobiety, która nie 
opuściła powstańca w momencie aresztowania i – odrzuciwszy uprzednią pomoc –
zamierzała towarzyszyć mu w dalszych perypetiach. Pisarka konstruuje tu iście 
tragiczne qui pro quo: Jonatan nie jest tym, kim do niedawna się wydawał, gdyż 
zamiast prześladowanego patrioty pojawia się w roli bezwzględnego mściciela. 

Finał powieści budził zastrzeżenia, wszelako jest zastanawiający, gdyż – przy 
powyższym założeniu – pozwala na reinterpretację zachowań Mirtali. Ogarnięta 
litością dla narodu mogła ona zginąć (choćby w trakcie rozpoczętego już linczu) 
jako jego męczennica, a jednak tak się nie dzieje. Zamorduje ją zazdrosny narze-
czony, ku któremu zwracają się jej uczucia tym mocniej, im trudniejsza staje się 
sytuacja izraelskiej gminy. Ta druga motywacja jest silna, ale zarazem drugorzęd-
na. Kiedy bowiem raz zostaje uruchomiona, pozwala przezwyciężyć instynktow-
ny opór i wyzwala – wręcz sankcjonuje – zainteresowanie brutalnym Jonatanem. 
Ostatecznie zatem owo egalitarne nastawienie Mirtali okazuje się pretekstem, 
które prowadzi ją do emocjonalnej destabilizacji, a kończy się samozatraceniem. 

Menochim nie bez powodu jest przybranym ojcem Jonatana i Mirtali. Kieru-
jące nimi namiętności znajdują w jego osobie doskonałe połączenie: im bardziej 
nienawidzi on Rzymian (i kolaborujących z nimi Żydów), tym silniej solidary-
zuje się z własnym narodem – i odwrotnie. Od swoich „dzieci” różni się jedynie 
metodami postępowania, które niemal wyłącznie ograniczają się do działalności 
literackiej i religijnej. Zarówno sporadyczna walka z okupantem (w formie pro-
zelityzmu), jak i pocieszenie pozostających w niewoli (dzięki apokaliptycznym 
poematom) odbywają się za pomocą słowa, w którego skuteczność Menochim 
niezachwianie wierzy. 

Wszelako konsekwencje tej strategii okazują się podobne, a nawet silniejsze niż 
w wypadku Jonatana czy Mirtali. W trakcie modlitwy stwierdza on, iż: „stokroć 
i tysiąckroć lepiej jest cierpieć z pognębionymi, niżeli zażywać rozkoszy z pognę-
bicielami” (M, 26). Wybór między rozkoszą a cierpieniem zawsze jest dla niego 
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oczywisty, dlatego odrzuca propozycję Justusa niemal bez wahania. Wszelako ów 
ból nie powstaje automatycznie w wyniku przynależności do podbitego narodu. 
Menochim rezygnuje z atrakcyjnej posady, ponieważ wie, że dzięki niej straciłby 
okazję do bezpośrednich konfrontacji z agresywnymi Rzymianami. Straciłby więc 
możliwość doznawania krzywd, a bez tego jego nienawiść zapewne by osłabła. 

Jedyna wątpliwość wynika z troski o Jonatana. Ale Menochim przezwycięża tę 
rozterkę, tłumacząc Justusowi, że nawet sam powstaniec nie życzyłby sobie takiej 
pomocy. Odpowiedź ta zakłada, że nikt nie może zostać zwolniony z cierpienia, 
a w konsekwencji – śmierci. Menochim, wybierając własne poniżenie, rozstrzy-
ga więc los Jonatana i dlatego w fi nale stara się naprawić popełniony błąd. Jedy-
nym sposobem jest zamiana ról, która ocali przybranego syna, a „ojcu” dostarczy 
kolejnych (i znacznie silniejszych) upokorzeń. Podobnie jak w wypadku Mirtali
– spóźnione, nieroztropne – współczucie prowadzi Menochima do samozatra-
cenia. I podobnie jak w wypadku Jonatana ów proces autodestrukcji jest przez 
bohatera w niemałym stopniu zaplanowany, przewidziany. Helwidiusz wprawdzie 
nie dopuści do niesłusznego aresztowania, ale nie jest wykluczone, że w ten spo-
sób przysporzy Menochimowi jeszcze większego cierpienia. 

* * *

Orzeszkowa konstruuje fabułę z niezwykłą konsekwencją: uprzednia odmowa 
pomocy prowadzi albo do śmierci (Jonatan, Mirtala), albo wewnętrznej degra-
dacji czy nawet obłąkania (Menochim). Zamiast spełnienia, zadowolenia każde 
z nich zwraca się ku „przeszkodzie”, która rozpali w nich albo nienawiść, albo 
admirację dla tych, którzy owej nienawiści służą. Jakby podwyższony stan nega-
tywnych czy ambiwalentnych emocji był czymś, co uzależnia; czymś, od czego nie 
sposób się uwolnić. Konsekwencją takiego projektu zawsze jest cierpienie – ono 
wręcz jest jego sprawdzianem – prowadzące stopniowo do autodestrukcji. Finał 
Mirtali przedstawia trójkę bohaterów, którym własna śmierć wydaje się tyleż nie-
uchronna, ile – upragniona. 

Istnieją co najmniej dwa powody, dla których tak zarysowany mechanizm wy-
magał od Orzeszkowej nie tyle wiedzy, ile odwagi, a nawet przełamania niezwykle 
silnej przecież autocenzury. Pisarka, po pierwsze, musiała bowiem się przyznać, 
że większość jej dotychczasowych kreacji – od Ostatniej miłości poczynając – jest 
antropologicznie niewiarygodna. W powieściach z lat siedemdziesiątych pojawia-
ją się postacie nader podobne do Jonatana czy Mirtali, którym ich doświadczenia 
zostają oszczędzone. Kiedy bowiem dwaj mężczyźni zakochują się w tej samej 
kobiecie, wówczas albo o tym „nie wiedzą”, albo jeden z nich rezygnuje, oddając 
się bolesnej kontemplacji własnego losu. Wydaje się, jakby ci bohaterowie nawet 
nie podejrzewali, że prawdziwe cierpienie – nad którym nie można zapanować –
wynika z zazdrości i nienawiści, które wiodą ku zemście. Niemało jest w tej prozie 



kobiet, które postawione w sytuacji wyboru, wskażą na nieodpowiedniego part-
nera, za którym wszelako przemawiają inne (moralne, a nawet patriotyczne) ra-
cje. Żadna z tych bohaterek nie przyzna się, że ów odpychający mężczyzna może 
– dzięki swojej brutalności – być także atrakcyjny. 

Wszelako drugi powód jest ważniejszy. Pisarka po raz pierwszy tak dokładnie 
przedstawia koegzystencję dwóch narodów, w której wszelkie różnice – wyzna-
niowe, etniczne, cywilizacyjne – zostają podporządkowane jednej, zasadniczej. 
Polega ona oczywiście na tym, iż pierwsi są zwycięzcami, a drudzy zwyciężonymi. 
Jak się okazuje, sytuacja taka prowadzi do (albo przynajmniej sprzyja) obustron-
nej patologii: pierwsi rozwiązują swoje problemy, stosując nieuzasadnioną opre-
sję; drudzy biernie się jej poddają, a nawet coraz bardziej jej potrzebują. Nigdzie 
– poza Mirtalą – Orzeszkowa nie stawia tej kwestii tak radykalnie i tak symetrycz-
nie, pokazując, że zarówno kat, jak i ofi ara nie mogliby bez siebie istnieć. 
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IV Mechanizmy pesymizmu.
„Bracia” Elizy Orzeszkowej w perspektywie autorskiej

Wydany w 1896 roku zbiór opowiadań Melancholicy poprzedzony został, jak 
wiadomo, wstępem Elizy Orzeszkowej zatytułowanym: Panu Janowi Karłowiczo-
wi. Jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych tekstów dotyczących diagnozy 
modernizmu, dokonanej przez pisarzy starszego, pozytywistycznego pokolenia. 
Przywoływany był zatem niemal wyłącznie w kontekście badań nad fi lozofi cz-
nymi i literackimi polemikami, jakie odbywały się na przełomie XIX i XX wie-
ku. Jednakże takie postępowanie znacznie ogranicza podstawową funkcję, którą 
w autorskim zamierzeniu tekst ów miał pełnić: funkcję dyskursywnego wprowa-
dzenia w obszar literackiej fi kcji. Mankament ten jest szczególnie widoczny w wy-
padku ostatniego opowiadania pt. Bracia, które bezpośrednio podejmuje kluczo-
wy problem nowoczesnego pesymizmu. Celem niniejszego rozdziału jest więc, po 
pierwsze, analiza najważniejszej kategorii, jaka pojawia się w tym wstępie oraz, 
po drugie, wykazanie jej związków z najmniej jak dotychczas zbadanym utworem 
wchodzącym w skład Melancholików. 

1

Logika eseju pisarki jest przejrzysta i natychmiast zdradza jej intelektualną for-
mację. Zagadnienie pesymizmu zostaje bowiem ujęte w trójczłonowy schemat: 
defi nicji, skutków oraz przyczyn; jednakże to właśnie te ostatnie – zgodnie z po-
zytywistycznym genetyzmem – są najważniejsze. Dlatego poprzednie zagadnienia 
potraktowane są przez Orzeszkową nader lapidarnie: pesymizm sprowadza się do 
twierdzenia, iż „smutek i boleść” stanowią „przeznaczenie człowieka jedyne i nie-
zmienne” (PJK, 5)1. Natychmiast też pogląd ten jest zakwestionowany jako zbyt 
skrajny i radykalny (por. PJK, 6). Jednak pomimo fałszywej natury oddziaływanie 

1  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Panu Janowi Karłowiczowi. W: eadem, Melancholicy, 
t. 1. Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski, t. 28. Warszawa 1949; cyfra w nawiasie oznacza stronę. 
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tego kierunku jest rozległe oraz intensywne, sprawiając, iż społeczny organizm 
zostaje pozbawiony twórczej energii. 

Pisarka poprzestaje na tak schematycznym ujęciu istoty oraz funkcji, ponieważ 
ich dookreślenie jest uwarunkowane przyczynowo. Wyróżniając aż trzy powody 
powstania pesymizmu, autorka Melancholików sprecyzuje tym samym kolejne 
odmiany tejże doktryny. Niezmiernie ważny jest fakt, iż owo rozróżnienie zakłada 
także inne i uporządkowane hierarchicznie zakresy społecznego występowania 
zjawiska. Zgodnie zatem z – nieco nieprecyzyjną2 – terminologią autorki (por. 
PJK, 12) najszerzej rozpowszechnionym jest pesymizm dekadencki, a znacznie 
rzadszym poglądem jest pesymizm modernistyczny. Natomiast najbardziej elitar-
nym – przynależnym m.in. samej pisarce – stanowiskiem okazuje się to, które 
można by określić mianem pesymizmu egzystencjalnego3.

Znamienny jest fakt, iż Orzeszkowa najwnikliwiej analizuje tylko pierwszy 
modus pesymizmu. Stwierdza zatem, iż posiada on aż trzy przyczyny: nadmierny 
rozwój cywilizacji materialnej, jej „przeestetyzowanie” oraz zbyt wysoki poziom 
urbanizacji społeczeństwa. 

Pierwsza z nich charakteryzowana jest następująco:

Ogromny wzrost przemysłu, ułatwione przenoszenie się z miejsca na miejsce ludzi 
i rzeczy, przeróżne wynalazki i ulepszenia w sferze bytu fi zycznego pomnożyły i urozma-
iciły w nieskończoność sposoby nie tylko nasycania, ale i przesycania potrzeb fi zycznych. 
Więc na widok wytryskających zewsząd źródeł obfi tości i rozkoszy potrzeby zmieniły na-
turę swoją: z ograniczonych stały się nieograniczonymi, z prostych wybrednymi (PJK, 8). 

Drugi powód jest bezpośrednią konsekwencją pierwszego:

Kilka potrzeb prostych zrodziło legion żądz skomplikowanych, skomplikowanych 
dlatego, dlatego że mieszają się do nich pierwiastki na pozór, a może po części istotnie 
duchowe. Tak na przykład, piękno posiada tę właściwość, że rozmienianym być może na 
drobną monetę i stawać się przedmiotem pożądań, którym z wahaniem tylko przychodzi 
udzielić nazwy duchowych. Ani z prawdy, ani z dobra nie podobna wykonać ścian, sprzę-
tów, sukni, dzbana, miłych dla oka; piękno zaś wszystkimi tymi szczelinami wciska się do 
życia codziennego, przyozdabiając je i czasem uszlachetniając. Ale są organizacje, dla któ-
rych pierwiastek ten rozrasta się z wyłączeniem innych, dlatego może, iż spomiędzy dóbr 
moralnych daje użycie najwięcej łatwe i bezpośrednie, zasłania sobą inne, budzi nie tylko 
już żądze, ale mnóstwo wybredności, wyrafi nowań, kaprysów, mających wszystkie pozory 
potrzeb nieodzownych (PJK, 8).

2  Jak bowiem ustaliła T. Walas, na przełomie XIX i XX wieku doświadczenie kryzysu (pesymizm 
modernistyczny według  Orzeszkowej) oraz reakcja na niego w postaci estetyzmu (pesymizm dekadencki 
według Orzeszkowej) były dwiema stronami tego samego zjawiska, czyli – dekadentyzmu. Cf. T. Walas, 
Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905). Kraków 1986, s. 44–94. 

3  A. Martuszewska stwierdza, iż Orzeszkowa deklaruje tu pesymizm „spowodowany przez kondycję 
ludzką”. Cf. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole. Gdańsk 1997, s. 30.
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Jako trzecią przyczynę pisarka podaje: 

...wpływ aglomeratów ludzkich, czyli miast wielkich, wzrosłych do nieznanych nigdy ilo-
ści i ogromności. Podsycają one dwa znane instynkty ludzkie: naśladowczy i przodowni-
czy. Panuje w nich despotyczny monarchizm mody, czyli naśladowania się wzajemnego, 
i wyścig namiętny ku szeregom najwięcej naprzód wysuniętym. Jak najlepsze naśladowa-
nie innych i zajmowanie miejsca jak najwidniejszego staje się także potrzebą, wyrastającą 
w pożądanie (PJK, 8–9). 

W konkluzji autorka stwierdza, iż ustrój społeczny zakładający nierównomier-
ną dystrybucję dóbr nie jest w stanie sprostać powstałej z powyższych powodów 
sytuacji. „Wynikają z tego zawody, głody, chciwości i nienasycenia, gorycze, zgryź-
liwości, przecenianie praw własnych, pomiatanie wszystkim, co jest czym innym 
niż cel gonitwy, stany chorobliwe, cielesne i duchowe, usposabiające do widzenia 
świata i życia na czarno” (PJK, 9). Wniosek ten ważny jest o tyle, o ile ponownie 
podkreśla związek istoty zjawiska z jego genezą. Jeśli zatem pesymizm dekadencki 
jest negatywnym ujęciem rzeczywistości, to jego teoretyczne artykulacje – lite-
rackie, fi lozofi czne czy chociażby publicystyczne – pozostają wtórne względem 
stanów i przeżyć, jakich doświadcza społeczeństwo. 

Określając naturę tych doświadczeń, Orzeszkowa trzykrotnie powtarza tę 
samą tezę, zgodnie z którą nastąpiła zmiana dominanty: człowiek nowoczesny 
nie kieruje się już „potrzebami”, ale „żądzami” czy „pożądaniami”. Pomimo ra-
dykalnej różnicy ekspansja „pożądań” jest tak silna, iż nie tylko zawłaszczają one 
sferę „potrzeb”, ale także nawet udają, że są nimi, fałszując perspektywę antropo-
logiczną. 

„Potrzeby” charakteryzują się przede wszystkim tym, że są możliwe do zaspo-
kojenia. Oznacza to, iż po zdobyciu tego, co stało się ich celem, podmiot doznaje 
trwałego zadowolenia. „Pożądania” natomiast nigdy nie prowadzą do takiego sta-
nu: osiągnięty przez nie cel wywołuje nudę oraz konieczność ponownych dążeń. 

Pisarka, szukając przyczyn tej metamorfozy, stawia dwie hipotezy, których 
jednakże, jak sądzę, nie traktuje równorzędnie. Pierwsza z nich stara się wyjaś-
nić mechanizm od strony przedmiotu: oto rozwój cywilizacji technicznej spowo-
dował wzrost produkowanych rzeczy, zwiększając zarazem ich dostępność. Po-
nadto owe przedmioty użytkowe – taką bowiem kategorię zakładają przykłady 
dawane przez pisarkę – stały się nie tylko liczniejsze, ale bardziej różnorodne, 
powodując, iż podmiot zaspokoiwszy „potrzebę”, ciągle jeszcze miał do wyboru 
kolejny obiekt – podobny i nieco odmienny zarazem. Ten stan rozdźwięku, nieza-
dowolenia został pogłębiony przez wprowadzenie nadmiernego estetyzmu, który 
kategorię użyteczności połączył z pięknem. W ten sposób niektóre przedmioty 
stały się atrakcyjniejsze, a zarazem były zdobywane już nie ze względów wyłącz-
nie pragmatycznych. W rezultacie ich gromadzenie stało się kwestią „kaprysu” 
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i „wybredności”, które odznaczają się zarówno gwałtowanym nienasyceniem, jak 
i przesyceniem.

Orzeszkowa ocenia ten proces nader realistycznie: nie jest on zły sam w sobie, 
ale niekiedy może prowadzić do złych skutków. I na tym właśnie polega słabość 
tej hipotezy, która wyjaśnia tylko niektóre przypadki (zapewne: kolekcjonerów 
czy nowobogackich). Ponieważ jednak zasięg zjawiska jest powszechny, pisar-
ka przedstawia jego drugą eksplikację, która wychodzi z założenia dotyczącego 
wzrostu komunikacji oraz poziomu urbanizacji4. Egzystencję człowieka nowo-
czesnego kształtuje społeczność, czyli w praktyce nieustanny i nieuchronny kon-
takt z drugim człowiekiem. Fakt ten nie byłby tak odkrywczy, gdyby nie obserwa-
cja, iż koegzystencja ludzi – zwłaszcza na niewielkim obszarze – jest katalizatorem 
tego, co pisarka określa mianem instynktu naśladowczego. O ile zatem poprzed-
nio „żądza” była zmiennym i niestałym pragnieniem, o tyle teraz jest pragnieniem 
powstałym w wyniku kopiowania innych pragnień. Sytuacja taka prowadzi do 
zazdrości i rywalizacji, które nieuchronnie generują frustrację: zarówno bowiem 
zaspokojenie imitowanego pragnienia, jak i – przeciwnie – niemożliwość takiego 
osiągnięcia (i to nie tylko z powodu aktualnego ustroju społecznego) wikła pod-
miot albo w nudę, albo w permanentny resentyment. 

Tak rozumiany pesymizm dekadencki zostaje przez Orzeszkową skontrasto-
wany z modusem modernistycznym. Jego przyczyną jest rozczarowanie związane 
przede wszystkim z poznawczymi możliwościami nauki, ale także z oddziaływa-
niem religii oraz funkcjonalnością etyki (por. PJK, 7, 10). Jeśli jednak następuje 
osłabienie zaufania do tych trzech podstawowych dziedzin kultury, to – zdaniem 
pisarki – nie wynika ono z racji przedmiotowych, obiektywnych. Nawet gdyby 
obszary te istotnie znajdowały się w niejakim kryzysie, to, jak podpowiada do-
świadczenie historyczne, nie tylko będą w stanie go przetrwać, ale nawet należy 
spodziewać się ich dalszego rozwoju. 

Dlatego pesymizm ten jest przedwczesny, świadcząc jedynie o tym, iż rozcza-
rowanie:

4  Przypuszczenie, iż Orzeszkowa preferowała tę drugą hipotezę, wydaje się potwierdzać nieco 
późniejsza wypowiedź, która dotyczyła analogicznej kwestii. W 1908 roku pisarka na łamach „Przeglądu 
Powszechnego” opublikowała tekst pt. Spółczesna cywilizacya, w którym do najważniejszych – i zarazem 
szerzej przez nią scharakteryzowanych – przyczyn aktualnego kryzysu zaliczyła rozpowszechnioną 
rywalizację. Orzeszkowa stwierdzała zatem, iż: „Konkurencya, czyli współubieganie się ludzi o byt 
i dobrobyt, o chleb i marcypan, dosięgła wytężenia, które piędź ziemi każdą napełnia tupotem stóp 
walczących, a serce każdego przepaja wrzącą żółcią. Potokiem nieprzebranym wypływają z tego źródła 
gniewy i nienawiści, podstępy, potwarze, zbrodnie skryte i jawne, niekrwawe i krwawe, ale będące zawsze 
zaprzeczeniem czystości, wzniosłości i postępu ludzkiego ducha” (E. Orzeszkowa, Spółczesna cywilizacya. 
„Przegląd Powszechny” 1908, t. 99, s. 147). Opinia ta wyraźnie pokazuje, iż kwestia „przedmiotu” jest 
już nieistotna, ponieważ do współzawodnictwa nadaje się każdy – pospolity („chleb”) i niepospolity 
(„marcypan”) – obiekt. 
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...do głównych kierunków myśli i uczuć ludzkich pochodzi ze szlachetnej, lecz zbytecznej 
krewkości pragnień, wrażeń i sądów. Nie urzeczywistnią one zapewne wszystkich rojeń 
marzycieli, lecz sprowadzą niejedno jeszcze dobro takie, o którym dziś nikt nawet roić nie 
śmie (PJK, 10). 

Pesymizm modernistyczny wynika więc z niecierpliwości tych, którzy chcie-
liby, aby kultura w sposób natychmiastowy (i nieodwracalny) realizowała idealną 
wizję człowieczeństwa. 

Nasuwa się zatem wniosek, iż pisarka – przynajmniej do pewnego stopnia – 
nie traktowała poważnie pesymizmu zarówno dekadenckiego, jak i modernistycz-
nego. Pomimo iż pierwszy spowodowany jest „pobudkami niższego rzędu” (por. 
PJK, 9), a drugi – przeciwnie – pochodzi z „pobudek poważnych i szlachetnych” 
(por. PJK, 10), to w obu wypadkach podkreślony został ich subiektywny i sytua-
cyjny charakter. Z takiej diagnozy wynikały dość podobne środki zaradcze, które 
Orzeszkowa proponowała: dekadenci wyrzekliby się pesymizmu, gdyby zdoby-
li odpowiednie tytuły i stanowiska (por. PJK, 9), moderniści powinni natomiast 
cierpliwie poczekać na dalszy rozwój kultury, jaki niewątpliwie nastąpi (por. PJK, 
10)5. 

Jedna ważna, jak sądzę, różnica dotyczy zakresu występowania obu zjawisk. 
Z faktu, iż dekadentyzm jest rozpowszechniony, wynika niemałe zagrożenie dla 
losu społeczeństwa. Z tego właśnie powodu pisarka znacznie dokładniej analizuje 
ten przypadek, precyzyjnie opisując jego mechanizmy. 

Nie ulega wszelako wątpliwości, że kwestią, która Orzeszkową interesuje naj-
bardziej, jest pesymizm egzystencjalny. Podając jego przyczyny, pisarka niewąt-
pliwie zakłada, iż mają one charakter obiektywny, realny oraz niesytuacjny, a więc 
uniwersalny. Zalicza do nich bowiem, po pierwsze, nietrwały wymiar cielesności 
(choroby, starość, śmierć), po drugie, nierównomierny udział ludzi w kwalifi ka-
cjach somatycznych i duchowych oraz, po trzecie, świadomość tego, że istnienie 
i sprawy człowieka zawsze mają status przemijający, przygodny (por. PJK, 10). 

Jednakże pogląd ten nie spełnia wstępnej defi nicji pesymizmu, ponieważ – jak 
natychmiast zauważa jego autorka – nie określa on całego wymiaru ludzkiej egzy-
stencji. Udowodnienie takiej tezy dokonane zostaje zarówno na podstawie bezpo-
średniego doświadczenia zaczerpniętego z tejże egzystencji, jak i dzięki spekulacji 
pośredniej o charakterze metafi zycznym. 

W ramach pierwszej argumentacji Orzeszkowa stwierdza, iż owe dotkliwe 
aspekty ludzkiej kondycji są równoważone przez równie obiektywne i uniwersal-
ne doznania, które przynoszą „spokój i szczęście” (PJK, 11). Powstają one wtedy, 

5  Takie stanowisko niekoniecznie jeszcze prowadzi – jak proponuje M. Żmigrodzka – do 
stwierdzenia przez Orzeszkową, iż sytuacja współczesna istotnie usprawiedliwia postawy pesymistyczne. 
Bracia pokazują, że przezwyciężenie pesymizmu może – a nawet powinno – zostać dokonane już „teraz”
(cf. M. Żmigrodzka, Modernizm polski w oczach pozytywistki. W zbiorze: Z problematyki literatury polskiej 
XX wieku. Młoda Polska. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 58). 
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gdy człowiek albo biernie kontempluje piękno natury czy sztuki, albo aktywnie 
uczestniczy w rozwoju cywilizacji, oddając się pracy, nauce czy przestrzeganiu 
moralności (por. PJK, 11–12). Wszelako dostęp do tychże ideałów, a także pozy-
tywne przeżycia, które z tego wynikają, możliwe są tylko wtedy, gdy – jak dobit-
nie podkreśla pisarka – podmiot zrezygnuje z postawy egocentrycznej: „trzeba 
zdolności do odrywania się od siebie samego, do wzbijania się nad samego sie-
bie, do serdecznego wielbienia i kochania” (PJK, 12). Co więcej: z faktu, iż pewne 
jednostki (np. dekadenci, moderniści) nie potrafi ą osiągnąć takiej perspektywy, 
nie wynika, że jest ona fałszywa czy iluzoryczna. Egzystencja owych ideałów jest 
bowiem dla Orzeszkowej niezbędnym warunkiem funkcjonowania autentycznej 
(a nie barbarzyńskiej) cywilizacji, której źródła pozostają wprawdzie nieznane, ale 
której istnienie jest niepodważalnym, intuicyjnym aksjomatem. 

Druga argumentacja zakłada – oczywiście tylko hipotetycznie – porażkę 
pierwszej. Zatem nawet jeżeli negatywne doświadczenia wynikające z ludzkiej 
kondycji okazałyby się dominujące, niwelując korzyści płynące z udziału w kultu-
rze, to i tak nie ma podstaw do popadania w pesymizm (por. PJK, 13–14). Gdy-
by bowiem ową procedurę uzyskiwania ogólniejszego oglądu doprowadzić do 
maksimum, wówczas należałoby trudy (jednostkowej i społecznej) egzystencji 
umieścić w kontekście porządku metafi zycznego. O tym, iż on istnieje przeko-
nują przeczucia, które nawiedzają każdą – ograniczoną przecież – istotę ludzką6. 
Orzeszkowa wszelako nie precyzuje natury owego porządku; poprzestaje jedynie 
na stwierdzeniu, iż z perspektywy transcendentalnej i doskonałej całości to, co 
negatywne, także posiada uzasadnione – czy nawet konieczne – miejsce.

2

W opowiadaniu Bracia fabuła, a nawet delimitacja narracji zostały podporząd-
kowane kluczowemu wydarzeniu, jakim jest przyjazd Wiktora Hornicza do go-
spodarującego w Zapolance brata – Zenona. Wyraźnie wydzielona jest zatem 
sekwencja zdarzeń poprzedzających wizytę, następnie ta, która relacjonuje jej 
przebieg, oraz ta, w której mieszczą się wypadki następujące po rozstaniu braci. 

Strategia ta potrzebna jest Orzeszkowej ze względu na możliwość oddzielnej 
prezentacji (i analizy) poszczególnych modusów pesymizmu. Z drugiej jednak 
strony wspólnym dla całego opowiadania jest ewidentny brak wersji moderni-
stycznej. Zarówno bowiem Zenon, jak i Wiktor nie kwestionują możliwości stwa-
rzanych przez naukę; wręcz przeciwnie: obaj wiele zawdzięczają jej zdobyczom, 
zwłaszcza zaś tym, które znalazły realizację w praktycznych dziedzinach działal-

6  Cf. M. Kreft , Koncepcja przecywilizowania w twórczości Elizy Orzeszkowej. „Roczniki 
Humanistyczne” 2005, z. 7, s. 137.
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ności. Bracia nie są również ludźmi pozbawionymi zmysłu religijnego, nawet jeśli 
znajduje on w każdym wypadku trochę inną ekspresję. Obaj wreszcie wyznają po-
dobny kodeks wartości, chociaż zapewne Wiktor nieco liberalniej go interpretuje. 
U obu zatem bohaterów niemal równe oburzenie wywołuje postępowanie tych, 
którzy lekceważą tradycyjną etykę. 

Pisarka jest więc przekonana, iż kluczowe starcie dokonuje się między pesy-
mizmem dekadenckim a egzystencjalnym. Oznacza to zarazem, że konfrontacja 
następuje nie na poziomie abstrakcyjnym, teoretycznym, ale w sferze doświadcze-
nia, które wyrasta z konkretnych, międzyludzkich sytuacji. 

3

Już od pierwszej charakterystyki, jaką przeprowadza narrator, wiadomo, iż głów-
ny bohater – Zenon Hornicz – popada w coraz głębszy pesymizm egzystencjalny7. 
Określając własną sytuację, protagonista formułuje znamienną sentencję, zgodnie 
z którą: „Życie składa się z obrzydzeń wielkich i drobnych” (B, 158)8. Stwierdzenie 
to zostaje nawet przez niego powtórzone w nieco rozbudowanej wersji: „Życie 
jest pełnym udręczeń drobnych, z którymi kiedy niekiedy mieszają się wielkie, 
jak kamienie w taczce napełnionej żwirem” (B, 165). Egzystencja jest więc dla 
Zenona zbiorem negatywnych doświadczeń, między którymi istnieje jedynie róż-
nica stopnia: jedne są mniej dotkliwe, ale jest ich więcej; drugie zaś pojawiają się 
rzadko, niemniej ich destrukcyjny wpływ jest znacznie silniejszy. 

Do kwestii tego podziału jeszcze wrócę. O wiele ważniejsza jest bowiem teraz 
odpowiedź na pytanie dlaczego – i czy na pewno – pisarka w pierwszej partii 
opowiadania przedstawia postać, której pesymizm jest tak konsekwentny i rady-
kalny? Istnieją, jak sądzę, co najmniej dwa powody takiej decyzji. Pierwszy ma 
charakter czysto fabularny: sytuacja Zenona jest katastrofi czna, ponieważ dzięki 
temu autorka może silniej wyeksponować nadzieje, jakie wiąże on z przyjazdem 
brata. Wedle tych planów pobyt Wiktora doprowadzi – przynajmniej – do owej 
homeostazy, w której doświadczenia negatywne są równoważone pozytywnymi. 

Po drugie jednak: z perspektywy dyskursywnej (wyłożonej we wstępie) można 
zinterpretować to położenie protagonisty w ten sposób, że ilustruje ono taki stan, 
w którym cywilizacyjne argumenty przeciwko pesymizmowi egzystencjalnemu 

7  Potwierdza to zresztą sama pisarka. W liście do Rawity Gawrońskiego stwierdza bowiem, iż: „w tej 
noweli Bracia jest właśnie postać, która wyrzekła się dla idei prawie wszystkiego, cierpi dużo, ciemno myśli 
i widzi, jednak upiera się przy swoim i innego życia nie chce, bo byłoby gorszym choć szczęśliwszym. Tacy 
ludzie stanowią kategorię osobną, żyjących nie dla siebie, cierpiących nie za siebie” (E. Orzeszkowa, Listy 
zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1956, t. 3, s. 132–133).

8  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Bracia. W: eadem, Melancholicy, t. 2. Pisma zebrane. 
Red. J. Krzyżanowski, t. 29. Warszawa 1949; cyfra w nawiasie oznacza stronę.
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albo zupełnie zawodzą, albo okazują się kwestionowalne. Pisarka ewidentnie 
waha się między tymi dwiema możliwościami, wybierając ostatecznie kompro-
mis: wszystkie racje okazują się niewystarczające poza jedną – dotyczącą piękna 
natury. Jedynym bowiem źródłem pozytywnych doznań Zenona jest kontempla-
cja znajdującej się wokół niego go przyrody. Jako były malarz posiada znakomite 
wyczucie estetycznego wymiaru przestrzeni, dlatego wedle tych reguł starał się 
aranżować swoje otoczenie. Kiedy zatem widzi dzieci bawiące się w stworzonym 
przez siebie ogrodzie, podziwia piękno tej scenki, stwierdzając, iż dzięki swej 
pracy i wrażliwości: „Zamiast na płótnie wymalował obraz na kawałku ziemi. 
Była to drobnostka, ale jej przypomnienie przerzedziło nieco chmurę, która mu 
przygniatała mózg prawie bezprzestannie” (B, 164). Jednakże nawet sama leksyka 
– owa „drobnostka” – sugeruje, iż Orzeszkowa doświadczenie estetyczne stara się 
inaczej (niż we wstępie) sfunkcjonalizować. Niewątpliwie, jest ono pozytywne, ale 
zarazem: już słabe, już niewystarczające. Co więcej: kiedy Zenon chciałby się nim 
podzielić z żoną, okazuje się to niemożliwe (por. B, 162). Estetyczna wrażliwość 
niebezpiecznie oscyluje więc między namiastką zadowolenia i alienacją, tracąc 
swój jednoznaczny charakter.

Zademonstrowanie autentycznej – i już, niestety, nieobecnej – potęgi tego do-
znania wymaga zatem retrospekcji. Kiedy bohater przypomina sobie moment, 
w którym podjął decyzję osiedlenia się w Zapolance, natychmiast odtwarza urok 
okolicznej przyrody, któremu – jako przybysz z Monachium – silnie i niemal na-
tychmiastowo ulegał. Jednakże przeżycie to okazało się nader skomplikowane, 
wielowarstwowe: 

Zenon patrzał długo na ziemię i niebo, tak zatapiając w nich zmysły, zarówno jak duszę, 
że zdawało mu się, że nimi oddycha, i odwrotnie, jest przez nie wchłanianym. Uczuł się jed-
nym z atomów składających te obłoki, tę zorzę, te pola pomarszczone zagonami, te sosny 
poplamione żółtością brzóz i różowością trzmielin. W tej chwili proces spajania się z tym 
otoczeniem, rozpoczęty od przybycia do Zapolanki, odbył się w nim ostatecznie (B, 180). 

Kontemplacja była zatem wstępem prowadzącym do doświadczenia nadnatu-
ralnego: percepcja piękna przyrody pozwalała bowiem odkryć jedność bytu jako 
całości, w którym każdy ma swoje, jedyne i niepowtarzalne miejsce. 

Przed przyjazdem Wiktora Zenon jest więc na skraju totalnego pesymizmu, 
któremu nie przeciwdziałają argumenty ani cywilizacyjne, ani nawet metafi zycz-
ne. Sam zaś przebieg (oraz powody) tego stanu Orzeszkowa pokazuje wedle sche-
matu „drobnych i wielkich udręczeń”.

Problemy, z którymi boryka się Zenon, dzielą się na te, które wynikają z od-
miennej konstytucji psychosomatycznej, oraz te, których przyczyną jest zmien-
ność i niestabilność więzi z najbliższymi. Pierwsza kwestia (owe „udręczenia 
drobne”) dotyczy przede wszystkim stosunków bohatera z kobietami. Pomiędzy 
nim a żoną Sabiną oraz jej siostrą Rozalią nie zostaje zbudowane jakiekolwiek 
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porozumienie: te trzy osoby mieszkające w jednym domu pozostają samotne, po-
nieważ – i na to pisarka kładzie wyraźny akcent – każda z nich jest inna zarówno 
pod względem genderowym, jak i charakterologicznym. 

Zenon niewątpliwie był zauroczony i zakochany w Sabinie, ale fascynacja jej 
urodą nie przekształciła się – mimo jego starań – w związek oparty na wzajem-
nym zrozumieniu i wspólnocie dążeń. Są ewidentnie małżeństwem niedobranym: 
on wykształcony artystycznie, wrażliwy, skłonny do refl eksji i wytrwale realizu-
jący swoją wizję; ona: nieustannie zajęta codziennymi sprawami, pracowita, ale 
zbyt nieśmiała i zmienna, łatwo ulegająca wpływom. Przy takim kontraście brak 
erotycznej fascynacji powoduje, iż jedynym węzłem łączącym małżonków jest po-
czucie obowiązku. Nie byłaby to sytuacja najgorsza – wszak we wstępie pisarka 
zalicza pełnienie obowiązków do źródeł satysfakcji – gdyby nie cena, jaką Zenon 
za nią płaci. Między nim a Sabiną nie dochodzi bowiem do szczerej komunika-
cji, dlatego wszelkie ich rozmowy oparte są na kłamstwie: mąż mówi to, co żona 
chce usłyszeć, a nie to, co naprawdę myśli. Dla kogoś tak moralnie wrażliwego jak 
Zenon takie postępowanie – przed którym nie ma ucieczki – staje się pasmem 
nieustannych „udręczeń”. 

Relacja ze szwagierką mogłaby mu zrekompensować te niepowodzenia, po-
nieważ jej przygotowanie intelektualne jest zbliżone do tego, które posiada Ze-
non. Jednakże Rozalia nie przepada za szwagrem, gdyż to on wydaje się jej – pod 
każdym względem – za mało wyrafi nowany. Trudno zresztą, aby to wrażenie było 
inne, skoro bohater nie szuka z nią autentycznego kontaktu; wręcz przeciwnie: 
duża zmienność jej emocjonalnych reakcji powoduje, że nawet zamiar podzię-
kowania za trud wychowywania dzieci pozostaje niezrealizowany. Nie chcąc od-
płacać tym samym za jej (irytujące go) złośliwości, rezygnuje także z manifestacji 
aprobaty dla jej wysiłków. Musi zatem względem swojej szwagierki nieustannie 
utrzymywać dystans, niczego po sobie nie okazując. 

Jednakże autentycznie wielkie „udręczenia” znajdują się w obszarze stosunków 
z mężczyznami. Okazuje się bowiem, iż zarówno sąsiad, przyjaciel – Bogusław 
Górkiewicz – jak i wychowanek, niemalże syn – Paweł, zamierzają wyjechać na 
zawsze z tych okolic. Bohater dotkliwie przeżywa to postanowienie, ponieważ in-
terpretuje je w kategoriach osobistej zdrady, która w obu wypadkach wydawała się 
niemożliwa. Zenon przekonuje się zatem, iż wspólnota poglądów i postaw, którą 
wytrwale budował – i na której tak mu zależało – okazała się wątła, niewystar-
czająca. W zestawieniu z perspektywami fi nansowymi, a także z możliwościami 
zawodowego rozwoju – są to racje, których Zenon bynajmniej nie kwestionuje – 
zobowiązania i wzajemne zaufanie stają się kruche, znikome. 
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4

Wiktor Hornicz jest kreacją nader paradoksalną i dwuznaczną. Wynika to, jak 
sądzę, z faktu, iż Orzeszkowa postanowiła zaprezentować tę postać jednocześnie 
z dwóch perspektyw: „wewnętrznej” i „zewnętrznej”. Narrator eksponuje bowiem 
zarówno autodoświadczenie bohatera – to, kim sam dla siebie jest – jak i wpływ, 
który jego zachowania i przekonania wywierają na gospodarzach. 

W pierwszym zakresie sytuacja też jest nietypowa, ponieważ Wiktor jawi się 
– do pewnego stopnia – jako wytwór czasów nowoczesnych, a mimo to nie jest 
ogarnięty pesymizmem. Z jego wypowiedzi wynika bowiem, iż, po pierwsze, jest 
zafascynowany przemysłem, który dostarcza wielu różnych możliwości działania 
(np. fi nanse, budownictwo, mechanika itp.); po drugie: lubuje się w wielkomiej-
skich rozrywkach, a także w kolekcjonowaniu rzeczy wykonanych zgodnie z naj-
nowszymi tendencjami estetycznymi; po trzecie wreszcie: jest dumny ze swojej 
pozycji, którą osiągnął tyleż wytrwałą pracą, ile sprytem i zdolnością ubiegania 
innych. 

Wiktor żyje zatem w „dekadenckim” świecie, ale fakt ten nie powoduje owego 
„widzenia na czarno”. Wynika to nie tylko z jego przedsiębiorczości, powodzenia 
czy niezachwianej wiary we własne siły, ale także z tych przekonań, które czynią 
go odpornym na modernistyczne rozczarowania. Jego – w dużej mierze nabyty 
dzięki tradycyjnemu wychowaniu – system wartości, w którym ważne miejsce 
zajmują tyleż obowiązek pracy, ile fi lantropia, honor czy religia, skutecznie chroni 
go przed dekadenckim nihilizmem. Orzeszkowa pokazuje zatem, iż krytykowana 
przez nią „spółczesna cywilizacya” nie jest jeszcze – sama w sobie – zagrożeniem, 
pod warunkiem że sfera aksjologiczna nie zostanie z niej usunięta (zwłaszcza 
u tych, którym udaje się osiągnąć sukces).

Wszelako niebezpieczeństwo to w większym stopniu dotyczy owego auto-
doświadczenia, w którym podmiot określa własną pozycję. Nieco bowiem inaczej 
wygląda kwestia międzyludzkich relacji. Postępowanie Wiktora – które ewiden-
tnie wynika z jego nowoczesnej formacji – względem innych jest bowiem walory-
zowane podwójnie: pozytywnie i negatywnie. Bezwarunkową oraz bezkrytyczną 
aprobatę bohater zyskuje jedynie u kobiet. Sabina i Rozalia są zachwycone krew-
nym, który nie tylko imponuje im wielkomiejskim obyciem, ale przede wszyst-
kim posiada dar nawiązywania z nimi kontaktu, co w połączeniu z pogodnym 
usposobieniem sprawia, że ich nieco nudna, wypełniona samotnością egzystencja 
nabiera nieznanego dotąd blasku. 

Jednakże konfrontacja, do jakiej dojdzie między Wiktorem a Zenonem, po-
każe złudny charakter tej oceny. Jest bowiem oczywiste, iż pierwszy traktuje obie 
kobiety instrumentalnie: są dla niego „zabawkami”, które dzięki niejakiej urodzie 
pozwalają mu na przyjemne spędzanie czasu. Orzeszkowa zauważa zatem, iż w ra-
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mach dekadenckiego estetyzmu istnieje niebezpiecznie łatwe przejście od kolek-
cjonowania wyrafi nowanych przedmiotów do niezobowiązujących kontaktów 
z ładnymi kobietami. 

5

Kontakt obu braci jest natomiast zdecydowanie bardziej dramatyczny. Podsumo-
wując swoje wrażenia dotyczące Wiktora, Zenonowi: „przez głowę przemknęła 
(…) myśl: »Pełen siebie i – swego!« Po chwili pomyślał jeszcze: »Tak pełen siebie 
i swego, że nic więcej zmieścić się w nim nie może«” (B, 221). 

Ceną sukcesu Wiktora jest egocentryzm, a nawet więcej: próżność. Jego zacho-
wanie, które polega przede wszystkim na opowiadaniu o sobie, swoich sukcesach 
(zawodowych i osobistych), nastawione jest na wywołanie efektu: Wiktor chce być 
teraz podziwiany przez gospodarzy, tak jak – zapewne – jest podziwiany we włas-
nym środowisku. Jeśli zatem bohater, przyjeżdżając z wielkiego miasta (w drodze 
do Wiednia) na prowincję, zachowuje się podobnie, to Orzeszkowa w ten sposób 
delikatnie zaznacza nienasyconą naturę próżności. Każda bowiem okazja – nawet 
pobyt na wsi u brata – jest odpowiednia dla zaspokojenia wciąż rosnących „prag-
nień” dotyczących miłości własnej. 

Konsekwencje tej strategii są natychmiastowe i podwójne. Przede wszystkim 
egocentryzm uniemożliwia Wiktorowi jakiekolwiek porozumienie z bratem. 
Wzajemne rozmowy przekształcają się w długie monologi gościa, który nie jest 
ciekawy ani tego, jak wygląda odziedziczony po rodzicach majątek, ani „stan du-
szy” gospodarza. Opierając się bowiem na powierzchownej opozycji między cy-
wilizacją urbanistyczną a rustykalną, Wiktor tyleż bezwiednie, ile dogmatycznie 
zakłada, iż sytuacja Zenona pod każdym względem jest idylliczna i godna reto-
rycznego pozazdroszczenia. Nie dostrzega zatem ani mankamentów tej egzysten-
cji, ani – paradoksalnie, chociaż konsekwentnie – jej uroków: nie interesują go 
bowiem „zielenina” i sposób, w jaki Zenon ją upiększa. Jedyny wyjątek czyni gość 
dla kobiet, które namawiają go do uczestnictwa w rozrywkach wymagających 
pewnego kontaktu z okoliczną przyrodą; wyjątek ten jest zresztą dla Zenona tym 
bardziej bolesny. Drugim, równie trudnym dla niego zachowaniem jest aprobata, 
jakiej gość udziela najpierw projektom Pawła, a następnie nowoczesnemu postę-
powaniu najstarszego bratanka – Wincentego. Wiktor zatem interpretuje i ocenia 
wszystko swoją – i tylko swoją – miarą, pozostając szczelnie zamknięty na sytua-
cję drugiego człowieka. 

Jednakże sytuacja ta, jakkolwiek przykra, jest dopiero wstępem do tego, co naj-
gorsze. Trzecim z kolei efektem, jaki próżność Wiktora wywiera na Zenonie, jest 
wzrastający podziw gospodarza dla gościa. Do pewnego momentu akt ten jest 



278  

wyłącznie bezinteresowny: Zenon szczerze cieszy się osiągnięciami, których skala 
jest dla niego absolutnie niespotykana. Ale uznanie to niemal samoczynnie pro-
wokuje do porównań, które wypadają dla gospodarza nader niekorzystnie. Nie-
długo przed decydującą konfrontacją, stwierdza: „Tam dzielność, tu niedołęstwo. 
Tak myśląc Zenon uczuł się wobec świetnego brata swego niezmiernie małym 
i marnym” (B, 211). Orzeszkowa pokazuje, iż zwątpienie dotyczące własnej war-
tości natychmiast czyni jednostkę podatną na resentyment. Kiedy bowiem Zenon 
oddaje się refl eksjom, w których zachwyt dla Wiktora łączy się z dezaprobatą swo-
jej osoby, już – niezauważalnie – wpada w pułapkę zazdrości.

Wiktor, jako wytrawny strateg nowoczesnej rywalizacji, starannie przygotowu-
je i przeprowadza projekt uwodzenia Rozalii. Rozmawia o niej niemal bez przerwy 
z Zenonem, ale dopiero wtedy, gdy upewni się, iż ten sam nie jest zainteresowa-
ny swoją szwagierką. W ten sposób oddala ewentualną konkurencję, a dla abso-
lutnej pewności – Wiktor wie, jak silnie działają „przykłady” na osoby trzecie –
aranżuje intymne spotkanie (i wyznanie) w taki sposób, by uniknąć podejrzeń. 

Nie przewidział jednak tego, że Zenon nie będzie zazdrosny ani o Rozalię, 
ani nawet o własną żonę, której brat – być może dla zmylenia – również okazuje 
nadmiar zainteresowania. Gospodarz zna bowiem zbyt dobrze obie kobiety, za-
tem mediacja nie potrafi  nadać im tego, czego one nie mają. Dlatego podpatrując 
Wiktora i Rozalię, Zenon rozważa przede wszystkim położenie narzeczonej brata 
– Amelii – której fotografi ę zobaczył poprzedniego wieczoru: 

Był zbyt przyzwyczajonym do wglądania w samego siebie i do roztrząsania sumienia 
swego, aby nie spostrzec, że w uczuciach gorzkich i gniewnych, których doświadczał, obok 
zasad obrażonych, obok współczucia dla kobiety zdradzanej i tej, która była wprowadzoną 
w złudzenie, istniało trochę, może nawet dużo zazdrości. To, czego mu najwięcej może 
brakowało, tamten miał posiadać w pełni upojeń wiosennych i długich, a jeszcze nie był 
sytym! Czemuż dla jednych czara życia wylewa przez brzegi uroki i uciechy, a dla innych 
z drobną kropelką słodyczy miesza garnce goryczy i ckliwości?

Wiedział dobrze, że te uczucia i myśli były złymi, ale je miał. Chciał odpędzać je od 
siebie, ale nie mógł. Twarz kobieca, widziana na fotografi i, piękna, dobra, rozumna, jak za-
klęta stała mu przed oczyma, a spodem mózgu wiła się myśl przeszywająca jak wyostrzony 
drucik: „Jemu i tego mało!” Zarazem czuł dla siebie pogardę. Pogardzał sobą, że zazdrościł 
bratu, jednak zazdrościł (B, 224–225). 

Paradoks, na którzy pisarka zwraca uwagę, polega na tym, iż Zenon nie zna 
bezpośrednio Amelii, gdyż oglądał jedynie jej wizerunek. Tym zatem, co porusza 
jego emocje najbardziej, nie jest sama kobieta, ale fakt, iż jest ona narzeczoną 
Wiktora. Wyobrażenie tej szczęśliwej, doskonałej pary dotyka więc protagonistę 
najboleśniej.

Interpretacja tej sytuacji w kategoriach zwykłego resentymentu wydaje się za-
tem niewystarczająca. Jak bowiem zauważa René Girard:
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Zazdrość (…) podporządkowuje upragnione coś temu komuś, kto pozostaje z tym 
w uprzywilejowanym związku. Zazdrość pożąda tego stojącego wyżej bycia [being], którym 
zdaje się być obdarzony nie ten ktoś sam ani to coś samo, ale ich połączenie. Zazdrość (…) 
jest mimowolnie świadectwem niedostatku bycia, co zawstydza zazdrosnego. Zazdrość jest 
więc grzechem najtrudniejszym do wyznania9. 

Zatem pogarda dla siebie, jakiej skrycie doświadcza bohater, ma swój awers: fa-
scynację istnieniem innego, które musi być lepsze – i to w sensie metafi zycznym –
skoro tworzy związki idealne. Zenon jest bowiem szczególnie wyczulony na tę 
kwestię, żyjąc bez nadziei na zbudowanie satysfakcjonujących go relacji. 

W reakcji Zenona jest jeszcze jeden ważny moment: poczucie niesprawiedli-
wości, które sankcjonuje dalsze działania. Jeśli bowiem zaistniała sytuacja – w po-
staci tak niewspółmiernych losów – nie powinna mieć miejsca, to należałoby 
„coś” zrobić w celu jej zniesienia, albo przynajmniej zminimalizowania. Zazdrość 
natychmiast prowokuje do agresji wobec tego, kto wydaje się nadmiernie obdaro-
wany. A skoro Zenon nie może odebrać Amelii, to przynajmniej potrafi  przerwać 
zawiązujący się właśnie fl irt z Rozalią. Werbalny atak, który zostaje skierowany 
przeciwko wracającemu do domu bratu, jest tak niespodziewany i trafny, że rani 
nawet tak doświadczonego stratega jak Wiktor. 

Orzeszkowa – niczym jej bohaterki (Sabina i Rozalia) – stara się zatuszować 
nietaktowne postępowanie Zenona, dlatego warto wydobyć jego interpretacyjne 
implikacje. Z perspektywy wstępu okazuje się bowiem, iż zdarzenie to pokazuje, 
jak bardzo nikła jest granica między pesymizmem egzystencjalnym a dekaden-
ckim. Zenon od wanitatywnych refl eksji płynnie przechodzi do banalnej zazdro-
ści i niemalże przemocy, które charakteryzują „spółczesną cywilizacyę” – nazna-
czoną przez ostrą rywalizację. Oznacza to, iż dla pisarki nikt nie jest „odgórnie” 
– np. przez taki a nie inny system przekonań – uodporniony na naśladowcze re-
akcje, ponieważ to właśnie one są jednym z podstawowych aksjomatów ludzkiej 
kondycji. Dlatego „czasy obecne” nie tyle odkrywają konkurencję, ile sprzyjają jej 
niespotykanemu dotąd rozprzestrzenianiu się – i to nie tylko w wielkich miastach, 
ale nawet na zapadłej prowincji. 

Orzeszkowa, sugerując ów metafi zyczny wymiar zazdrości Zenona, umieszcza 
ten egzystencjalny pesymizm w nieco innym kontekście. Do takiego zestawienia 
skłania zresztą kompozycja narracji, która niemalże natychmiast od konfl iktu 
braci przechodzi do jedynej i pełnej – włączając nawet nieobecny dotąd motyw 
lęku przed śmiercią – prezentacji poglądów Zenona, który wreszcie ma okazję 
zwierzyć się z nich „uspokojonemu” Wiktorowi (por. B, 228–230). 

Z tej perspektywy pesymizm egzystencjalny okazuje się niedokładną ekspresją 
zjawiska znacznie bardziej fundamentalnego: podmiot nowoczesny, nie znajdując 
w sobie samym ontologicznego uzasadnienia, nieustannie ociera się o doświad-

9  R. Girard, Szekspir. Teatr zazdrości. Przeł. B. Mikołajewska. Warszawa 1996, s. 7. 
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czenie nicości, niebytu. Jedynym ratunkiem wydaje się zatem zawłaszczenie czy-
jegoś istnienia, które jawi się jako samowystarczalne, boskie. 

6

Powyższa interpretacja zakłada istnienie głębokiej różnicy między ludźmi: jed-
ni bowiem okazują się „dziećmi wszechświata”, a inni przeciwnie: „wygnańcami 
z raju”. Dlatego dowodem, który – przez zaprzeczenie – potwierdzałby metafi -
zyczne sugestie (zawarte w zazdrości), byłby ich zanik pod wpływem przeciwnego 
doświadczenia związanego z międzyludzką komunią. 

Finał Braci zmierza, jak sądzę, w takim właśnie kierunku. Kluczowym mo-
mentem jest rezygnacja protagonisty z dalszej agresji oraz przyznanie się przed 
sobą samym, iż atakując Wiktora, popełnił błąd. Ten proces nie był zapewne ani 
łatwy, ani oczywisty, zważywszy i na temperament Zenona, i na fakt, iż brat pró-
bował – słabo, ale jednak – ripostować. Oczywiście, zaniechanie konfl iktu ma też 
swoją cenę: bracia nie zostają wrogami, ale rozstają się jak ludzie obojętni, których 
nic już nie łączy i raczej nie będzie łączyć. 

Zenon wracając wieczorem ze stacji kolejowej jeszcze silniej zatem doświadcza 
samotności oraz zwątpienia w sens własnej egzystencji. Nie tylko bowiem „nie 
ma brata”, ale także wszyscy – jak zdążył się zorientować – pokazują mu, że jest 
„gorszy od brata” (por. B, 234–236). 

A jednak w zachowaniu Zenona widać pewną zmianę: oto przyznawszy się do 
własnego (i to niejednego) błędu, przyznaje także innym do tego prawo. Fakt ten 
jest bardzo znamienny, ponieważ na początku bohater nie zauważał tej kwestii: 
sam usprawiedliwiał się z kłamania, ale Górkiewiczowi nie mógł darować „kłam-
stwa”. Dlatego kiedy skruszony Paweł przychodzi prosić go o przebaczenie, Zenon 
natychmiast mu go udziela, pozwalając zostać w Zapolance. 

W ten sposób znacznie zostaje osłabione to „wielkie udręczenie” w postaci 
zdrady najbliższych i doświadczenia totalnej alienacji. 

Dzięki spotkaniu z wychowankiem rozpoczyna się proces „odrywania się od 
samego siebie”, dlatego bohater niemal bezwiednie udaje się na miejsce, skąd za-
zwyczaj kontemplował okoliczną przyrodę. Pisarka podkreśla, iż Zenon powraca 
teraz do tamtego doświadczenia sprzed osiemnastu laty, które spowodowało jego 
decyzję o osiedleniu się w Zapolance (por. B, 240). Rzeczywiście, geneza i struk-
tura tego doznania są bardzo podobne: zawód, jakiego Zenon doznał ze strony 
najbliższych, rozbudza jego nadwrażliwość estetyczną wobec natury. Dzięki temu 
powstaje metafi zyczna intuicja, potwierdzająca jego wartość i należne mu miejsce 
we „wszechstworzeniu”. Tym razem jednak doświadczenie protagonisty znacząco 
wykracza poza ten schemat. 
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Zakończeniem owego intymnego obcowania z naturą jest modlitwa skierowana 
do Boga. Różnica polega więc przede wszystkim na tym, iż pojawia się perspek-
tywa dialogu; rozmowy o tym, co dla Zenona ważne i zarazem trudne. U nikogo 
nie mógł on uzyskać ani zrozumienia, ani porozumienia: Orzeszkowa podkreśla 
nawet komiczny wymiar ostatnich zwierzeń Zenona, w trakcie których Wiktor 
zasypia…

Wydaje się, iż już sama możliwość komunikacji dokonuje radykalnej zmiany. 
Perorując do śpiącego brata, Zenon rozwija i pogłębia koncepcję, która narodziła 
się w nim przed osiemnastu latu. Zakłada ona pewien metafi zyczny wymiar, który 
wprawdzie nadaje sens ludzkim cierpieniom, ale – w sposób wielce tajemniczy. 
Zenon wcale nie jest pewny tej hipotezy, i to nawet w chwili, kiedy ją deklaruje, 
mówiąc: 

Natura, która nie znosi próżni fi zycznej, czyżby znosiła taki bezsens moralny, jak bez-
użyteczne dręczenie niezliczonych miliardów istot? Przyszedłem do przekonania, że poza 
świadomością zmysłów naszych tworzy się w przestrzeni i czasie dzieło jakieś olbrzymie 
i doskonałe, dla którego potrzebnymi są nasze istnienia, cierpienia i umierania, a także 
może i nade wszystko nasza doskonałość (B, 229). 

Projekt ten jest zgodny z tezami pisarki wyłożonymi we wstępie, ale – w kon-
kretnej sytuacji – pozostaje bez odpowiedzi10. 

Kiedy Zenon się modli, nie powtarza już deklaracji o kosmicznym, transcen-
dentalnym porządku, który uzasadnia konkretną egzystencję. Kiedy Zenon się 
modli, mówi do Boga, który zastępuje albo – przynajmniej – konkretyzuje po-
przednie intuicje metafi zyczne bohatera. Taka sytuacja stwarza zatem możliwość 
komunikacji; możliwość, która dotąd zupełnie nie istniała. 

Jednakże z perspektywy fabularnej ta różnica wydaje się niewielka. Wszak 
treść tej modlitwy jest zbliżona do poprzednich projektów: 

– O źródło życia wszelkiego i jedyny zbiorniku wszelkiej wiedzy, nie wątpię już o swojej 
sile, bo czuję, że silnie kocham, i nie żałuję niczego, chociaż jestem bardzo smutny. Ow-
szem, we wszechstworzeniu Twoim wielbię smutek i ze czcią przyjmuję go na ramiona, bo 
jest on mistrzem, który naucza ludzi, jakimi są Twoje prawa i rozkazy! (B, 241)

10  Warto przy tym zauważyć, iż Orzeszkowa zwróciła uwagę na nikłą możliwość komunikacji tego 
przekonania. W cytowanym już liście do Gawrońskiego pisarka powtarza poglądy swojego bohatera, 
opatrując je znamiennym komentarzem: „Ale wie Pan co? Coraz częściej i coraz pewniej myślę, że te 
duchy [ludzi cierpiących – przyp. C.Z.] otrzymują w jakimś innym istnieniu jakąś wyższą, doskonalszą 
formę bytu. Inaczej być nie może; inaczej byłby nonsens, a przecież w naturze nie spotykamy nonsensów; 
dlaczegóż więc miałby istnieć tu, gdy idzie o najprzedniejszych ludzi? Ale to jest historia obszerna, do 
traktowania w liście niemożliwa” (E. Orzeszkowa, Listy zebrane, s. 133). 
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Dwie kwestie pozostają zatem niezmienne: uzyskanie potwierdzenia dotyczą-
cego sensu własnej egzystencji oraz odebranie cierpieniom absurdalnego, nieuza-
sadnionego charakteru. Niewyjaśniony zostaje problem „odzewu”, który – sądząc 
z dziękczynnego charakteru modlitwy – musiał nastąpić. 

Orzeszkowa postarała się jednak, aby ta modlitwa nie zawisła w próżni. Dlate-
go, jak sądzę, opatrzyła opowiadanie mottem z Ewangelii wg św. Mateusza. Wy-
brany przez pisarkę fragment pochodzi z Kazania na Górze i brzmi: „Błogosławie-
ni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” (Mt. 5, 10). Dlaczego to błogosławieństwo 
jest – a w każdym razie może być – odpowiedzią, którą autorka zaaranżowała, tak 
aby zasugerować dialog między Stwórcą a człowiekiem? Otóż, po pierwsze, jeśli 
ten fragment stosuje się także do Zenona, to przede wszystkim nazywa go „bło-
gosławionym”, czyli szczęśliwym. Jak zaznaczają współcześni egzegeci, termin ten 
ma znaczenie podwójne: obiektywne i subiektywne11. Uniesienie (a przynajmniej 
radość), w której tkwi modlący się bohater, oznacza zatem, iż doświadcza on owe-
go szczęścia jako stanu wewnętrznego. 

Jakie są natomiast zewnętrzne, obiektywne podstawy takiego doznania? Zno-
wu: jeśli to błogosławieństwo stosuje się do Zenona, to został on, po drugie, na-
zwany „cichym”. W perspektywie niedawnego konfl iktu z Wiktorem (a także z Pa-
włem), określenie to jest nadzwyczaj trafne. Ten enigmatycznie brzmiący termin 
posiada bowiem następującą defi nicję:

„Cichość” jest zdolnością zrozumienia, iż w stosunkach międzyludzkich – a one prze-
cież określają właściwy człowiekowi poziom istnienia – nie ma miejsca na przymus czy 
przemoc; tutaj bowiem skuteczna jest pasja przekonywania i ciepło miłości. (…) Cichość 
staje się więc przeciwieństwem wszelkiej formy przemocy fi zycznej czy moralnej; staje się 
zwycięstwem pokoju nad wojną, dialogu nad gwałtem12. 

Wysiłek Zenona, który potrafi ł przezwyciężyć własną zazdrość i wynikającą 
z niej agresję, został więc doceniony i zauważony. A nawet nagrodzony. Oto bo-
wiem, po trzecie, bohater uzyskuje obietnicę, zgodnie z którą „posiądzie ziemię”. 
Egzegeci wskazują, iż rozumienia tego sformułowania nie można ograniczać do 
kwestii eschatologicznej, czy – jakby powiedziała pisarka – do innej, doskonalszej 
formy bytu. „Ziemia” jest niewątpliwie: 

11  Cf. Kardynał J.-M. Lustiger, Bądźcie szczęśliwi. Przeł. I. Królik. Kraków 1999, s. 107–112. 
12  C.M. Martini, Błogosławieństwa. Przeł. S. Obirek. Kraków 2000, s. 50. Inny komentator wyraźnie 

przeciwstawia „cichość” i „zazdrość”: „Cichość przyzywa pokój, radość. Zazdrość przyzywa walkę 
i wojnę, panowanie i zemstę. (...) [Z]azdrości między braćmi są jeszcze potężniejsze, ponieważ większa 
jest wspólna przestrzeń i z tego powodu następuje bardziej gwałtowne starcie” (M.-D. Philippe, Ogień 
na ziemi. Rozmowy wokół Ośmiu błogosławieństw. Przeł. A. Kuryś. Kraków 2008, s. 88; cf. Kardynał 
J.M. Lustiger, op. cit., s. 56; S.T. Pinckaers OP, Szczęście odnalezione. Przeł. P. Siejkowski OP. Poznań 1998, 
s. 56–57). Sądzę, iż ów kontekst teologiczny pozwala dokładniej przedstawić zachowania bohaterów 
Braci, zdecydowanie wymykające się stereotypowym (i zapewne historycznie wiarygodnym) postawom 
uznawanym za realizację tego błogosławieństwa. Cf. M. Kreft , Elizy Orzeszkowej „Błogosławieni cisi...” 
W: Twórczość Elizy Orzeszkowej. Red. K. Stępnik. Lublin 2001, s. 210–211. 
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...królestwem niebieskim, o którym mówił Jezus, wypełniając starotestamentalną obietni-
cę. Lecz czy nie oznacza ona również owego cichego posiadania samego siebie, ziemi na-
szego ciała i naszego serca, które jest udziałem tych, którzy będąc wydani łagodności Boga, 
nauczyli się wyrzucać z duszy i życia przemoc, chaos i podziały, rozsiewane przez grzech? 
Czy owocami Ducha nie są radość, spokój, łagodność, opanowanie?13

Niewątpliwie pozytywna odpowiedź na te pytania stała się udziałem również 
Zenona. Jego modlitwa została zatem wysłuchana: odzyskał siebie samego, a war-
tość jego egzystencji przestała zależeć od nieustannych porównań z Wiktorem, 
nabierając indywidualnego blasku. Dlatego nawet jeśli spotykają go – czy będą 
spotykać – trudne doświadczenia, ich przeżywaniu towarzyszyć będzie obecność 
Tego, którzy wysłuchuje każdej prośby. 

Na tym właśnie polega fabularny aspekt tej modlitwy. Już niektórzy recenzenci 
Nad Niemnem zauważyli, że Orzeszkowa nie zawsze potrafi  przekonująco uzasad-
nić pozytywny fi nał narracji. W wypadku Braci jest podobnie: odrzucenie pesy-
mizmu egzystencjalnego przez Zenona – jeśli jest trwałe – dokonane zostało „na 
wiarę”. Tym razem w sensie dosłownym. 

13  S.T. Pinckaers OP, Szczęście odnalezione, s. 64. 





 

V Nędza bogatych.
Modernistyczne paradoksy

w „Argonautach” Elizy Orzeszkowej

Korespondencja Elizy Orzeszkowej dotycząca pisania Argonautów koncentruje 
się niemal wyłącznie na tzw. okolicznościach zewnętrznych. Pisarka najpierw na-
rzeka na wolne tempo pracy, tłumaczy się z okresowego – powstałego wskutek 
śmierci męża – jej zaniechania, następnie podejmuje kwestię scenicznej adaptacji, 
a przede wszystkim nieustannie powraca do skandalu, jaki wybuchł w związku 
z rosyjskim przekładem powieści. 

W tej sytuacji wypowiedzi na temat samego utworu niejako z konieczności 
pozostały skąpe i nader lapidarne. Sądzę zatem, iż bardziej odpowiednim kon-
tekstem autorskim dla Argonautów pozostaje późniejszy o kilka lat tekst, którego 
pisarka nigdy nie skończyła i nie opublikowała, chociaż zawarła w nim najważniej-
sze przemyślenia, do jakich skłaniała ją aktualna sytuacja na początku XX wieku. 
W brulionie pod wstępnym tytułem Do Polskiej Partii Socjalistycznej Orzeszkowa, 
kreśląc mankamenty systemu kapitalistycznego, zgadza się z socjalistami w zakre-
sie oceny położenia, w jakim znajdują się grupy najuboższe. Ale – jak przekornie 
zauważa – klasy posiadające też nie mają uprzywilejowanej pozycji. Spotyka je 
bowiem: 

...krzywda, którą ten porządek rzeczy zadaje – bogaczom. Dziwicie się. Śmiejecie się może. 
Jak to! Krzywda się dzieje bogaczom? Tak. Nędzarze są srodze przez dzisiejsze porządki 
świata pokrzywdzeni, to niewątpliwe; ale i bogacze również. Pycha, samolubstwo, samo-
ubóstwienie, niedorost umysłowy, przerost zmysłowości, wszelkie rodzaje przerafi nowań 
i przesytów, moralne daltonizmy, anestezje, histerie gniazdo swe i obfi ty wylęg posiadają 
w sposobach wychowania otoczenia, sposobu życia człowieka n a d m i e r n i e  bogatego, 
w towarzyszących położeniu jego możnościach i niemożnościach, w perspektywicznych 
stosunkach jego wzroku do różnych prawd i fałszów. Są wyjątki (…), lecz reguła jest taką: 
nędzarz cierpi na ciele, bogacz szkody niezliczone ponosi na duszy. (…).
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Prawdą wszakże jest i to jeszcze, że z nędzy, tak samo jak z bogactwa, wydziela się moc 
wielka pierwiastków moralnie trujących i że bogactwo, tak samo jak nędza, bywa sprawcą 
wielu cielesnych skarleń i obrażeń1. 

Posiadanie przesadnego majątku nie tylko nie dostarcza trwałej satysfakcji, 
ale wręcz wywiera negatywne skutki. Jeśli jednak pisarka wyraźnie wskazuje na 
ich niematerialny – duchowy – charakter, oznacza to, iż, po pierwsze, owe dobra 
nie są same w sobie przyczyną tego procesu, ponieważ, po drugie, jest on silnie 
uwarunkowany założeniami antropologicznymi. Orzeszkowa nie dokonuje tu ich 
eksplikacji, poprzestając, jak się wydaje, na sugestii, zgodnie z którą niestabilna 
natura egzystencji jest związana z jej społecznym wymiarem. 

Znacznie dokładniej natomiast zaprezentowane zostają spowodowane w ten 
sposób skutki. Ta pozornie chaotyczna enumeracja koncentruje się wokół czte-
rech zagadnień. Pierwsze dotyczy zawyżonej samooceny, której podmiot dokonu-
je na podstawie nadmiernego stanu posiadania. Drugie wskazuje na mechanizm 
w dziedzinie poznawczej, która ulega zasadniczej minimalizacji. Epistemologicz-
nemu zawężeniu towarzyszy jednakże, po trzecie, estetyczny sensualizm, szuka-
jący coraz bardziej subtelnych i wyrafi nowanych obiektów. I wreszcie – last but 
not least – pisarka podkreśla moralny indyferentyzm, do jakiego skłonni są ludzie 
zamożni. 

Celem niniejszego rozdziału jest analiza tych czterech kwestii, których istnie-
nie ma dla Argonautów zasadnicze znaczenie. Wszelako odbywać się ona będzie 
przy założeniu, iż różnica między dyskursem a powieścią polega na dynamizacji 
czy dramatyzacji owych problemów, dzięki czemu niejednokrotnie uzyskują one 
antynomiczną postać. 

Paradoks pierwszy: nuda warunkiem egzaltacji 

Budowanie autopercepcji i samooceny na podstawie nagromadzonych dóbr jest 
projektem trudnym, gdyż zakłada ono trwałe, a nawet kumulatywne nastawienie 
do tego, co jest przedmiotem posiadania. Intuicja pisarki okazuje się natomiast 
dokładnie odwrotna: atrakcyjność rozmaitych obiektów jest wyłącznie funkcją 
ich nieosiągalnego statusu; kiedy bowiem ulegną one zawłaszczeniu, tracą – zu-
pełnie albo w znacznej mierze – swój pierwotny urok. Przy takim mechanizmie 
utrzymywanie wysokiej samooceny wymaga nieustannego gromadzenia kolej-
nych coraz większych i coraz trudniej dostępnych zdobyczy. Niemal wszyscy bo-
haterowie Argonautów postępują wedle tej reguły. 

1  E. Orzeszkowa, Do Polskiej Partii Socjalistycznej. W: eadem, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. 
Wrocław 1958, t. 4, s. 400–401. 
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Alojzy Darwid

Funkcjonowanie tego paradoksu zostało precyzyjnie przedstawione w kreacji 
Alojzego Darwida, w której aspekt psychologiczny jest wyraźnie podkreślany. 
Znamienna pozostaje tu wieczorna scena oglądania obrazów: „Był to najpewniej-
szy i najpiękniejszy Greuze. W zdobyciu tych arcydzieł Darwid wysokością ofi a-
rowanej za nie sumy ubiegł był kilku wysoko stojących ludzi; tryumfował wów-
czas i cieszył się. Ale teraz bezsenny wzrok jego z roztargnieniem przesuwa się 
po tych klejnotach sztuki” (A, 44)2. To, co kiedyś wprowadzało w stan ekscytacji, 
teraz wywołuje tylko znudzenie.

Przezwyciężenie apatii wymaga ponownego odtworzenia tego procesu, który 
wszakże musi zostać wydłużony i skomplikowany. Dlatego uwaga bohatera kon-
centruje się na aktualnie podejmowanej operacji fi nansowej i związanej z nią ry-
zykiem: „Może szansa nie dopisze mu tym razem, a pole pracy i wielkich z niej 
zysków pochwyci inna ręka. Wie o tym, że ma współzawodników i wrogów; za-
zdroszczą mu i kopią pod nim dołki. No, da on sobie z tym radę, tyle że wolałby 
już – co? Sam nie wie...” (A, 45; por. A, 20). Zdobycie upragnionego kontraktu jest 
jednak zbyt odległe, więc ostatecznie Darwid wyznaczy sobie bardziej dostępny 
– chociaż równie niełatwy – cel. Postara się, aby sprawy rodzinne, dotyczące prze-
de wszystkim postępowania jego dzieci, układały się zgodnie z przyjętym przez 
niego planem. Alojzy przewiduje, że popadnie w otwarty konfl ikt z Marianem 
i Ireną, ale ta perspektywa jedynie mobilizuje jego zapał. 

Wieczorne wspominanie i snucie projektów wydaje się sceną nader niepo-
zorną, ale w istocie dostarcza ona wglądu w strukturę motywacyjną bohatera. 
Orzeszkowa kładzie nacisk na dwa jej elementy, które wywodzą się z doświad-
czenia temporalnego. Po pierwsze zatem: percepcja teraźniejszości okazuje się 
nieznośna, jałowa, negatywna pod każdym względem. Przynosi bowiem nie tylko 
fi zyczne, ale i psychiczne wyczerpanie, które objawia się pod postacią zamiera-
nia wszelkiej aktywności. Po drugie: pozytywnej waloryzacji podlega przeszłość, 
a jeszcze bardziej – przyszłość. Jednakże warunkiem sine qua non tego proce-
su jest udział Darwida w działaniach o charakterze rywalizacyjnym. Powyższy 
kontrast znakomicie ilustruje zasadę, zgodnie z którą zdobycie przedmiotu – tu: 
obrazów malarskich – natychmiast wywołuje zniechęcenie, przed którym jedyną 
obroną są plany następnych, konkurencyjnych przedsięwzięć. 

Wszelako pisarka nie bez powodu kontaminuje reminiscencje i antycypacje. 
Ich związek nie jest bowiem oczywisty, dlatego jeśli Darwid ostatecznie go ustana-
wia, to akt ten zawiera ważne konsekwencje. Pierwsza polega na zawężeniu, które 
nie pozwala na rezygnację z permanentnej rywalizacji. Rozczarowanie, do jakie-

2  W ten sposób odsyłam do: E. Orzeszkowa, Argonauci. W: eadem, Pisma zebrane. Red. 
J. Krzyżanowski. Warszawa 1951, t. 30, cyfra w nawiasie oznacza numer strony.
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go doprowadził dawny sukces, nie jest wystarczająco silne, aby bohater zupełnie 
wyrzekł się kolejnych zamiarów. Mimo iż dostrzega taką szansę – i dlatego marzy 
także o turystycznych podróżach – to jednak szybko ją odrzuca. Pragnienie Dar-
wida nie potrafi  już rozwijać się spontanicznie i wymaga nieustannej, zewnętrznej 
stymulacji. 

Drugi, ważniejszy efekt koncentruje się wokół warunków, jakie powinna ona 
spełnić. Jej cel musi być coraz bardziej wyrafi nowany: nie jest nim już dzieło sztu-
ki, nie są nim także wbrew pozorom pieniądze. Zarówno zdobycie lukratywnego 
kontraktu, jak i powstrzymanie dalszej defraudacji majątku przez dzieci okazuje 
się grą, w której stawką jest rozstrzygający wpływ na czyjeś decyzje. Osiągnięcie 
dominacji nad innym wydaje się bohaterowi „przedmiotem” wyjątkowo niedo-
stępnym, dlatego ku niemu kieruje on swoje starania. 

Wieczorne medytacje nie przesądzają jeszcze kwestii, ale wydaje się, iż zapo-
wiedź konfl iktu z Marianem i Ireną jest dla Darwida bardziej pociągająca. Gdyby 
tak było, oznaczałoby to, iż groźba nudy wywołuje potrzebę szybkiego (a nie od-
ległego) oraz bezpośredniego (a nie wykonywanego per procura) działania. Takie 
właśnie warunki okazują się optymalne dla kogoś, kto czerpie energię wyłącznie 
z walki i współzawodnictwa. 

Zawarta w obrębie fabuły właściwej biografi a Alojzego Darwida składa się 
z naprzemiennych, chociaż nierównomiernych okresów aktywności i apatii, któ-
re powstają w wyniku odpowiedniego lub niedostatecznego poziomu rywalizacji. 
Znamienny pozostaje fakt, iż – przynajmniej do pewnego momentu – następstwo 
tych faz pokrywa się z przechodzeniem od sfery zawodowej do osobistej (tj. ro-
dzinnej), sprawiając, że zostają one zespolone w sposób tak ścisły, jak to tylko 
możliwe. 

Bohater rozpoczyna więc swoją działalność od zabiegów wokół uzyskania 
kontraktu, które nie przynoszą natychmiastowego rezultatu. Dlatego zastąpi je in-
nymi przedsięwzięciami zawodowymi, a następnie skoncentruje się na usunięciu 
Artura Kranickiego, który nieoczekiwanie okazał się kochankiem Malwiny Dar-
widowej. Kolejnym sukcesem jest uzyskanie zaproszenia na książęce polowanie, 
a następnym – wygranie licytacji; później bohater angażuje się w konfl ikt z Maria-
nem, a potem z Ireną. Sekwencja ta potwierdza obserwację, zgodnie z którą cel nie 
może być łatwy do osiągnięcia – dlatego Darwid ustawia poprzeczkę coraz wyżej –
a zarazem jego zdobycie musi wymagać osobistego zaangażowania. 

Znamienny pozostaje fakt, iż Orzeszkowa w nader niewielkim stopniu przed-
stawia wewnętrzny, psychologiczny aspekt owych dokonań. Zarówno nienawiść 
do Kranickiego, jak i ambiwalentny stosunek – połączenie niechęci i podziwu – 
do własnych dzieci zostały zaledwie naszkicowane, doznania związane z licytacją 
natomiast – pominięte. Wydaje się więc, że pisarka zakłada, że ich specyfi ka jest 
inna, a rola – mniejsza, ponieważ są one wtórne względem zjawisk im przeciw-
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nych. Dlatego znacznie dokładniej przedstawione zostają cykliczne stany apatii 
i zniechęcenia, w jakie popada Darwid w wyniku zrealizowanych planów. 

Standardowo doświadcza on wówczas zaspokojenia, które przynosząc nudę 
zmusza zarazem do szukania kolejnego „obiektu”. Wszelako proces ten nie jest 
nieskończony, więc szczególna uwaga poświęcona zostanie tym sytuacjom, w któ-
rych trakcie przezwyciężenie nasycenia nie wymaga zmiany celu. Mechanizm ten 
jest kluczowy w ostatniej fazie fabuły, ale wcześniej autorka wprowadza – na zasa-
dzie prefi guracji – podobną sytuację. Powstała ona w wyniku pobytu na książęcym 
polowaniu. Kontakty z arystokracją – „elitą elit” – są dla Darwida podstawowym 
sposobem uzyskiwania przez niego wysokiego stopnia samooceny. Rozczarowa-
nie, jakie powstaje podczas kilkudniowej wizyty w skrajnie niedostępnym – jak 
dotąd mniemał – gronie, jest więc zbyt dotkliwe, aby wywołało przemieszczenie 
pragnienia w inną dziedzinę. Dlatego jego reorientacja dokona się w tym samym 
obrębie: bohater stwierdzi, że jego doznania są pozorne, gdyż nudni i zdziecinnia-
li arystokraci ukryli przed nim swoją prawdziwą istotę, o czym zresztą mógł się on 
przekonać na podstawie zasłyszanych rozmów dotyczących koligacji i paranteli 
rodzinnych. Jednakże rezultat tej restytucji okazuje się dość niespodziewany: za-
miast uratowanej dumy Alojzy doświadcza dystansu, onieśmielenia, a nawet upo-
korzenia (por. A, 153). Samotność, wykluczenie, a przede wszystkim zaniżenie 
poziomu samoakceptacji – oto cena, jaką bohater musiał zapłacić za uratowanie 
dyskretnego (i wciąż niedostępnego) uroku wyższych sfer. 

Zapewne nadal wywierałby on niezatarty wpływ, gdyby w obszarze doświad-
czenia Darwida nie pojawił się inny „ideał”. Właściwym celem energicznych za-
biegów o uratowanie Kary jest bowiem wywarcie presji – za pomocą wszystkich 
dostępnych środków – na zmianę decyzji, która została podjęta wbrew planom 
Alojzego (por. A, 175). Orzeszkowa z niejaką ironią przedstawia te działania ojca, 
które tylko częściowo wynikają z jego przywiązania do córki: jej osoba staje się 
dla niego cenna dopiero wtedy, gdy jest zagrożona, ich wcześniejsze kontakty były 
natomiast wprawdzie serdeczne, ale i zdawkowe oraz wymuszone. 

Rywalizacja ze śmiercią skończyła się dla Darwida przegraną. Konsekwencje 
są identyczne jak poprzednio: „olbrzymka” urasta do rangi metafi zycznego abso-
lutu, który niepodzielnie panuje nad ludzkim istnieniem (por. A, 204–205). To 
wywyższenie śmierci odbywa się jednak kosztem poniżenia, dlatego pokonany 
nie tylko podlega jeszcze silniejszej alienacji (i towarzyskiej, i rodzinnej), ale także 
niemal zupełnie traci poczucie własnej godności. Narrator stwierdza, iż czuwając 
przy trumnie ojciec: 

Uczuł się tak małym, jak małą czuć się musi glista ziemska, gdy na trawy, po których 
pełza, spadnie cień zlatującego od błękitów sępa, i jak glista w szczelinę kamienia, cofał 
się i zanurzał w okrywające ścianę śnieżyste puchy krep i muślinów. Uczuł się też tak sła-
bym, jak gdyby nie był mężem silnej woli i sławionych czynów, lecz niemowlęciem, którego 
drobna ręka nie może odepchnąć stojącego przed nim stracha (A, 206; por. A, 185). 
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Za tymi metaforami, które pierwotnie konotują jedynie lęk i bezradność, kryje 
się jednak doznane upokorzenie. Zestawienie z najniższymi formami ludzkiego 
i pozaludzkiego istnienia jest symptomem pogardy, jakiej wobec siebie samego 
doznaje Darwid. 

O tym, jak wielki i druzgocący okazał się wpływ tego przeżycia, świadczy nie-
udana próba jego przezwyciężenia. Kiedy ów upragniony kontrakt zostanie przez 
bohatera uzyskany, jego zadowolenie trwa dokładnie tyle, ile składane z tego po-
wodu gratulacje. Nawet taki sukces nie potrafi  już zaspokoić dumy i miłości włas-
nej (por. A, 216–217), a ów permanentny brak samoakceptacji wywoła – niemal 
mechanicznie – negatywną (wręcz nihilistyczną) ocenę wszystkich dotychczaso-
wych osiągnięć Alojzego. 

Ten stan apatii mógłby prowadzić do odrodzenia, gdyby rada lekarza dotyczą-
ca wyjazdu została zrealizowana. Jednakże Darwid potrzebuje kolejnej stymula-
cji kierującej jego działaniami. Nie bez powodu zatem doznaje on halucynacji, 
w której trakcie zmarła córka „wzywa” go do przekroczenia granicy życia: śmierć 
wraz z tą, która została w rezultacie jej utracona, tworzą zespolenie znamionu-
jące jedyny – niekwestinowalny obecnie – absolut. W nim – i tylko w nim – bo-
hater zapragnie uczestniczyć, wierząc, że w ten sposób jego „istnienie” osiągnie 
wreszcie stan doskonały. Samobójstwo jest wprawdzie decyzją nieoczekiwaną, 
ale i – racjonalną, posiadającą metafi zyczne uzasadnienie. 

Artur Kranicki

Biografi a Kranickiego zawiera analogiczne – a nawet bardziej wyjaskrawione – cy-
kle apatii i uniesień, chociaż ich siła czy natężenie są zdecydowanie słabsze. Pisar-
ka wskazuje na dwie zasadnicze przyczyny tej minimalizacji: pierwsza polega na 
ustabilizowanej naturze pragnienia, a druga – na jego specyfi cznej mediatyzacji. 

W przeszłości Kranicki zakochiwał się w niemal każdej atrakcyjnej (i arysto-
kratycznej) kobiecie, ale od momentu nawiązania romansu z Malwiną Darwido-
wą „cel” jego pragnienia nie podlega jakimkolwiek zmianom. Nawet kiedy relacja 
ta zostanie gwałtownie przerwana, bohater nie zdecyduje się ani na nawiązanie 
nowych – które dyskretnie podsuwa baron Emil – ani na odnowienie dawnych 
kontaktów. Niedostępna kochanka jest bowiem jeszcze bardziej upragniona i wy-
wiera jeszcze silniejszy wpływ. 

Jednakże ta reguła ulega pewnej modyfi kacji. Brak jakiejkolwiek więzi z Mal-
winą – a w takiej właśnie sytuacji znalazł się Kranicki – zapewne spowodowałby, 
iż owa tęsknota utraciłaby swoją moc, jaką posiadała tuż po ofi cjalnym zerwaniu, 
i uległaby zupełnemu wygaszeniu. Z tego już niemal obecnego stanu wyrywają 
Artura swoiste „pamiątki”, dzięki którym następuje okresowe odnowienie miłos-
nych doznań. Tę funkcję pełni oglądanie kolorowanej fotografi i (tzw. heliomina-
tury), ale przede wszystkim spotykanie Mariana – syna Malwiny, który odziedzi-
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czył po niej wiele cech. Jego wizyty i jego towarzystwo są dla bohatera bezcenne, 
dlatego błyskawicznie wywołują u niego sztuczne pobudzenie. 

Ta cykliczna „reanimacja” pragnienia byłaby niemożliwa, gdyby Artur nie 
przywykł do zapośredniczonego obcowania z uwielbianymi osobami. Pierwszą 
strategią, której biernie ulegał, była protekcja (i perswazja): jego „kariera” w ary-
stokratycznych domach opierała się na umiejętnie i przekonująco wykorzystywa-
nych koligacjach, dzięki którym kolejne osoby zapewniały mu stanowisko. Druga 
– tym razem czynnie praktykowana – technika polega na posługiwaniu się lite-
raturą, poezją zaś w szczególności. Orzeszkowa podkreśla ten fakt, pokazując, iż 
spotkanie dawnych „narzeczonych” nie rozpoczęłoby romansu, gdyby czytywany 
wspólnie Musset nie rozbudził ich pragnień (por. A, 84–85). 

Kranicki potrzebuje więc pośredników, którymi bywają życzliwe mu osoby lub 
dzieła sztuki (np. fotografi a, poezja). Tylko dzięki nim potrafi  on zarówno dążyć 
do „celu”, jak i przezwyciężać doświadczenie jego utraty. Tego rodzaju stymulacja 
jest także względnie bezpieczna, gdyż nie naraża na bezpośrednią i otwartą rywa-
lizację. Artur nie jest do niej zdolny, dlatego kiedy Alojzy odkryje jego romans, 
„winowajca” poprzestanie na teatralnej – i jedynie momentalnej – demonstracji 
wrogiej postawy. 

Zarazem jednak układ ten nie wytwarza silnego, angażującego całkowicie 
nastawienia. Gdy więc w wyniku wyjazdu przyjaciół Kranicki zetknie się z po-
dobnym doświadczeniem pustki, nie doprowadzi go ono do radykalnej negacji. 
Kolejnym mediatorem, którego wpływ wreszcie stanie się dominujący, okaże się 
stara służąca – Klemensowa. Dzięki jej namowom Artur wyrzeknie się miejskiej, 
samotnej egzystencji i powróci do rodzinnego dworu, odzyskując w kontakcie 
z naturą utraconą harmonię. 

Marian Darwid, Emil Blauendorf

Egzystencja Mariana i Emila również podlega prawu okresowego wyczerpania 
i odnawiania. Obaj też posiadają wysoką oraz stałą samoświadomość tego mecha-
nizmu, jednak ona nie przynosi im niczego poza fatalistycznym przekonaniem 
o jego nieuchronnym charakterze. Najbardziej dotkliwy jest dla nich – szczegól-
nie dla Mariana – przesyt, jaki przychodzi po każdym spełnieniu. Narrator, ko-
mentując doznania tego bohatera, stwierdza, iż był on: 

...drażniony niepodobieństwem znalezienia czegokolwiek, coby stale, a przynajmniej na 
długo, zadowolić go mogło. Zadowolenia miewał, ale krótkie. Wszystko, o czem roił, otrzy-
mane, wydawało się niniejszem, gminniejszem, słabszem niż w rojeniu. Na jaskrawości 
ukazywały się spłowienia, na blasku skazy; upalne tchnienia, wiejące z daleka, przy ze-
tknięciu się krzepły, jak oliwa, gdy występuje na wierzch płynu. W smaku rzeczy, ostrość 
i słodycz przeradzały się w mdłość i ckliwość, zaledwie dotknąwszy podniebienia (A, 123).
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Jedyna różnica między przyjaciółmi polega na tym, iż rozczarowanie wywołu-
je u Mariana melancholijną apatię wprowadzającą go w stan niemal doskonałego 
zobojętnienia; baron natomiast doznaje ataków furii, w których trakcie nie tylko 
oczyszcza się z doznanego rozgoryczenia, ale i wynajduje kolejne przedsięwzięcia 
(por. A, 117). 

Ulotna natura zadowolenia jest dla nich tym bardziej dotkliwa, im więcej wy-
siłku wkładają w jego osiągnięcie. Celem ich pragnień są bowiem „obiekty” rzad-
kie i wyjątkowe, czyli takie, które są zarówno trudno dostępne, jak i – paradoksal-
nie – pozostają poza obszarem powszechnego (tj. fi listerskiego) zainteresowania. 
Ta druga właściwość chroni bohaterów przed konkurencją, a przede wszystkim 
dostarcza – niestabilnego, ale jednak – poczucia dumy, które wynika ze statusu 
nowoczesnego konesera. 

Niezależnie od tego, czy „przedmiotem” ich wyrafi nowanego zainteresowania 
są dzieła sztuki (koniecznie jednak dawnej), czy też ich uwagę pochłaniają no-
woczesne i ekstrawaganckie kobiety (Lili Kerth, Irena Darwidowa, Bianka Bia-
netti), rezultat tych zabiegów okazuje się identyczny. Brak rywalizacji powoduje 
bowiem, iż jedyną przeszkodą są pieniądze potrzebne na realizację tych „celów”. 
Dopóki zaś obaj młodzieńcy posiadają znaczne fundusze, dopóty sukcesy przy-
chodzą im nazbyt łatwo, natychmiast wywołując nieznośną nudę. 

Zmianę wprowadzają dopiero kłopoty fi nansowe. Wówczas obaj przyjaciele 
zaangażują się w przedsięwzięcie, które – jak sądzą – dostarczy im trwałego zado-
wolenia w postaci kolosalnych zysków. Projekt wyjazdu do Ameryki, gdzie zamie-
rzają handlować znalezionymi w kraju dziełami sztuki, już zresztą dostarcza im 
niezbędnego podniecenia. Nie zauważają jedynie, że ów nowy cel jest dokładnym 
zaprzeczeniem poprzednich; jego niekwestionowaną zaletą jest natomiast odległy 
termin realizacji. 

* * *

Znamienny pozostaje fakt, iż Orzeszkowa każdemu z tych trzech projektów nada-
je identyczną nazwę. Alojzy, Artur, Marian i Emil to nowożytni Argonauci, którzy 
wyruszają, albo już wyruszyli, na wyprawę po złote runo. Sens tej ujednolicającej 
metafory polega na tym, iż każda z tych historii zawiera analogiczną (tyle że dłuż-
szą albo krótszą) „sinusoidę”, na którą składają się naprzemienne okresy egzaltacji 
oraz nudy. Ponadto – i to jest najważniejsze – fi nalny etap tego cyklu jest dokład-
nie ten sam: bohaterowie wyznaczają sobie takie cele, których nie będą potra-
fi li w ogóle, albo przynajmniej szybko, zrealizować. Z tego powodu potrzebują 
dodatkowych „stymulatorów”, które będą podtrzymywać ten zamiar: w walce ze 
śmiercią Alojzemu towarzyszy obraz oraz piesek zmarłej córki, Arturowi niezbęd-
ne są fotografi e i wizyty syna ukochanej, a dla Mariana i Emila to zapomniane 
dzieła sztuki są zapowiedzią spodziewanych zysków. 
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Orzeszkowa pokazuje więc, że istnieje tylko jedno panaceum na nudę. Stan 
trwałej egzaltacji osiąga się wyłącznie za cenę niespełnienia, niezaspokojenia. Sy-
tuacja taka wymaga jednak coraz trudniejszego i coraz bardziej nieuchwytnego, 
abstrakcyjnego „przedmiotu”, dlatego proces jego selekcji szczególnie interesuje 
pisarkę. Zjawisko to przedstawia ona aż z dwóch perspektyw – indywidualnej 
oraz zbiorowej – jednocześnie. Każdy z Argonautów porzuca dotychczasowe (lub 
dawne) zamiary i wkracza w nowy etap: Alojzy od zdobywania pieniędzy prze-
chodzi do wywierania powszechnej presji; Kranicki rezygnuje z luźnych znajomo-
ści i adoruje tylko Malwinę; Marian i Emil porzucają zaś „kolekcjonerską” pasję 
i rozpoczynają działalność handlową. Zarazem jednak – i to wydaje się nader in-
teresujące – te trzy historie układają się w jeden ciąg, w którym okres poprzedni 
łączy się z następnym. Sekwencję rozpoczyna biografi a Kranickiego, który z nie-
stabilnego amanta staje się adoratorem jednej, i tylko jednej, wybranki. Następny 
etap tworzą losy Barona i Mariana, którzy kolejne kobiety (tak jak i dzieła sztuki) 
zdobywają oraz porzucają w zawrotnym tempie, dlatego ostatecznie skoncentrują 
się na osiąganiu dużego majątku. Ten zaś jest już udziałem Alojzego, zatem jego 
przedsięwzięcia dotyczą niemal wyłącznie prestiżu oraz wpływu na cudze (i nie 
tylko ludzkie) decyzje. 

Tak uporządkowane następstwo dokonuje chronologicznej i generacyjnej in-
wersji, ale zabieg ten jest, jak sądzę, celowy. Orzeszkowa zauważa, iż najmłodsze 
pokolenie ani nie jest – wbrew temu, co twierdzi – pozbawione poprzedników, ani 
„następców”. Radykalizuje ono dawną postawę, przejmując od niej także naiwne, 
beztroskie nastawienie. Młodzi nie przewidują, iż dalsza trajektoria tego projektu, 
jeśli będzie on konsekwentny, prowadzić musi do katastrofy. Biografi a Alojzego 
ilustruje bowiem ostateczne skutki tej strategii: walka z niepokonanym przeciw-
nikiem zawsze kończy się poniżeniem i autodestrukcją. Finał losów Darwida wy-
jawia podteksty miłosnych tęsknot czy radosnego entuzjazmu. W tych niewin-
nych zachowaniach ukryty zostaje mechanizm, który – jak przenikliwie zauważył 
Denis de Rougement – sprowadza się do: „koncepcji żarliwego życia, która jest 
maską pragnienia śmierci. Jest to inwersyjny, samoniszczycielski dynamizm”3. 

Paradoks drugi: prosta przyczyna, skomplikowane
(i nieprzewidywalne) skutki

Realizacja celów, jakie stawiają przed sobą Argonauci, nie odbywa się w społecznej 
próżni. Dlatego poszczególne czyny wywierają – niekiedy zasadniczy – wpływ na 
kształt międzyludzkich relacji, w jakich znajdują się działające postacie. Problem 

3  D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968, s. 264. 
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polega na tym, iż owe konsekwencje są dość zaskakujące, a nawet sprzeczne z in-
tencjami, które doprowadziły do ich powstania. Orzeszkowa podkreśla bowiem, 
że skutki rozmaitych przedsięwzięć znajdują się poza horyzontem poznawczym 
wywołujących je bohaterów. 

Deprawacja 

Wydarzeniem, jakie w tej powieści wywołuje najbardziej nieobliczalne następ-
stwa, jest kilkuletni wyjazd Darwida, który na czas swej nieobecności ustanawia 
Kranickiego ofi cjalnym opiekunem rodziny. Wszystkie uczestniczące w tym fak-
cie postacie – Alojzy, Malwina, Artur oraz Irena – wspominają go tak dokładnie, 
jakby miał on miejsce w nieodległej przeszłości. 

Zamiar Darwida pierwotnie polega na uzyskaniu – dzięki wpływom i konek-
sjom Kranickiego – odpowiedniego stanowiska w arystokratycznych sferach. Jed-
nakże pożegnalna rozmowa z żoną skłania go do rozszerzenia tych kompetencji, 
w wyniku czego niedoszły narzeczony Malwiny zostaje tzw. przyjacielem domu, 
współodpowiedzialnym za edukację i wychowanie dzieci. One również powinny 
uzyskać wysoką pozycję, której najlepszym dowodem byłoby małżeństwo z oso-
bami należącymi do książęcych rodzin. 

Kwestia niedoszłego balu pokazuje, iż dla Darwida posiadanie szerokich sto-
sunków towarzyskich jest wyłącznie instrumentalne, gdyż prowadzenie intere-
sów przynosi większe powodzenie, jeśli łączy się z tym ustalona reputacja. Zatem 
w obrębie początkowego projektu działanie Alojzego jest racjonalnie uzasadnio-
ne: istnieje bowiem cel, do którego osiągnięcia prowadzą określone, i właściwie 
dobrane, środki. Kranicki zresztą za swoje „usługi” jest należycie wynagradza-
ny (w postaci bezzwrotnych pożyczek), więc postępowanie z nim opiera się na 
obustronnej, korzystnej (i dlatego bezpiecznej) wymianie. Z tych zapewne powo-
dów Darwid jest tak niezłomnie przekonany o trafnym charakterze tych działań, 
opartych na zasadach handlowej pragmatyki, względem której każdy inny rodzaj 
wiedzy – jak wyznaje żonie (por. A, 67) – jest podporządkowany i dostępny za 
odpowiednią cenę. 

Wszelako Kranicki nie ma wątpliwości, w jaki sposób zaklasyfi kować taką 
postawę. Stwierdza, iż Alojzy: „odjeżdżając zostawił mię przy niej jako doradcę, 
opiekuna, poniekąd nawet protektora, tak, pro-tek-to-ra… Parweniusz! głupiec! 
Taki mądry, ta taki głupi, cha, cha, cha!” (A, 84). Kochanek znakomicie defi niuje 
błąd męża. Darwid, rozszerzając owe uprawnienia, założył, iż obie relacje – tj. mię- 
dzy nimi oraz między Malwiną i jej protektorem – będą dokładnie identyczne. 
O ile jednak w pierwszym wypadku okazało się to trafne, o tyle w drugim – nieko-
niecznie. Głupota Alojzego polega więc na tym, iż stosowane przez niego standar-
dy postępowania arbitralnie uznaje on za uniwersalne albo przynajmniej za takie, 
którymi będą posługiwać się najbliższe mu osoby. Miarą owego perspektywizmu 
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jest fakt, iż zlekceważone zostają sygnały wskazujące na jego nieuprawniony cha-
rakter. Malwina wyraźnie dała mężowi do zrozumienia zarówno potrzebę męskiej 
obecności, jak i wątpliwość dotyczącą jego zaangażowania w ich małżeństwo. Po-
nadto znał on jej przeszłość, a mimo to nie dokonał pełnego rozpoznania, które 
zapewne odkryłoby „sławę” amanta i uwodziciela, z jakiej zasłużenie korzysta Kra-
nicki. 

Postępowanie Darwida jest szczególnie niekonsekwentne, zważywszy na fakt, 
iż nieustannie uczestniczy on w działaniach, podlegających zaciekłej konkuren-
cji. Wprowadzając do domu „protektora”, Alojzy postępuje wbrew własnemu 
doświadczeniu, dlatego najwyraźniej radykalnie oddziela on sferę zawodową od 
rodzinnej. Na straży tej ostatniej stoją instytucje, które, jak mniema, zwalniają go 
od odpowiednich procedur. Orzeszkowa pokazuje, że taka separacja w czasach 
nowoczesnych rzadko bywa uprawniona. 

Analogiczne mankamenty poznawcze pojawią się w postępowaniu dotyczą-
cym Mariana. Darwid, zlecając Kranickiemu wprowadzenie syna w wyższe sfery, 
również przyjął, że kiedy tylko uzyska on odpowiednią pozycję, wówczas wyko-
rzysta ją – wzorem ojca – w celu osiągnięcia jeszcze większych dochodów. Dla-
tego Alojzy – znowu – nie sprawdził, w jakim otoczeniu będzie tak naprawdę 
przebywał i dojrzewał Marian. Gdyby to uczynił, dowiedziałby się, że egzystencja 
nowoczesnej arystokracji polega przede wszystkim na traceniu kolejnych fortun, 
a nie na ich pracowitym gromadzeniu. 

Nieroztropna decyzja została więc podjęta, ale znacznie ważniejsze okazują 
się jej nieoczekiwane konsekwencje, które określić można mianem deprawacji. 
Malwina decyduje się na romans, który ostatecznie stanie się źródłem dręczących 
ją wyrzutów sumienia. To właśnie one wywołują u niej stan permanentnej izolacji 
odbierającej sens rodzinnej egzystencji i skazującej na przebywanie w wielkoświa-
towym towarzystwie. Jeśli więc nawet zerwanie z Kranickim tylko w niewielkim 
stopniu przełamuje ową alienację, oznacza to, iż Malwina w znacznym stopniu 
utraciła szacunek do samej siebie. 

Kariera Mariana w wyższych sferach powoduje natomiast, iż jego istnienie 
podporządkowane zostaje przypadkowi i kaprysowi. Arystokratyczna moda na 
szukanie nowych wrażeń okazuje się bowiem nie tylko kosztowna, ale i destabili-
zująca jakikolwiek projekt spójnego, konsekwentnego działania. 

Przyglądając się romansowi matki, Irena coraz silniej ulega rozczarowaniu. 
Nie wierzy zatem w trwałą, małżeńską miłość; wierzy natomiast, że każdy związek 
wcześniej czy później zostanie „uzupełniony” o kochanka czy kochankę. Dlatego 
tak bardzo fascynuje ją baron Emil, który w równie cyniczny sposób interpre-
tuje niemal każdą dziedzinę międzyludzkich relacji. Projektując swoje małżeń-
stwo z nim, Irena działa pod wpływem zamiaru opuszczenia rodzinnego domu, 
w którym romans okryty był nieznośną i wymagającą permanentnej hipokryzji 
„tajemnicą”. Ta właśnie nie powinna istnieć w ich związku, dlatego Darwidówna 
ceni u barona także szczerość dotyczącą jego aktualnych i przyszłych kochanek. 
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Taka postawa nie tylko potwierdza zasadę, zgodnie z którą dzieci najczęściej 
powtarzają błędy rodziców. Irena – zupełnie bezwiednie – zamierza bowiem stwo-
rzyć znacznie trudniejszą sytuację: stała obecność kochanki u boku męża musi 
wywoływać u żony cykliczne fale zazdrości, nienawiści i cierpienia. Bohaterka nie 
zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ ulega perspektywicznemu złudzeniu: romans 
matki i jej protektora obserwowała z pozycji zewnętrznej, niezaangażowanej, dla-
tego nie może wiedzieć, że niekiedy ukrywanie prawdy zabezpiecza przed wybu-
chem najgorszych emocji. Ponadto wydaje jej się, że skoro wyszła z jednej próby 
zwycięsko – gdy baron publicznie pokazał się z Lili Kerth – to została już trwale 
uodporniona na doznawanie zazdrości i jej konsekwencji. Trudno więc oprzeć się 
wrażeniu, iż kobiety nowoczesne musiały się wydawać Orzeszkowej dość naiwne 
i lekkomyślne w swym podejściu do konwenansów i ich roli4. 

Jednakże najgorsze skutki niefortunnej decyzji spotykają jej inicjatora. Dar-
wid szybko odkrywa większość z powyższych spraw, a interlokutorzy – Kranicki, 
Marian, Irena – jednoznacznie i przekonująco wskazują na jego własną odpowie-
dzialność (lub współodpowiedzialność) za aktualny stan, w jakim znalazła się cała 
rodzina. O ile jednak w trakcie pierwszej rozmowy Alojzy – sam przed sobą –
jeszcze przyznaje się do udziału w tym procederze (por. A, 17), o tyle później nie 
zauważa już tej kwestii. Zawsze reaguje podobnie, tyle że początkowo jego hi-
pokryzja jest intencjonalna, a następnie bezwiedna. Deprawacja Darwida polega 
bowiem na oczyszczeniu siebie z jakikolwiek zarzutów, którymi zostają obciążeni 
wyłącznie inni: Kranicki, Marian, Irena, Malwina. To oni są „winni”, dlatego po-
niosą „karę”, która zresztą okazuje się odwrotnie proporcjonalna do faktycznie 
popełnionych błędów: ci, którzy aktywnie się do nich przyczynili, potraktowani 
zostają surowo, w sposób demonstracyjny (za pomocą nakazów i zakazów), ale 
bez agresji; Malwinę natomiast biernie ulegającą wpływom spotykają najgorsze 
–  i zarazem ukryte – represje. Pozornie jej sytuacja nie ulega bowiem zmianie, 
Darwid jednak zostaje opanowany nieprzejednaną nienawiścią do swojej żony 
i żywi do niej pogardę. Oznacza to faktyczny koniec ich małżeństwa, gdyż Alojzy 
nigdy nie zapomni Malwinie zdrady.

Orzeszkowa zwraca na tę kwestię szczególną uwagę. Marian i Kranicki słusz-
nie zarzucają bohaterowi wypieranie własnej winy i przerzucanie jej na innych; 
jednakże sami czynią dokładnie to samo, uznając, iż pozostają poza cieniem po-
dejrzenia. Jedynie Malwina ma odwagę przyznać się do swoich uchybień i prosić 
męża o przebaczenie; nie otrzyma go jednak, gdyż, aby je udzielić, zbyt wiele prze-
konań o sobie samym musiałby najpierw zrewidować.

4  W ten sposób rozumiem uwagę pisarki z listu do Wincentego Łosia: „Dekadentki zaś takie jak 
Irena, 20-letnie, w Warsz[awie] znam. Gotowe są one zawsze powiedzieć: »cerowane szkarpetki« właśnie 
dlatego, że dla otoczenia ich to sho[c]king. Nie stosować się do szablonu, trywialność sięgającą ohydy 
mięszać z poetycznością wpadającą w bezsens – to właśnie dominujące cechy tego rodzaju dekadentów” 
(E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Oprac. E. Jankowski. Wrocław 1976, t. 8, s. 231–232). 
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Nikczemność

Darwid stara się najpierw zapewnić najbliższym stabilizację przy pomocy protek-
tora, a następnie sam podejmuje próby sanacji. Wszelako jego wysiłki przynoszą 
dokładnie odwrotny skutek: rodzina ulega coraz większej destabilizacji i alienacji. 
Proces ten – pod pozorem familijnej idylli – zapewne trwałby jeszcze długo, gdy-
by nie pogarszająca się sytuacja Malwiny, która znajduje się już na skraju depresji. 
W jej właśnie obronie staje Irena, chcąc uzyskać od ojca zgodę na wyjazd z matką 
do oddanego im majątku na wsi. 

Alojzy rozumie, iż taka aprobata byłaby faktycznie nieformalnym rozwodem, 
dlatego rozmawiając z córką, nie przyjmuje jej argumentów. Oboje zresztą ulegają 
gwałtownym emocjom, zatem nie słyszą szmerów spowodowanych obecnością 
Kary. Oboje też znają już jej zwyczaj podsłuchiwania rozmów w gabinecie, ale 
w tym wypadku nawet nie biorą takiej ewentualności pod uwagę. 

Jeśli więc później Alojzy oskarży Malwinę (a poniekąd i córkę) o spowodo-
wanie śmierci Kary, to znowu sam będzie uchylał się od jakiejkolwiek odpowie-
dzialności. Irena nazwie to pomówienie nikczemnością, gdyż godzi ono w istotę 
macierzyństwa, które jest dla Malwiny ostatnim skrawkiem zniweczonej godno-
ści. W tym określeniu jest też protest Ireny przeciwko zbyt pochopnej ocenie jej 
działań: jej dramat polega na tym, iż szlachetne intencje – także dotyczące sio-
stry – wywołały fatalne następstwa. Orzeszkowa wyraźnie zaznacza, iż sytuacja 
międzyludzkiego konfl iktu przekształca nawet niewinne i neutralne zachowania 
w kolejne etapy walki. 

Fabuła przedstawiająca losy tej rodziny jest zatem skonstruowana na zasadzie 
paradoksu: im więcej bowiem wysiłku wkłada Darwid w ocalenie nadszarpniętych 
relacji, tym szybciej sprowadza ostateczną katastrofę. Kara zapewne nie umarłaby, 
gdyby Alojzy nie doprowadził żony do tak złego stanu. Uzdrowienie polegające na 
posądzaniu, nienawiści i wywieraniu presji na innych musi spowodować zupełny 
rozkład familijnych więzi. Gdyby ojciec zastanowił się nad tym, zapewne zdałby 
też sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie zagraża jego ukochanej córce. Silne 
antagonizmy rodzinne zawsze najdotkliwiej uderzają w tych, którzy ze względu 
na wiek i brak doświadczenia są najbardziej bezbronni. 

Paradoks trzeci: dysonans, czyli harmonia

Marian i Emil zostali wyposażeni w typowo dekadencką pasję, jaką jest zami-
łowanie do dzieł sztuki artystycznej i użytkowej. Wszelako posiadanie wysubli-
mowanej kolekcji, uczestnictwo w wystawach, praktyka muzyczna i literacka, czy 
wreszcie zasób przekonań estetycznych pozbawione zostały autonomicznego cha-
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rakteru. Orzeszkowa pokazuje bowiem nieustanne uwikłanie tego rodzaju dzia-
łalności w sytuację egzystencjalną i zależność od niej, która podlega radykalnym 
zmianom. 

Tę zależność pisarka przedstawia, kontrastując sekwencję nudy oraz egzaltacji, 
w jakiej uczestniczą obaj esteci. Etap pierwszy przynosi rozczarowanie i zniechę-
cenie, które dotyczy także – jak przekonuje ich pobyt w teatrze – aktualnych zja-
wisk artystycznych. Poszukiwanie fascynacji wymaga więc przekroczenia tego, co 
w sztuce banalne i pospolite. Dlatego sięgają oni do dzieł pochodzących z epok 
odległych: są to albo średniowieczne stylizacje, albo kontynuacje sztuki wczesno-
renesansowej (prerafaelici, Nazarejczycy). 

Jednakże kwestię tę pisarka traktuje nader wnikliwie, zatem wyraźnie zazna-
cza, iż owe zainteresowania stanowią jednie wstępną, czysto negatywną fazę, po-
zwalającą na separację od nudnej współczesności5. Ekscytacja bowiem pojawia się 
dopiero wówczas, gdy dawne, idealne wzorce umieszczone zostaną w jak najbar-
dziej obcym im kontekście. Dokonywanie eksperymentalnych, dysonansowych 
zestawień, w których to, co duchowe, połączone zostaje z pierwiastkiem zmy-
słowym (niekiedy nawet wulgarnym), dostarcza najsilniejszych wrażeń. Dlatego 
obaj esteci przedkładają występy Lilii Kerth, poezję Baudelaire’a lub Rimbauda 
nad interesujące, chociaż niewywołujące aż tak intensywnych reakcji, obrazy fa-
woryzowanych malarzy. 

Sztuczne pobudzanie pragnienia wymaga więc „obiektu” niezwykłego, który 
będzie zarówno rzadki, trudno dostępny, jak i intrygujący ze względu na połą-
czenie tego, co dotąd było starannie oddzielane. Jednakże Orzeszkowa nie po-
przestaje na tej propozycji antropologicznej, ale wydobywa także katastrofi czne 
znaczenie nowoczesnego estetyzmu. Jego dekadencka natura rozumiana jest tu 
jak najbardziej dosłownie: zainteresowanie sztuką odzwierciedla bowiem stan 
rozpadu i kryzysu cywilizacji, który polega na zanegowaniu najbardziej funda-
mentalnej opozycji. Właściwy sens owych „dysonansów” – który natychmiast, 
z pozycji zewnętrznej, dostrzega Kranicki – koncentruje się wokół połączenia 
sacrum i profanum. Zatarcie tej różnicy, która jest źródłem wszystkich innych dy-
stynkcji, oznacza, że stabilne podziały w obrębie kulturowego systemu nie funk-
cjonują już dłużej, powodując, iż wszystko staje się równoważne wszystkiemu. 
Agronauci przynoszą zresztą pierwsze symptomy tego zjawiska: zdobywanie ma-

5  W tym wymiarze zainteresowania średniowieczem i wczesnym renesansem pozostają nacechowane 
resentymentem. Max Scheler zauważył bowiem, iż współokreśla on postawę romantycznego konesera: 
„Dzieje się tak przynajmniej w tej mierze, w jakiej właściwa jej tęsknota za jakimś obszarem historycznej 
przeszłości (Hellada, średniowiecze itd.) nie opiera się w pierwszej kolejności na jego szczególnej sile 
przyciągania, z jaką działałaby na podmiot specyfi czne dla danej epoki wartości i dobra, lecz na pewnym 
wewnętrznym ruchu ucieczki przed własną epoką, a wszelka pochwała i wszelka afi rmacje »przeszłości« 
zawiera też stale intencję deprecjacji własnej epoki i otaczającej podmiot rzeczywistości” (M. Scheler, 
Resentyment a moralność. Przeł. B. Baran. Warszawa 2008, s. 49). 
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jątku nie różni się od jego trwonienia, ratowanie – od przyspieszania katastrofy, 
a miłość – od śmierci. 

Proces ten przejawia się najwyraźniej w domenie estetycznej, ponieważ tu 
właśnie wydaje się bezpieczny – tylko fi ngowany – i niewinny. Ale zestawienie 
owej symulacji z analogicznymi kwestiami pojawiającymi się w powieściowych 
realiach zawiera nader ironiczny potencjał. Orzeszkowa sugeruje, że dekadencka 
fascynacja stanem chaosu przypomina – igranie z ogniem, któremu oddają się 
nieostrożne dzieci. 

Kiedy jednak okaże się, iż pogardzana rzeczywistość oferuje dekadentom 
znacznie silniejszą dawkę ekscytacji, ich estetyka ulegnie modyfi kacji. Kult dy-
sonansu zostanie wyparty przez admirację klasycznej harmonii, ponieważ tylko 
te dzieła sztuki – teraz będą to przede wszystkim obrazy – które realizują ową 
zasadę, będzie można spieniężyć z odpowiednim zyskiem. Pisarka zresztą nada-
je tej wolcie charakter komiczny, aranżując estetyczne polemiki w gronie trojga 
przyjaciół: o ile bowiem pierwsza faza przebiegała pod znakiem buntu „młodych” 
(Marian, Emil) przeciwko „starym” (Artur), o tyle faza druga przypomina akade-
mickie dyskusje, w których obaj znawcy zostają zdominowani przez staroświecką 
pedanterię. Słuchający ich Kranicki mógłby tryumfować, gdyby merkantylny cel 
owych sporów nie wywoływał w nim szczerego zdegustowania. 

Paradoks czwarty: egoizm, czyli altruizm

Poglądy etyczne, jakie panują w rodzinie Darwidów, są nowoczesne. Alojzy opo-
wiada się za kapitalistyczną wersją społecznego darwinizmu, zgodnie z którą do 
bogactwa dochodzą tylko ci, którzy wytrwale pracują; ci zaś, którzy z różnych 
– przeważnie naturalnych – względów nie są do tego zdolni, skazani zostają na 
eliminację. Marian jest kulturowym relatywistą, który ocenę międzyludzkich sto-
sunków uzależnia od rodzaju cywilizacyjnej formacji oraz stopnia jej rozwoju. 
Irena natomiast wyznaje radykalny cynizm, który pod wzniosłymi i szlachetnymi 
pozorami – np. miłości – zawsze dopatruje się jak najgorszych motywacji. 

Wszelako owe przekonania okazują się niestosowalne względem członków 
własnej rodziny. Alojzy nie tylko hojnie wspiera działania fi lantropijne, ale także 
wydaje zawrotne sumy dla ratowania słabej, dręczonej przez chorobę córki. Ma-
rian nie pochwala rozwiązłego stylu życia Emila, ponieważ przewiduje – słusznie 
zresztą – że przyszły szwagier przysporzy jego siostrze niemałych cierpień. Irena, 
angażując się w poprawę losu matki, odkrywa w sobie szczere i bezinteresowne 
uczucie dla niej. 

Prezentacja tego kontrastu ma na celu nie tyle kwestionowanie stanowisk no-
woczesności, ile – raczej – obronę innych, dawniejszych propozycji. Okazuje się, 
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iż więzy rodzinne są najtrudniejsze do zerwania przez moralny indyferentyzm. 
Solidarność, współczucie, troska o najbliższych są bowiem reakcjami spontanicz-
nymi, dlatego ufundowany na nich kodeks nie jest arbitralny czy nieaktualny. 

Oczywistym dramatem rodziny Darwidów jest fakt, iż owe postawy nie są 
praktykowane zawsze, ale wymagają zaistnienia trudnych, wręcz tragicznych sy-
tuacji. Drugie, ważne ograniczenie polega na zbyt selektywnym charakterze tych 
stanowisk: stosują się one tylko do jednej osoby (Kary, Ireny, Malwiny), z wyraź-
nym pominięciem pozostałych. Po trzecie natomiast, są one absolutnie nieobecne 
tam, gdzie wydają się niezbędne, czyli w relacji małżonków, na której opiera się 
funkcjonowanie rodziny. Jednakże w ten sposób podkreślona została siła trady-
cyjnego systemu wartości, który nawet w formie tak „szczątkowej” okazuje się 
– okresowo przynajmniej – trwalszy od nowoczesnych propozycji. 

Wyjątkiem od tej reguły jest baron Emil. Jego skrajny cynizm – którym zaraża 
Irenę i Mariana – jest spójny oraz konsekwentny, gdyż krytyka „pradziadowskie-
go” kodeksu (łącznie z jego patriotycznym wymiarem) nigdy nie jest w sprzecz-
ności z postępowaniem. Pisarka tym razem powstrzymała się od wyraźnej dez-
aprobaty tego typu egzystencji, niemniej dyskretnie pokazała cenę, jaką trzeba 
za nią zapłacić. Baron ironicznie wypowiada się o instytucji rodziny, a jego wizja 
małżeństwa zakłada „wspólną samotność” w realizowaniu odrębnych przyjemno-
ści. Emil Blauendorf już jest osobą pozbawioną autentycznych i głębokich relacji 
z innymi i zapewne stan ten ulegał będzie intensyfi kacji. 

Wszelako Orzeszkowa, pokazując relikty tradycyjnej etyki, nie dokonuje ich 
absolutyzacji. Jeśli bowiem podlega ona wyraźnym ograniczeniom, to okazuje 
się wiążąca tylko momentalnie. Dlatego ostatecznie nie powstrzymuje rozkładu, 
jakiemu ulegają familijne więzi. Argonauci są bowiem powieścią o samotności 
i rozpadzie rodziny, który okazuje się procesem nieodwracalnym. Nawet wiejska 
idylla Malwiny i Ireny opatrzona została znakiem zapytania, gdyż nie wiadomo, 
w jaki sposób ułożą się kontakty matki z córką po rewelacjach dotyczących oko-
liczności śmierci Kary.

* * *

Diachroniczna (i dynamiczna) analiza podstawowych zagadnień pozwala 
uściślić trafną diagnozę, wedle której: „Krajobraz Argonautów jest w istocie pu-
stynny i beznadziejny, a racja obu młodych bohaterów pozostaje w powieści nie 
zrównoważona w pełni żadną inną”6. Konstruowanie owego pejzażu dokonuje się 
dzięki wytrwałemu budowaniu efektów symetrii. Orzeszkowa pokazuje, iż niemal 
wszyscy bohaterowie są podobni: każdy ulega tej samej oscylacji między nudą 
a egzaltacją; każdy dysponuje ograniczoną, perspektywiczną wiedzą, za pomocą 

6  T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890–1905). Kraków 1986, s. 118. 
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której demistyfi kuje i oskarża innego (wyłączając siebie z tej procedury); nawet je-
śli nie każdy jest niekonsekwentnym egoistą, to i tak wszyscy okazują się samotni 
i pozostają bez wsparcia; a jeśli ktoś interesuje się sztuką, to bywa i dekadentem, 
i klasykiem – w zależności od sytuacji. 

Paradoksalna struktura tej powieści polega na tym, iż owe analogie prima facie 
wydają się różnicami. W danym momencie jedna racja jest przeciwstawiana innej; 
jeden cel i pragnienie – innym, jedna zasada moralna – zasadzie odwrotnej. Do-
piero suma wszystkich wydarzeń pokazuje, że niemal każdy z bohaterów kiedyś 
zajmował obie, wykluczające się, pozycje. 

Pustynia Argonautów tworzona jest za pomocą sztucznych opozycji, które oka-
zują się sytuacyjne i nietrwałe. Ten homogeniczny, jałowy obraz jest wprawdzie 
„oprawiony” pewną ramą, która zaczerpnięta została z wiejskiego dworu i prowa-
dzonej w nim egzystencji, ale tylko nielicznym udaje się tam znaleźć. I nawet oni 
będą musieli najpierw zmierzyć się z doświadczeniem własnej klęski – a może też 
upokorzenia – ponieważ wracają tam, skąd kiedyś pełni nadziei odeszli (Artur) 
lub zostali zabrani (Malwina).
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