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Według Przemysława Czaplińskiego Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego jest tra-
dycyjnie skonstruowaną powieścią z przezroczystą narracją, zawierającą określo-
ne narracyjne struktury i prawidła tradycyjnej opowieści. Odpowiada im treść 
dzieła, które w swojej istocie dotyka, jak pisze krytyk, spraw zwyczajnych, jest to 
„zwyczajne opowiadanie o zwyczajnej przeszłości”1.

O ile zgodzić się trzeba z niektórymi intuicjami poznańskiego badacza litera-
tury, że Widnokrąg jest uobecnieniem świata minionego dzięki określonym stra-
tegiom narracyjnym, o tyle należałoby podać w wątpliwość krytyczną sądy Czap-
lińskiego, czyniące z Widnokręgu powieść totalizującą, mając na celu uchwycenie 
całości ludzkich stosunków i oddanie pełni ludzkiego doświadczenia. Według 
Czaplińskiego: „«doświadczać» u Myśliwskiego znaczy przeżywać pełnię istnie-
nia [...]”. Dzieło Myśliwskiego da się więc nazwać epopeją spełnionej nostalgii, 
powieścią o tym, że powrót jest możliwy”2. Jakkolwiek zdania te brzmią wzniośle 
i pięknie (tytuł książki Czaplińskiego to Wzniosłe tęsknoty), to niełatwo się do 
końca zgodzić z niektórymi spostrzeżeniami autora. Główną wątpliwość budzi 
intencja, jaką przydaje Czapliński Myśliwskiemu, to jest stworzenia epopei będą-
cej summą ludzkiego doświadczenia z aspiracjami i tendencjami całościującymi 
i totalizującymi. Z artykułu Czaplińskiego można wysnuć wniosek, że Myśliwski 
chce przywrócić wzór powieści XIX-wiecznej z zamykającą i totalizującą fabułą 
w ramach określonych struktur i prawideł opowieści.

Tak się jednak w wypadku Widnokręgu nie dzieje i Czapliński zdaje się mieć 
tego świadomość, kiedy pisze na przykład o tym, że: „otwartość, niedomknię-
tość, niedokończoność wydają mi się kolejną lekcją, którą Piotr przyswoił i za-
chował jako miarę przeżyć”3. Z artykułu Czaplińskiego można wysnuć zatem dwa 
wnioski. Pierwszy i najbardziej oczywisty, że Widnokrąg Myśliwskiego to powieść 
mająca ambicje totalizujące i zamykające. I drugi, wydający się ciekawszy, że 

1 Por. P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat 90-tych, Kraków 2001, s. 57.
2 Tamże, s. 61.
3 Tamże, s. 63.
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Widnokrąg to również powieść otwarta, niejako niedokończona, niezamknięta, 
fragmentaryczna. Tym dwóm, równoległym nurtom interpretacyjnym, które za 
Kazimierzem Bartoszyńskim można nazwać mianem opozycji „totalizacja versus 
fragmentaryzacja”4, chciałbym poświęcić kilka uwag i przyjrzeć się im bliżej.

W Widnokręgu zwraca przede wszystkim uwagę sposób budowania narracji, 
nieoczywista linia opowieści. Linia ta, co można już odczytać na blurbie książki, 
jest swoista, zygzakowata, meandryczna. Ucina jeden wątek opowieści, by potem 
znów powrócić do przerwanego uprzednio wątku po to, aby, metodą odpomina-
nia, przywoływania i perseweracji zamknąć opowieść, równocześnie ją otwiera-
jąc. W rezultacie zakończenie pozostaje niejako w zawieszeniu, dalekie od totali-
zującego podsumowania.

By zegzemplifi kować te tezy, przyjrzyjmy się jednej z opowieści umieszczonej 
w Widnokręgu pt. Kruczek. Opowieść dotyczy charta o imieniu Kruczek, które-
go wybite oko stało się swoistą idée fi xe głównego bohatera opowiadania, wujka 
Władka. Dzieli się jakby na dwie uzupełniające się części. Pierwsza z nich dotyczy 
dojrzewania narratora Piotra wraz z tytułowym Kruczkiem, w której przeplatany 
jest wątek psa i dzieciństwa Piotra. Natomiast druga część dotyczy stopniowego 
wpadania w obłęd (czy też pogrążania się w dziwactwie) i osamotnienia wujka 
Władka oraz odwiedzin, które składał mu dorosły już Piotr wraz z synkiem Paw-
łem. W opowieści Kruczek mamy do czynienia z dużym przeskokiem czasowym 
– mały chłopiec staje się nagle dorosłym mężczyzną, który ma już własnego syna. 
Wątkiem, który spaja tych dwóch różnych narratorów z odmiennych czasów, jest 
po pierwsze tytułowy Kruczek, który powraca na końcu opowieści, a po drugie 
sama, immanentna siła pamiętania, która wskazuje na poszczególne miejsca ulo-
kowane w czasie i, co za tym idzie, na bolesną możliwość powrotu do tych miejsc. 
Pozwolę sobie zacytować odpowiedni fragment z Widnokręgu:

Toteż ów lęk, który mnie z czasem zaczął nawiedzać z każdymi kolejnymi odwiedzinami 
i który powodował, że coraz rzadziej ich odwiedzałem, popadając jak gdyby w zobojęt-
nienie, miał swoją przyczynę właśnie w tym, że zbliżałem się coraz bardziej do zrozumie-
nia, że to jest właśnie to miejsce. Być może, poszukiwałem nawet tego miejsca i zarazem 
broniłem się przed jego odkryciem, przewidując, że nie da się nigdy z niego uciec ani 
zastąpić żadnym innym, bo gdziekolwiek jesteśmy, to miejsce jest w nas. I nie jako pamięć 
czy sumienie, lecz jako los, bo los to wyznaczona z mocy grobów przestrzeń5.

Sama opowieść o Kruczku, choć przeplatana dygresjami, biegnie w miarę li-
nearnie; swoistym punctum pamięci jest właśnie moment, w którym nagle i nie-
oczekiwanie opowieść o dzieciństwie staje się opowieścią o dorosłości i bolesnym 
powrocie do tego, co minione.

Nagłość tej dygresji i jej swoista nieprzystawalność, coś, co niejako zamiast 
spajać narrację, dzieli ją i różnicuje, można nazwać, według defi nicji Kazimierza 
Bartoszyńskiego, fragmentem w sensie strukturalnym. Jak pisze badacz:

4 Por. K. Bartoszyński, O fragmencie, [w:] Problemy teorii literatury, Wrocław 1990, s. 85.
5 W. Myśliwski, Widnokrąg, Warszawa 2000, s. 193.
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Istnieje wiele mniej lub więcej metaforycznych sformułowań pojęcia otwartości struk-
turalnej. Umberto Eco kojarzy z nią – zgodnie z zasadami teorii informacji – pojęcie 
nieprzywidywalności, mówiąc o dziele otwartym jako o łączącym maksimum bezładu 
z minimum ładu [...]. Fragment znajdowałby się na terenie gatunkowej chwiejności, po-
dobnie jak esej, a nawet należałoby mu przypisać cechę opozycyjności wobec wszelkiej 
kategoryzacji gatunkowej. Stworzenie poetyki fragmentu jest przeto przedsięwzięciem 
paradoksalnym, jest poniekąd pracą zbadania „jak w sposób najdoskonalszy być niedo-
skonałym”. Ponieważ właśnie to, co leży poza poetyką, jest jego domeną. Stosowne byłoby 
być może, przypisanie fragmentowi za Derridą – cechy „esencjalnej nieukończalności”, 
która nie może być zredukowana6.

W Widnokręgu jednak trudno mówić o zamierzonym przedsięwzięciu frag-
mentaryzacji opowieści, która jako jedyna dynamizuje strumień narracji. Raczej 
widać w nim to napięcie, które trafnie wykrył już Czapliński w swoim szkicu. Po-
lega ono na dążeniu do całości, równoczesnym i nieuniknionym myśleniem frag-
mentami, odpryskami wspomnień, które to myślenie, przejawiające się w określo-
nej formie narracyjnej, naśladuje sam proces pamiętania.

Pamięć w Widnokręgu powinna być przedstawiona dialektycznie. Z jed-
nej strony jako siła, która próbuje scalić i uspójnić luźny strumień wspomnień, 
a z drugiej poddaje się jego nieprzewidywalnemu, nieoczekiwanemu i właśnie ot-
wartemu nurtowi prowadzącemu do nieoczekiwanych, otwartych rozstrzygnięć.

W interesującym artykule Eugenio Donato, Ruiny pamięci. Fragmenty archeo-
logiczne i artefakty tekstowe, autor przedstawia pracę pamięci na podstawie analizy 
utworów romantycznych (przede wszystkim Wordswortha Opactwo w Tintern), 
egzemplifi kując tezę o niemożliwości przedstawienia tego, co zostało uprzednio 
utracone i pogrzebane w ruinach pamięci. Pamięć przywołuje nieobecne tylko po 
to, aby je utracić. Dlatego praca pamięci jest iluzoryczna i iluzoryczna jest ciągłość 
pamiętającego „ja”. Mamy w pamięciowym przedstawieniu do czynienia ze złu-
dzeniem przywoływanej fi gury obecności i ze złudzeniem tego, co Michał Paweł 
Markowski nazywa pragnieniem obecności, a co w fi lozofi i nazywa się metafi zyką 
obecności.

Innymi słowy, obecność jest niemożliwa, możliwe jest tylko złudne przedsta-
wienie obecności, które daje jedynie pozór trwania. Jak pisze Donato:

Nawet przy założeniu, że fragmenty archeologiczne pogrzebane w przeszłości to nic inne-
go jak tylko przedstawienia, porządek tego, co w postaci ruin spoczywa w pamięci, różni 
się od późniejszych rekonstrukcji. W rzeczywistości w tożsamościach i ciągłościach ge-
nerowanych przez powtarzalny mechanizm przypominania, utrwalania i przedstawiania 
kryje się niemożliwa do określenia różnica między elementami pogrzebanymi w prze-
szłości pamięci, a ich późniejszym przypomnieniem w teraźniejszości przedstawienia7.

6 K. Bartoszyński, O fragmencie, s. 82.
7 E. Donato, Ruiny pamięci. Fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe, „Pamiętnik Literacki” 

1986, nr 3, s. 320.
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W artykule Donato wyraża niewiarę w możliwość przywołania tego, co mi-
nione. W wyniku pracy pamięci i wyobraźni pozostaje tylko „muzeum archeo-
logiczne niedbale zestawionych fragmentów przeszłości”8, swoisty chaos, którego 
nie da się uporządkować żadną ocalającą narracją. 

W Widnokręgu natomiast daje się wyśledzić napięcie między wiarą i ufnoś-
cią w rzetelne przedstawienie przeszłości i porządkujące ustrukturowanie pamię-
tającego „ja”, a owymi meandrami, zygzakami pamięci, które ukazują, że proces 
przypominania sobie, a więc ocalenia minionej przeszłości nie ma jednorodnego 
i ciągłego przebiegu, ale jest procesem bolesnym, obfi tym, by znów sięgnąć do 
języka ponowoczesnego, w rozmaite „rysy”, „szczeliny” i „pęknięcia”.

Takim pęknięciem w procesie pamiętania jest, moim zdaniem, nagła zmia-
na wieku narratora, a co za tym idzie jego usytuowania w czasie opowieści. 
Przez ten zabieg opowieść nabiera cech właśnie tego rodzaju chorej, „pęknię-
tej” struktury pomiędzy „ja” obecnym, dojrzałym a „ja”, które zostało z tyłu, 
w przeszłości. Jednak daje się zauważyć, że gest narratora Myśliwskiego, choć 
przez owo pęknięcie bolesny i niejednoznaczny, jest jednak gestem dającym na-
dzieję na przywołanie i powrót (w czym trzeba przyznać rację Czaplińskiemu), 
jest gestem ocalającym, pozwalającym na mimo wszystko zachowanie ciągłości 
i trwania pamiętającego „ja”. 

Również obsesyjnie powracające widmo Kruczka z wybitym okiem i niekoń-
czące się dociekanie wujka Władka, kto jest sprawcą tego czynu, stanowi również 
swoiste, bolesne punctum, które jednocześnie spaja i scala opowieść, ale także po-
daje w wątpliwość charakter sielskiej arkadyjskości i złotych czasów dzieciństwa, 
czasów mitycznych, in illo tempore, raju, na którym nie spoczywa żadna rysa9.

To pęknięcie w narracji jest również pęknięciem w czasie, ale równocześnie 
pozostaje naruszeniem tożsamości opowiadającego narratora przez wtargnięcie 
tego, co za Agatą Bielik-Robson można nazwać „czasem rzeczywistym”. Istnieją 
bowiem dwa rodzaje pamiętającego „ja”, które usytuowane jest w czasie. Jedno 
z nich to mocne, kartezjańskie „ja”, bez luk i pęknięć, w którym czas nie przeciw-
stawia się dążeniu „ja” do jedności i tożsamości. Takie „ja” swoją opowieść snuje 
linearnie i ma mocne, wewnętrzne poczucie siebie dane a priori. Jak pisze Agata 
Bielik-Robson:

Narracyjna koncepcja tożsamości, uprawiana przez takich myślicieli, jak Paul Ricœur czy 
Charles Taylor, mieści się w ramach nienaruszonego wzorca kartezjańskiego. Czas jako 
wewnętrzny żywioł podmiotowości jest jednocześnie „czasem opowiadania”, le temps 
récit, danym jak a priori właśnie po to, by podmiot mógł w każdej chwili odtworzyć swą 

8 Tamże, s. 338.
9 O tego rodzaju „nieoczywistej” mityzacji pisała Bogumiła Kaniewska w artykule O sposobach 

i  funkcjach mityzacji, „Twórczość” 1992, nr 4, s. 103. Z kolei Justyna Kowalska w artykule Prawiek 
i Widnokrąg pisze w dość uproszczony sposób o zjawisku mityzacji u Myśliwskiego, które można na-
zwać nawet panmityzacją, czyli obsesyjnym przywoływaniem czasów arkadyjskich, „Dialog” 2000, 
nr 10, s. 96–117.
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jedność, opowiedzieć siebie od początku do końca, rozpoznać się bez trudu w swej nar-
racyjnej substancji10.

Tego rodzaju autonarracja stwarza poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że „ja” 
w swojej opowieści czuje się bezpiecznie i pewnie.

Istnieje jednak również drugi rodzaj usytuowania „ja” wobec czasu opowieści, 
który jest od pierwszego biegunowo różny. Jak pisze Bielik-Robson: „zgodnie z tą 
drugą linią fi lozofi czną, czas jest tym, co przeciwstawia się roszczeniu «Ja» do 
jedności i tożsamości”11.

Takim pęknięciem w ciągłości tożsamości uniemożliwiającym zaistnienie 
spójnej opowieści jest wtargnięcie „rzeczywistego”. Jak pisze Bielik-Robson: 

Narracja chciałaby przebiegać liniowo, od początku do końca, domagając się pełnej i sa-
mowystarczalnej całości, ale to, co rzeczywiste, nie pozwala jej na realizację tego dążenia: 
rzeczywiste powraca i przerywa bieg opowieści, zmuszając je do potknięć i powtórzeń12.

Tego rodzaju wtargnięciem „rzeczywistego” w narrację Widnokręgu może być 
wybicie oka psu Kruczkowi i późniejsze jego zaginięcie, które powoduje ciąg ob-
sesyjnych i perseweracyjnych myśli u wujka Władka. Powoduje ono także ciąg 
repetycji, powtórzeń i nawrotów tego samego wątku, z którym nie może się upo-
rać wujek Władek – tkwi w nim niczym bolesna „zadra”, tworząc lukę i pęknięcie 
w jego tożsamości i poczuciu siebie, powodując swego rodzaju nieoczywistość 
i nieprzezroczystość postaci wujka Władka.

Można zresztą powiedzieć, że narracja w Widnokręgu kryje właśnie w sobie 
jakąś lukę, pęknięcie, coś, co podmywa od wewnątrz z pozoru stabilne i stałe nar-
racyjne ramy, tworząc nie tyle narrację linearną z mocno zarysowanym, silnym 
narratorem (odpowiednik mocnego kartezjańskiego „ja”), ile narrację podmy-
waną stale przez nurt „rzeczywistego”, które jest w ukryciu, a powoduje swoiste 
pokawałkowanie opowieści, zygzaki i meandry pamiętania. Przy czym cały czas 
czytelnik śledzi napięcie między dążeniem całościującym narracji, próbującej zbu-
dować spójną i bezpieczną opowieść z pewnym siebie „ja”, a fragmentarycznością 
tejże opowieści, która może być wygenerowana przez nieobecne, niewidzialne, ale 
jednak istniejące „rzeczywiste” wprowadzające lukę i pęknięcie w z pozoru spójną 
opowieść. 

Ta dialektyka całości i fragmentu, która jest niczym innym jak dialektycznym 
przedstawieniem procesu pamiętania, widoczna jest na kartach całego Widnokręgu. 
Składa się on bowiem ze swoistych punktów pamięci, które regularnie przywoły-
wane przez narratora nadają opowieści wymiar całościujący. Takim punctum jest 
na przykład motyw schodów na ulicy Browarnej, którymi Piotr prowadzi swojego 

10 Por. A. Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, 
s. 24.

11 Tamże.
12 Tamże, s. 28.
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chorego ojca do lekarza. Takim punctum jest również zagubiony bucik, który per 
analogiam jest zestawiony ironicznie z Proustowską magdalenką.

W tym „zagubionym buciku” zbiegają się linie czasu i pamiętania. Nie znale-
ziono go, przepadł. Jednak nostalgia za nim generuje żal za tym, co bezpowrotnie 
utracone. Bucik jest rzeczą nieodnalezioną, która nigdy nie zostanie już odna-
leziona. Podobnie niemożliwe jest do ustalenia, kto wybił oko Kruczkowi. Są to 
takiego rodzaju punkty, które nigdy nie znajdą odpowiedzi i nigdy w pełni nie 
uobecnią się.

Mówią jakby z jakiejś zaginionej zaprzeszłości, a ich siłą jest właśnie owa dia-
lektyczna obecność nieobecności, która wprawia w ruch mechanizm pamiętania 
narratora Widnokręgu.

To dialektyczne napięcie między obecnością a nieobecnością, między pracą 
pamięci a trudnym i bolesnym, meandrycznym i szarpanym przywoływaniem 
spraw minionych, przechyla się jednak u Myśliwskiego na korzyść tego, co za 
Michałem Pawłem Markowskim można nazwać pragnieniem obecności, które 
w piękny sposób znajduje swoją egzemplifi kację na ostatnich kartach powieści.

Chodzi mianowicie o gest dotknięcia, który generuje przywołanie i uobecnie-
nie tego, co nieobecne. Ten gest dotknięcia objawia się w paralelnym dotknięciu 
Anny (miłości narratora Piotra) i dotknięciu Piotra przez swojego syna Pawła. Te 
dwa rodzaje gestów są wyjawianiem się różnych form miłości: miłości zmysłowej, 
erotycznej Piotra do Anny i miłości rodzicielskiej Piotra do Pawła. Nie tyle jed-
nak mowa tutaj o empirycznym znaczeniu tych gestów, ile o sensach, które one 
generują.

A sensem gestu dotknięcia jest właśnie uobecnienie, utrwalenie pamięciowe-
go śladu poprzez mowę ciała – aby pamięć stała się ciałem i poprzez ciało mówiła. 
Gest dotknięcia bowiem jest gestem uobecnienia tego, co nieobecne, przywróce-
niem do życia poprzez powtórzenie (paralelizm dotknięć Anny i Pawła), nadzieją 
na zmartwychwstanie tego, co zostało utracone, a tym samym na ocalenie przed 
niszczącym działaniem czasu i śmierci.

Nieobecne zatem, pochowane w „ruinach pamięci”, nie jest iluzją mającą swo-
ją złudną egzemplifi kację w przedstawieniu tekstowym. Jest raczej autentycznym 
zdarzeniem, mającym naprawdę miejsce w przeszłości, którego moc przywołania 
ma właśnie opowieść. W jej funkcję ocalającą, pomimo rys, pęknięć i idącej za 
tym fragmentaryczności, zdaje się anachronicznie ufać narrator Widnokręgu Wie-
sława Myśliwskiego.

W tym sensie powieść Myśliwskiego jest jednocześnie dziełem przynale-
żącym do XIX-wiecznej tradycji wielkich, epickich powieści o całości ludzkich 
stosunków, próbującej w Balzakowski, encyklopedyczny sposób przedstawić tak 
zwane „mrowisko”, czyli świat społeczny, jak i powieścią, która niejako przekra-
cza tę tradycję, budując własny, osobny, indywidualny kosmos, w którym pęk-
nięcia i rysy widoczne w strukturze narracji nie są explicite oznaką chaosu, ale 
raczej znamionują otwartość powieściowej struktury i zaproszenie do wspólnej 
gry w powieściowy sens.
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Powieść Myśliwskiego ma strukturę jednocześnie otwartą i fragmentarycz-
ną. Próbuje mianowicie ogarniać całość ludzkiego doświadczenia, ma tendencje 
holistyczne, ale totalność nie oznacza w tym wypadku zamknięcia ludzkiego do-
świadczenia, zamknięcia sensu, znamionuje zaś tego sensu otwarcie, zaproszenie 
do wspólnej gry w sens, w mocny i istotny fundament ontologiczny, w który My-
śliwski, na przekór nurtom ponowoczesnym, zdaje się wierzyć i ufać.

A zatem formalnie jest to niewątpliwie powieść, której romans z ponowoczes-
nością jest nieoczywisty tak samo, jak i niewątpliwa sympatia do tego, co w kultu-
rze trwałe i niezmienne.

Owo napięcie między nowoczesnością, pojmowaną jako tradycja mająca na 
celu ocalić pełnię człowieka i jego koherentną tożsamość, a ponowoczesnością ro-
zumianą jako rysa, luka, szczelina i pęknięcie w tej tradycji, wprawia moim zda-
niem w ruch i ożywia możliwość interpretacji Widnokręgu. Przy czym należy za-
znaczyć, że gest narratora przechyla się raczej w stronę narracji ocalającej miniony 
czas, próby utrwalenia go w tekście za pomocą pracy pamięci, która choć sama jest 
heteregoniczna, niejednorodna, meandryczna, obfi tująca w rozmaite zygzaki, esy 
fl oresy i pęknięcia w procesie pamiętania, jednak dąży do uspójnienia i koheren-
cji świata, który przedstawia. Dlatego Widnokrąg Myśliwskiego wydaje się przede 
wszystkim powieścią o ocaleniu i utrwaleniu minionego świata i czasu, który upły-
nął, jest jakby swoistą „bronią” przed niszczącym działaniem czasu. Nie ukazuje 
skutków jego działalności w postaci rozpadu, decentracji „ja”, ale próbuje, pomimo 
rys, pęknięć w strukturze pamięci, przywrócić wiarę w spójne i koherentne „ja”. 
Narrator Widnokręgu wierzy, że da się ocalić świat miniony i utrwalić go w teksto-
wym artefakcie pomimo pozornej niemożliwości przywołania nieobecnego.

Pragnienie obecności i jednoczesna trudność w przywołaniu nieobecnego two-
rzą swoistą przestrzeń interpretacji, w której najważniejsza wydaje się jednak wia-
ra w mocne fundamenty ontologiczne i epistemologiczne: w arche, telos i logos.

Widnokrąg, pisany jakby na przekór tendencjom ponowoczesnym i jedno-
cześnie zawierający w sobie pewne elementy ponowoczesnej myśli w formalnej 
strukturze powieści, jest powieścią nieoczywistą, zapraszającą do po Gadamerow-
sku pojętej gry we wspólny sens, który poprzez swoją otwartą strukturę generuje 
wielość możliwych interpretacji. Ten krótki szkic był jedynie ich sygnałem.


