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Un certain Plume, czyli (w polskim, znakomitym tłumaczeniu Jerzego 
Lisowskiego) Niejaki Piórko, to tytuł, jaki nosi wyjątkowa w twórczości Henri 
Michaux grupa tekstów, których liczba, i nie tylko liczba, zmienia się wraz z ko-
lejnymi wydaniami tego chyba najbardziej kojarzonego z poetą zbioru opowia-
dań. Pierwsze wydanie, które ukazało się w czasopiśmie Commerce w 1930 roku, 
liczyło tylko pięć opowiadań. Pierwsze nosiło znaczący tytuł La Philosophie de 
Plume (Filozofi a Piórki), który to tytuł w kolejnym wydaniu ulegnie zmianie, by 
dookreślić tę fi lozofi ę i już w tytule uczynić z Piórki Spokojnego człowieka. Kolejne 
opowiadania to Piórko podróżuje, Piórko w restauracji, W apartamentach Królowej 
i Wizja Piórki1. Teksty te, publikowane potem z niewielkimi zmianami, będą otwie-
rać wszystkie kolejne francuskie wydania i wznowienia Niejakiego Piórki. Warto 
zwrócić uwagę, że w drugim rozszerzonym wydaniu, które bibliografi a w Cahier 
de l’ Herne nazywa oryginalnym2, a które liczy dziesięć opowiadań, pojawiają się 
dwa opowiadania – pierwsze to Première mort de Plume (Pierwsza śmierć Piórki), 
drugie zaś Deuxième mort de Plume (Druga śmierć Piórki) – z których opowia-
danie drugie nie wejdzie w skład trzeciego wydania, tego z 1938 roku, a pierwsze 
pojawi się tam pod zmienionym tytułem On cherche querelle à Plume (Czepiają 
się Piórki), by zniknąć ze wznowień tego właśnie wydania. To trzecie wydanie 
z 1938 roku to duży zbiór różnorodnych tekstów, który nosi tytuł Plume précédé 
de Lointain Intérieur (Piórko poprzedzony Dalekim Wnętrzem)3 – to zresztą tytuł 
w stylu wielu późniejszych tytułów zbiorów Michaux. Zbiór ten w ostatecznej 

1 Odsyłam do tłumaczenia Un certain Plume autorstwa Jerzego Lisowskiego; H. Michaux, Niejaki Piórko, 
przeł. i słowem wstępnym poprzedził J. Lisowski, Warszawa, PIW, 1966, seria Biblioteka Jednorożca. Zob. 
także wydanie drugie H. Michaux, Niejaki Piórko, przeł. i wstęp J. Lisowski, Warszawa, Czuły Barbarzyńca 
Press, b.d.w. [2009]. 

2 Édition Carrefour, 1930. Un certain Plume jest tu pierwszą z pięciu części większej całości. 
3 H. Michaux, Plume précédé de Lointain Intérieur, Paris, Gallimard, 1938, seria Blanche. 
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wersji z 1963 roku liczy trzynaście tekstów4, których tytuły, choć znane, przyta-
czam, by ukazać ich obrazową zwięzłość przywodzącą na myśl serię scenariuszy. 
Obok już wymienionych są to La nuit des Bulgares (Noc z Bułgarami), Plume 
avait mal au doigt (Piórkę boli palec), L’ arrachage des têtes (Wyrywanie głów), 
Une mère de neuf enfants (Matka dziewięciorga drobiazgu), Plume à Casablanca 
(Piórko w Casablance), L’ hôte d’ honneur du Bren-club (Honorowy gość Sray-Clubu), 
Plume au plafond (Piórko na sufi cie) i opowiadanie ostatnie, trzynaste Plume et 
les culs-de-jatte (Piórko i kuternogi)5. 

Sugestia, jaką niesie w sobie tytuł tego zbioru opowiadań – Niejaki Piórko – i za-
warte w nim imię własne – Piórko jako emblemat lekkości, lecz także na pewnym 
etapie odczytania aktu pisania – pozwalają zaliczyć tę postać do zaludniających 
poetyckie i wyobrażone światy Michaux istot, których wspólną cechą jest bez 
wątpienia niedookreślenie, porównywalne na przykład z takimi postaciami jak N. 
z „Les présences qui ne devraient être là”6 lub N… z prozy zatytułowanej Moriturus7. 
Substancjalności i esencjonalności brak także otaczającej podmiot(y) rzeczywistości 
artystycznej, jakiej – na podobieństwo rzeczywistości zewnętrznej, której oczywi-
stość, „substancjalność i esencjalność”8 podawane są w wątpliwość konsekwentnie 
od początku twórczości Michaux – postrzeganie i odtwarzanie podlega niezmiennie 
wahaniom między „przeźroczystością a trudnością”9. W wydaniu chyba najbardziej 
radykalnym biegunami są z jednej strony pustka, przyjmująca wariantowo wymia-
ry nicości, z drugiej wspomniana wyżej lekkość, słabość, kruchość, delikatność 
podmiot(u)(ów), którą to cechę podnoszą wszyscy krytycy. Roger Dadoun, który 

4 H. Michaux, Plume précédé de Lointain Intérieur, Paris, Gallimard, 1963. To wydanie, przejrzane 
i poprawione przez Michaux, zostanie opublikowane przez Gallimard już po śmierci poety w identycznej 
postaci w 1985 w serii Poésie/Gallimard. Odsyłam do trzytomowego wydania krytycznego dzieł wszystkich 
Michaux pod red. Raymonda Belloura i Ysé Trana, H. Michaux, Un certain Plume, [w:] Œuvres complètes, 
t. I, Paris, Éditions Gallimard 1998, seria Bibliothèque de la Pléiade.

5 W polskim tłumaczeniu Jerzego Lisowskiego Niejaki Piórko liczy 14 rozdziałów: I Spokojny człowiek; 
II Piórko w restauracji; III Piórko podróżuje; IV W apartamentach królowej; V Noc z Bułgarami; VI Wizja 
Piórki; VII Piórkę boli palec; VIII Wyrywanie głów; IX Matka dziewięciorga drobiazgu; X Czepiają się Piórki 
(to opowiadanie nosiło pierwotnie tytuł Première mort de Plume, by w wydaniu z 1938 roku przyjąć tytuł 
On cherche querelle à Plume (to opowiadanie nie istnieje we wznowieniu Un certain Plume z 1963 roku. 
Jerzy Lisowski włączył je więc do swojego tłumaczenia, sięgnąwszy do wydania z 1938 roku); XI Piórko 
w Casablance; XII Gość honorowy Sray-Clubu; XIII Piórko na sufi cie; XIV Piórko i kuternogi. 

6 „N. w swoim pokoju, wyciągnięty na kanapie./Wokół obecności./wrażenie obecności ;/obecności, 
których nie powinno tutaj być […]”, H. Michaux, Les présences qui ne devraient être là, [w:] Les Grandes 
épreuves de l’ esprit, [w:] Œuvres complètes, t. III, Paris, Éditions Gallimard, 1998, seria Bibliothèque de la 
Pléiade, s. 362. 

7 „[…] N… dotarł do miejsca ciemnego, oddalonego, naznaczonego obecnością szerokiej i wysokiej 
góry”, H. Michaux, Moriturus, [w:] Face à ce qui se dérobe, Œuvres complètes, t. III, Paris, Éditions Gallimard, 
1998, seria Bibliothèque de la Pléiade, s. 906. 

8 Zob. A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba, Kraków, Universitas, 2009, seria Horyzonty Nowoczesności, 
s. 6. 

9 M. Mourier, Michaux S/Mage, [w:] R. Dadoun et al., Ruptures sur Henri Michaux, Paris, Payot, 1976, 
coll. Traces, s. 228. 
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poświęcił temu aspektowi dwa ważne teksty10, wyprowadza z tych podmiotowych 
cech cechę ogólną twórczości Michaux, która byłaby rodzajem desubstancjalizacji, 
konsekwentnego działania, nazywanego przez Dadouna ténuation, które byłoby 
swoistym pomniejszaniem, osłabianiem, a w postaci najmocniejszej i jednocześ-
nie najbliższej etymologii byłoby czynieniem cieńkim, wręcz wyostrzaniem, jak 
w Portrait des Meidosems: „Czy trzydzieści cztery włócznie splecione ze sobą mogą 
złożyć się na jedną istotę. Tak, na Medozema. Medozema cierpiącego”11. 

W Poétique du peu ou la puissance des faibles, des petits et des maigres Roger 
Dadoun ukazuje nie tylko to, jak dzięki rozlicznym typom działań, składających 
się według niego na swoistą „strategię jeża”12, a do niej da się sprowadzić działania 
Piórki, słabość małych, wyczerpanych, cierpiących podmiotów przeistacza się 
w dziele Michaux w ich siłę, lecz również jak to, co zwie on „poetyką niewielkie-
go”, pozwala Michaux (s)tworzyć „coś, co trwa, co przykuwa uwagę, każe słuchać, 
wywołuje zainteresowanie, pragnienie, pasję, refl eksję”13. Taka „słaba poetyka”, 
która buduje się w istocie rzeczy na ograniczonym arsenale literackich środków, 
stanowi znaczące iunctim między dwiema ontologiami, między ontologią dzieła, 
idąc dalej, jego poetyką czy też stylistyką, a ontologią rzeczywistości artystycznej, 
którą dzieło przywołuje do istnienia. Antoine Raybaud proponuje niezwykle 
celne, jak mi się wydaje, całościowe ujęcie, które czyni zasadą tej twórczości jej 
pletoryczność, przekształcającą wspomniany wyżej ograniczony arsenał środków 
w swoisty nadmiar. Mówiąc w największym skrócie, w odniesieniu do Niejakiego 
Piórki powtarzalność prostego chwytu służy budowaniu świata, oszczędnego de-
corum, niezbyt skomplikowanej fabuły, której siła tkwi paradoksalnie w tym, co 
krytyka nazywa najczęściej monotonią, a co ja wolę sprowadzić do mechanizmu 
po Blanchotowsku rozumianego ressassement éternel14, upartego, „wiecznego roz-
trząsania” problemów, sytuacji, konfl iktów. 

Wspomniany wyżej Antoine Raybaud mówi o pléthore du peu, „nadmiarze 
odrobiny”, gdzie w sposób pozornie pokojowy współistnieją, po stronie ontologii 

10 R. Dadoun, Poétique du peu ou la puissance des faibles, des petits et des maigres, [w:] R. Dadoun et al., 
Ruptures sur Henri Michaux, Paris, Payot, 1976, coll. Traces; R. Dadoun, „Tenuité de l’ être”, [w:] Passages et 
langages de Henri Michaux, red. J.-Cl. Mathieu, M. Collot, Paris, José Corti, 1987. Tamże również można 
znaleźć J. Laurent, Un pâle semblant de corps fragile, artykuł ważny dla podnoszonego przeze mnie problemu. 

11 H. Michaux, Portrait des Meidosems, La vie dans les plis, [w:] Œuvres complètes, t. II, Paris, Éditions 
Gallimard, 1998, seria Bibliothèque de la Pléiade, s. 202. 

12 W największym skrócie sprowadza się ona do dwu ruchów, ruchu obronnego (czasownik bouler 
oznaczający zwinięcie się w kulę, postawę obronnego zamknięcia się) i ataku (czasownik darder, żądlić, 
kłuć, jako atak, strategiczne dopełnienie zachowania obronnego).

13 R. Dadoun, Poétique du peu ou la puissance des faibles, des petits et des maigres, [w:] R. Dadoun et  al., 
Ruptures sur Henri Michaux, Paris, Payot, 1976, coll. Traces, s. 42 i ns. 

14 Zob. W. Rapak, Le ressassement et son enjeu existentiel, [w:] Écritures du ressassement, Modernités, 
no 15, 2001, teksty zebrane i przedstawione przez E. Benoit, M. Braud, J.-P. Moussaron, I. Poulin, D. Rabaté, 
Presses Universitaires de Bordeaux; także W. Rapak, „Ressassement éternel”/„wieczne roztrząsanie” jako tekst 
i kategoria estetyczna, in honorem Olga Dobijanka-Witczakowa, [w:] Prace Komisji Neofi lologicznej, red. 
M. Kłańska, St. Widłak, t. VI, PAU, Kraków, 2007. 
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dzieła, peu de forme, skromność, prostota używanych środków, i, po stronie ontolo-
gii rzeczywistości artystycznej, odnoszące się do wszystkich podmiotów peu d’ être 
(„odrobina bytu”), i dopełniające to artystyczne uniwersum peu de réalité („odrobina 
rzeczywistości”)15, która znajduje wyraz w przestrzennym i czasowym niedoo-
kreśleniu wywoływanych siłą wyobraźni światów i tworzonych fabuł. Korzystając 
w dalszym ciągu z terminologicznych propozycji Andrzeja Zawadzkiego, chętnie 
bym powiedział, że mamy do czynienia ze „śladowością”, łączącą się zresztą w dziele 
Michaux często bardzo ściśle ze znakowością. Bowiem uważam, że twórczość Henri 
Michaux daje się wpisać w te 

tendencje w literaturze nowoczesnej, w których – jak stwierdza Andrzej Zawadzki – najpełniej 
doszła do głosu – wyrażana na bardzo różne sposoby i odmiennymi środkami artystycznymi – 
intuicja „słabego bytu”, rzeczywistości, która – mówiąc najogólniej – utraciła swą substancjalność 
i esencjalność. Intuicja ta jest najczęściej wyrażana za pomocą motywu śladu, w różnych jego 
znaczeniach: jako odcisku, resztki, znaku-przekazu16. 

Idąc dalej tym tropem, powiedzieć by można, że Piórko jako kolejne nowoczesne 
wcielenie „niestałego i ulotnego ja”, o którym mówi w Malarzu życia nowoczesnego 
Baudelaire, i jego przygody stanowią swoisty literacki „ślad” ludzkiego istnienia17 
i, dodam z naciskiem, jego (paradoksalnie) mocny znak. Nawiasem mówiąc, ar-
tystycznym śladem i znakiem istnienia Piórki byłyby rysunki autorstwa Michaux, 
które „przedstawiają” we właściwy malarstwu poety sposób tę emblematyczną postać, 
uciekając się do skrótowości, szkicowości i, last but not least, przybliżenia. Literacka 
i artystyczna śladowość i znakowość pozostają metaforycznie połączone w jedno 
zjawisko, które nie składa się jednak, co w przypadku tego dzieła nie dziwi, w spójną 
jedność. Śladowość i znakowość współtworzą sposób pisania, który Michaux nazwał 
kiedyś za pomocą czytelnej metafory écriture d’ épargne. W zbiorze aforyzmów, które-
mu Michaux nadał tytuł Plasterki wiedzy, można znaleźć defi nicję tego „oszczędnego 
pisania”, łączącego „zmysł oszczędności” z „cnotą oszczędności”. Michaux pisze: 
„Uwaga na pączkowanie. Pisać raczej po to, by wywoływać krótkie spięcia”18. 

Odniesiona do Niejakiego Piorki oszczędność takiego (stylu) pisania, takiej écritu-
re, byłaby źródłem wspomnianej wyżej obrazowej zwięzłości, gdzie dramaturgiczna 
powtarzalność, jaką łatwo dostrzec we wszystkich „scenariuszach” kolejnych przygód 
Piórki, które pozwalają się sprowadzić do jednego schematu powtarzalnej sytuacji, 
dałaby się z pewnością opisać i zanalizować jako seria metaforycznie rozumianych 

15 A. Raybaud, Le désassemblage, [w:] Passages et langages de Henri Michaux, red. J.-Cl. Mathieu, 
M. Collot, Paris, José Corti, 1987.

16 A. Zawadzki, op.cit., s. 6. 
17 Zob. ibidem, s. 230. 
18 „Attention au bourgeonnement! Écrire plutôt pour cout-circuiter”, [w:] H. Michaux, Tranches de 

savoir, [w:] Face aux verrous, Œuvres complètes, t. II, Paris, Éditions Gallimard, 1998, seria Bibliothèque 
de la Pléiade, s. 454. „Uwaga na kiełkowanie. Pisać raczej, by powodować krótkie spięcia” – taki przekład 
można znaleźć w moim pierwotnym tłumaczeniu [w:] H. Michaux, Plasterki wiedzy, „Pismo Literacko-
-Artystyczne”, 1985, nr 2, s. 112. 
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kilkunastu „krótkich spięć”. Właśnie ta „krótkość” sprawia, że, podczas lektury tych 
opowiadań przyzwyczajony do gatunkowych kanonów czytelnik ma prawo stawiać 
sobie pytanie o genologiczną przynależność tych tekstów, które rzeczywiście nie 
spełniają wymogów, jakie stawiał kategorii opowiadania Arystoteles. Porządek sce-
nariusza poszczególnych przygód czyni z każdej z nich sytuacyjny układ, w którym 
Piórko za każdym razem rzucany jest in medias res, w sam środek konfl iktowej 
sytuacji. Za każdym razem musi się z niej wycofać, unikając starcia z przyjmującą 
różne postaci wrogą rzeczywistością, która, jak łatwo się domyślić, czyniąc aluzję 
do tytułu niniejszej księgi jubileuszowej, jest daleka od marzeń o „niebieskawych 
horyzontach”. Sekwencyjność jako cecha całości Niejakiego Piórki łączy się tutaj 
w sposób naturalny z tej całości fragmentarycznością. Podnoszone często podo-
bieństwo do komedii slapstickowych Macka Sennetta wymagałoby osobnej analizy. 
Wzmacnia je jednak z pewnością zbieżność zachowań Piórki ze sposobem bycia 
fi lmowej postaci, w jaką wielokrotnie wcielał się Charlie Chaplin19, który, warto to 
mocno podkreślić, był dla Michaux u początków jego literackiej kariery z jednej 
strony uosobieniem „nowoczesnej duszy”20, z drugiej natomiast ucieleśnieniem 
„aktora podświadomości”21. Według Michaux, kluczem do zrozumienia Charliego 
jest jego brak wrażliwości. W artykule Notre frère Charlie Michaux ucieka się do 
przykładu: 

Charlie niewrażliwy to być może klucz do Charliego. Charlie, ze strażacką sikawką w rękach, 
polewa salę widowiskową, kobiety z towarzystwa w lożach, muzyków. Śmiejmy się. Lecz on, on 
się nie śmieje. Nie może się oprzeć impulsowi, pragnieniu zrobienia tego, jednak wcale go to nie 
bawi. Nie jest na to wrażliwy22.

Charlie słusznie uchodzi wśród krytyków za prefi gurację postaci Piórki23. Choć 
należy od razu zaznaczyć, że krytycy proponują także inne interesujące tropy24. 

W świetle tego zestawienia łatwiej jest mi dopowiedzieć, że wyjątkowość 
Niejakiego Piórki wiąże się w głównej mierze z tym, iż, wpisując się w ontologiczne 
zasady właściwe istotom zaludniającym światy Henri Michaux, o czym była mowa 
przed chwilą, Piórko został przez swego twórcę obdarzony wyjątkową autonomią 
względem nich. Jest on bowiem postacią, której pozostający całkowicie poza 

19 Podobnie jak stworzona przez Chaplina postać fi lmowa Piórko jest trochę włóczęgą, choć na tym 
wyczerpują się dramaturgiczne podobieństwa między Niejakim Piórką jako serią metaforycznie rozumianych 
„krótkich spięć” a znanym chaplinowskim fi lmem Th e Vagabond (Charlie włóczęga), który wiedzie całą 
opowieść. 

20 Pierwotnie w „Le Disque Vert” 1924, nr 4–5 – numer specjalny poświęcony Chaplinowi. Zob. 
H. Michaux, Notre frère Charlie, [w:] H. Michaux, Œuvres complètes, t. I, Paris, Éditions Gallimard, 1998, 
seria Bibliothèque de la Pléiade, s. 43. 

21 Ibidem, s. 45. 
22 Ibidem. 
23 Zob. R. Micha, Plume et les anges, [w:] Cahier de l’ Herne – Michaux, red. R. Bellour, Paris, wyd. 2, 

Éditions de l’ Herne, 1983. Zob. również W. Rapak, Un certain Plume est-il une fi gure humaine?, [w:] Le 
Portrait Littéraire, red. K. Kupisz, G.-A. Pérouse, J.-Y. Debreuille, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1988. 

24 Włącznie w dzielnym wojakiem Szwejkiem. Zob. R. Micha, Plume et les anges..., s. 149–150. 
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opowiadaną fi kcją narrator przypisuje cechy ludzkie. Czyni to niezwykle oszczędnie, 
na zasadzie szkicu, na zasadzie przybliżenia, toteż nie może być mowy o pełnym 
wizerunku tej postaci. Piórko objawia się i istnieje przede wszystkim za sprawą 
swojego znaczącego imienia własnego, gdzie lekkość łączy się z biernością Piórki, 
dającego się nieść kolejnym wyzwaniom losu. Najpierw jako „niejaki Piórko”, by 
już od samego początku pierwszego opowiadania stać się po prostu Piórką. 

Jeśli Tzvetan Todorov stwierdza, że „imię własne wyłącznie jako ideał jest 
nieopisowe”25, to imię własne Piórki zdaje się niemal wzorcowo opisowe. Imię to 
gra na lekkości i ruchliwości, które od razu przypisuje te cechy głównej postaci tej 
grupy tekstów. Już na tym poziomie Piórko wpisuje się w ogólną charakterystykę 
istot i postaci dzieła Michaux, o czym była mowa wcześniej. Jednocześnie to imię 
własne wskazuje na naturę czy też istotę „rzeczywistego” istnienia Piórki, które 
to „istnienie” za sprawą „nominacyjnego” chwytu okazuje się nierzeczywiste, 
bowiem wskazuje na rzeczywistość artystyczną, ściślej na literaturę jako właściwy 
Piórce żywioł, gdzie właśnie za sprawą swojego imienia własnego Piórko – bardziej 
niż jakakolwiek inna literacka postać – ukazuje się i uprawomocnia jako „istota 
papierowa” (l’ être de papier), „dziecko”26 aktu pisania. Imię własne Piórki zwraca 
więc uwagę na fi kcjonalny status tej postaci. Nakłada się na to także sugerowany 
przez podnoszone przeze mnie w tej chwili skojarzenie Piórko – pióro, kontekst 
samego aktu pisania, którego dogłębną analizę przeprowadził Jean-Claude Mathieu 
w pięknym eseju Légère lecture de ‘Plume’  (‘Piórko’  lekko odczytany), aby w jego 
zakończeniu napisać: 

Jeden z etapów pisania [écriture] znajduje odbicie w konfl iktach i zaczepkach Piórki; to już nie 
jest etap pełni pisania, kiedy zakładano istnienie wspólnej natury bytu i logosu, podzielanej przez 
język i przyrodę naturalności, gdzie poezja była mową bogów. W większym jeszcze stopniu nie 
jest to już etap pisania cieszącej się całkowitą wolnością w ramach utopii nieograniczonej gry 
signifi ants. To etap pisania nie-pełni istoty – thera-peu-texte, pisał Daudoun – nie-pewności („du 
peut-être”) która poprzez defl ację dochodzi do higieny małego, takiej, jaka pojawia się u Ponge’ a27.

Wyjątkowość postaci Piórki nie ogranicza się jednak do wyjątkowości posia-
dania imienia własnego, którego opisowość okazuje się pierwszym elementem 
wieloznaczności. Jego literacka realność budowana jest także za pomocą dyskretnie 
pojawiających się w tekście szczegółów jego ubioru, które uzupełniają niesioną 
nie tyle przez imię własne (Piórko), ile przez określenie „Niejaki Piórko” sugestię 
antropomimetyzmu tej postaci. I tak dowiadujemy się w trakcie lektury, że Piórko 
nosi marynarkę: „Niektórzy po prostu przełażą przez niego, nie mówiąc nawet 

25 T. Todorov: Personnage, [w:] Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Éditions du 
Seuil, 1972, s. 291. 

26 Piórko jako dziecko, jego istotnościowa dziecinność, raczej dziecięcość, to temat na osobne rozwinięcie 
w duchu podniesionej wyżej zbieżności między Baudelaire’ owskim Malarzem życia nowoczesnego i zawartymi 
w tym eseju metaforyzacjami a postacią Piórki. 

27 J.-C. Mathieu, Légère lecture de ‘Plume’ , [w:] R. Dadoun et al., Ruptures sur Henri Michaux, Paris, 
Payot, 1976, s. 156. 
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«przepraszam», inni spokojnie wycierają sobie brudne ręce w jego marynarkę”28. 
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że szczegół ten nie istnieje w drugim, orygi-
nalnym wydaniu Niejakiego Piórki, który, przypomnijmy, zamykały dwa teksty 
oznajmujące śmierć Piórki. Ówczesny wariant głosi, że „inni spokojnie myją sobie 
ręce w jego krwi”29. Ta znacząca zamiana, która pociąga za sobą łatwo dostrzegalną, 
w istocie radykalną zmianę tonu, okazuje się przejściem od metaforycznego opisu 
rodem z koszmaru (mycie rąk we krwi Piórki), którym opowiadania Niejakiego 
Piórki nie przestają tak naprawdę do końca być, do metonimicznego opisu prze-
ciągającego tę postać w stronę codzienności (wycieranie sobie brudnych rąk w jego 
marynarkę), jakby taka była cena jego literackiego przeżycia, za którym kryje się 
(od)autorski „akt łaski”. Drugim szczegółem ubioru jest koszula, która pojawi się 
w chwilę po tym, jak Królowa (W apartamentach Królowej), wyrzucając mu, że 
wciąż pozostaje ubrany, zmusza go, by się rozebrał: „I Piórko się rozbiera. Potem 
kładzie się w koszuli”30. Wszystko wskazuje na to, że ten drugi szczegół ubioru 
nie przez przypadek pojawia się w tekście, który tym razem nosi wszelkie cechy 
koszmaru erotycznego. Także on powtarza schemat, o którym kilka razy była już 
mowa: „Okrutne przygody, jakie by nie były wasze początki i powikłania, przygody 
bolesne, prowadzone ręką nieprzejednanego wroga”31. 

Nawet pobieżna lektura Niejakiego Piórki pozwala się zorientować, że w opisie 
postaci Piórki zdecydowanie więcej elementów brak, niż się ich pojawia. Gdyby 
Ingardenowski termin nie był już zajęty, powiedzieć by można w zgodzie z dotych-
czasowym wywodem, że w przypadku opisów tej pozbawionej substancjalności 
i esencjonalności postaci dominują „miejsca niedookreślenia”. Wskazują one na to, 
czego tej postaci brak. To jest powód, dla którego Roger Dadoun ukuł określenie 
l’ être du manque. Piórko jako „istota braku” pozbawiony jest twarzy32. Tak jakby 
w postaci Piórki można by się doszukać śladów uwagi poczynionej przez podmiot 
dziennika podróży Ecuador, który autorytatywnie w pewnym momencie podróży 
stwierdził, że „Niemożliwością jest posiadać skromny wygląd i twarz jednocześnie. 
Chyba że zostałaby do tego specjalnie przystosowana”. 

Opowiadania składające się na Niejakiego Piórkę pozwalają dostrzec, że cha-
rakteryzowanie Piórki dokonuje się jednak głównie poprzez dzianie się, poprzez 
jego powtarzające się i powtarzane działania, które, jak sugerowałem wcześniej, 
sprowadzają się w istocie do jednego schematu. To bycie w ciągłym ruchu nadaje 
Piórce pełnię jego jakże niepełnego bycia w świecie. Mały, skromny, nieśmiały, bierny, 
manifestujący obojętność wobec wszelkich przeciwności, na które natrafi a w czasie 

28 H. Michaux, Niejaki Piórko…, s. 16. 
29 „Les autres se lavent tranquillement les mains dans son sang”, cyt. za: R. Micha Plume et les anges..., 

s. 149. 
30 H. Michaux, Niejaki Piórko…, s. 20.
31 Ibidem, s. 23. 
32 Choć na przykład istnieją dwa rysunki, gdzie wśród masy kresek pojawia się dwoje większych i wiele 

mniejszych oczu – Michaux nadał tym rysunkom tytuł Plume. 
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podróży, Piórko dowodzi niezwykłego uporu po to tylko, by móc podróżować. Na 
samym początku opowiadania zatytułowanego Piórko podróżuje narrator stwierdza: 

Piórko nie może powiedzieć, żeby w podróży ludzie darzyli go jakimiś specjalnymi względami. 
Niektórzy po prostu przełażą przez niego nie mówiąc nawet „przepraszam”, inni spokojnie wycie-
rają sobie brudne ręce w jego marynarkę. Przyzwyczaił się do tego. Woli podróżować skromnie. 
I będzie tak podróżował, jak długo to będzie możliwe33.

Na końcu tego opowiadania narrator dopowiada: 

Ale nic nie mówi, nie narzeka. Myśli o tych nieszczęśnikach, którzy wcale nie mogą podróżować, 
gdy on tymczasem podróżuje, podróżuje bez końca34.

Podróż jest elementem łączącym poszczególne przygody Piórki. Dla niego samego 
okazuje się ona nie tyle celem samym w sobie, ile środkiem, narzędziem obrony, 
rodzajem „broni” chroniącej go przed otaczającą go zewsząd, na każdym etapie 
podróży wrogością. Niekończąca się podróż, możliwa przede wszystkim dzięki 
obojętności, jaką zachowuje Piórko wobec wrogiej rzeczywistości, jest rodzajem 
przeciwdziałania, a tym samym przykładem „egzorcyzmu poprzez podstęp”, o którym 
Michaux mówi w przedmowie do zbioru Épreuves exorcismes. Egzorcyzm okazuje 
się tam właśnie przeciwdziałaniem, „[…] reakcją siłą, uderzeniem taranem, […] 
prawdziwym poematem więźnia”35. Piórce bliższy jest z pewnością „egzorcyzm 
poprzez podstęp”, który pozwala „trzymać w szachu otaczające zewsząd moce 
wrogiego świata”36. Egzorcyzm poprzez podstęp, ujęty tu przez Michaux jako za-
sada jego twórczości, znajduje odzwierciedlenie w strategii podmiotu jego dzieła. 

Piórko dysponuje także inną bronią, która pojawia się już na samym początku 
jego przygód. Pierwsze opowiadanie tego zbioru, o którym powiedziałem wyżej, że 
spokój czyni fi lozofi ą Piórki, ukazuje, iż w obliczu zagrożenia znajduje on sojusznika 
we śnie. Przytoczę końcowy fragment:

„Jeśli o sedno sprawy chodzi, w niczym nie mogę mu być pomocny” – pomyślał Piórko i zasnął. 
– Jutro odbędzie się egzekucja. Czy oskarżony prosi jeszcze o głos?
– Proszę mi wybaczyć, ale nie bardzo uważałem podczas rozprawy. 
I zasnął znowu37.

Wyjątkowa w dziele Michaux postać Piórki pozwala mi podjąć jeszcze na koniec 
temat, którego znaczenie wykracza poza wewnątrztekstowe ramy tych kilkunastu 
opowiadań Niejakiego Piórki. Choć może się to wydać paradoksalne, ta w pełni 
literacka postać de peu d’ être, obdarzona, jak mówię, ledwie „odrobiną bytu”, stwa-
rza możliwość zwrócenia uwagi na sposób, w jaki Michaux istnieje we własnych 

33 Ibidem, s. 16. 
34 Ibidem, s. 18. 
35 H. Michaux, Préface, [w:] Épreuves, exorcismes, Œuvres complètes, t. I, Paris, Éditions Gallimard 

1998, seria Bibliothèque de la Pléiade, s. 773. 
36 Ibidem, s. 774. 
37 H. Michaux, Niejaki Piórko…, s. 10. 
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tekstach. Wymaga to jednak odwołania się najpierw do dwu zewnątrztekstowych 
wypowiedzi poety. Henri Michaux, właśnie jako zewnątrztekstowy autor, którego 
rzeczywiste istnienie było nawet przez pewien czas za jego życia kontestowane38, 
w czasie rozmowy z Robertem Bréchonem tak określił związek łączący go z po-
stacią Piórki: 

Wraz z Piórką zaczynam pisać robiąc coś innego niż opisywanie MOJEGO niepokoju. Pojawia się 
przede mną postać. Bawię się moim cierpieniem na nim. Niewątpliwie nigdy nie byłem równie bliski 
bycia pisarzem. Lecz nie trwało to długo. Umarł39 po moim powrocie z Turcji, od razu w Paryżu40.

W drugiej wypowiedzi Michaux posunął się jeszcze dalej i nie zawahał się 
przed całkowitą identyfi kacją z postacią Piórki. W jednej z rozmów powiedział: 
„Tak, w tamtym okresie mojego życia Piórko – cały Piórko – to byłem ja, Henri 
Michaux”41. Uczynione przez poetę wyznanie, zwłaszcza zaś autobiografi czna 
identyfi kacja z Piórką, stanowi niezwykle ciekawą sugestię, która, oczywiście, 
nie może nas skierować ku naiwnej identyfi kacji rzeczywistej osoby autora ze 
stworzoną przez niego postacią. Zresztą wszystko to, co zostało przeze mnie po-
wiedziane wyżej, pozwala zrozumieć, że w przypadku Piórki byłoby to trudniejsze 
niż w przypadku jakiejkolwiek innej postaci literacką. Piórko42 niesie przecież za 
sprawą przypisanego mu imienia własnego (samo)świadomość swojej literacko-
ści, czyli nieistnienia poza słowami, co, dla J.-C. Mathieu, jak wspominaliśmy, 
było równoznaczne ze wskazaniem na Piórkę-piórko jako na sposób na twórczą 
fi gurację aktu pisania (acte d’ écriture). Zaproponowana przez samego Michaux 
identyfi kacja czyni tym samym z Piórki raczej reprezentację tego, kto pisze, niż 
sobowtóra człowieka Michaux. Słowa Michaux posiadają jednak również sens 
ogólniejszy. Kryje się za nimi nie tylko sugestia jak najbardziej metaforycznej 
interpretacji autobiografi cznej, lecz także coś, co – odwołując się do rozważań 
Zenona Majchrowskiego43 – nazwać by można „stylizacją autobiografi czną, której 

38 Zob. znamienną pod tym względem wypowiedź Jeana Lacouture pt. Michaux existe-t-il?, która otwiera 
monografi ę Bréchona, [w:] R. Bréchon, Michaux, Paris, Éditions Gallimard, 1959, seria La Bibliothèque Idéale. 

39 Zaznaczmy w tym miejscu, że drugie i trzecie wydanie Un certain Plume, gdzie wzrastała liczba 
rozdziałów i pojawiały się kolejne warianty tekstowe, zdają się przeczyć wspomnianej „śmierci” Piórki. 
Inaczej Un certain Plume zamknąłby się pięcioma rozdziałami pierwszej wersji. 

40 R. Bréchon, op.cit., s. 205. 
41 „Oui, à cette époque de ma vie, Plume – tout Plume – était moi-même, Henri Michaux”. W rozmowie 

z C.A. Hackettem przytoczonej przez tego ostatniego w jego Michaux and Plume, „French Review” 1963, 
I. Cytujemy za J.-C. Mathieu, Légère lecture de ‘Plume..., s. 102. 

42 Potraktowany zresztą w pierwszej przytoczonej wypowiedzi jak rzeczywista osoba – „umarł po 
moim powrocie z Turcji”. 

43 Z. Majchrowski, Pisarz i jego sobowtór [w:] Autor. Podmiot literacki. Bohater, Wrocław, Ossolineum, 
1983. Odnosząc się jednocześnie do praktyki pisarskiej i czytelniczej, Z. Majchrowski stwierdza : „Możliwe 
rozstrzygnięcia mogą zatem prowadzić bądź ku literatyzacji życia, bądź ku autobiografi zmowi, ale obie tendencje 
prowadzą tak czy inaczej do stylizacji życia – bądź w «życiu», bądź «w literaturze», są kreacją biografi i, 
przy czym biografi a to tyle co życie zbeletryzowane”, s. 48–49. Nasze rozważania wiele zawdzięczają temu 
artykułowi, choć odnosi się do innego obszaru literatury i nie bierze pod uwagę tak radykalnego rozwiązania 
jak „stylizacja autobiografi czna” Michaux; stąd wzięła się konieczność przekształcenia jego terminów.
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cel wtórny, obok niepodważalnego celu literackiego, paradoksalnie jest naznaczony 
radykalną intencją anty(auto)biografi czną. 

We wcześniej omawianych tekstach, jak również w Niejakim Piórce istnieje zespół 
autobiografi cznych elementów układających się w całą tematykę, która – zachowu-
jąc nawet pewną chronologię – jest „literatyzacją” życia nie tyle ich rzeczywistego 
autora, ile, można by rzec, „niejakiego Henri Michaux”. Tworząca się w ten sposób 
autobiografi a sprowadza się do swojej literackości, natomiast próba odtworzenia 
jakiejkolwiek pozaliterackiej biografi i nie jest w ogóle możliwa. Autobiografi a jest 
literaturą i odwrotnie. Opowiada przede wszystkim o „wielkich doświadczeniach 
umysłu”, by posłużyć się tym tytułem książki Michaux, który zdaje się najlepiej 
ujmować istotę jego dzieła. Pozwalało to rzeczywistemu autorowi pozostawać 
w ukryciu, jakby właśnie stylizacja autobiografi czna dawała mu szansę na to, żeby 
zawsze być „gdzie indziej”. 

Summary

Th e case of A Certain Plume

Th e case of Un certain Plume (A Certain Plume) reminds us of a well-known 
collection of Henri Michaux’ s stories and its eponymous protagonist, who con-
stitutes a special case due to the author’ s anthropomorphic intention, yet thanks 
to his many other features remains at the same time in tune with the subjects and 
fi gures inhabiting Michaux’ s world. Due to his ambiguous name, the protagonist 
can be interpreted as a metaphor for the act of writing. 

Keywords: literary character, the essence of lacking, anthropomorphism, écriture.




