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Jak jest zrobiona Morfina Szczepana Twardocha

Kto jest ten trzeci, który zawsze wędruje przy tobie?
Kiedy liczę, jesteśmy tylko ja i ty,
Ale kiedy popatrzę tam, na białą drogę,
Jest jeszcze zawsze ktoś, kto idzie przy tobie,
Owinięty w brązowy płaszcz, w kapturze,
Nie wiem, mężczyzna, czy może kobieta
– Kim jest ten, który idzie tam, gdzie ja i ty?

T.S. Eliot, Jałowa ziemia, w. 366–372.

Bo jeśli słuszna wajdelotom wierzyć,
Nieraz na pustych smętarzach i błoniach
Staje widomie morowa dziewica (...).

A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Uczta, w. 153.

„Dzwony dźwięczą” – oznacza, że ktoś w nie bije, chociażby dzwonnice 
były całkiem puste. Któż tedy bije w dzwony rzymskie? – Duch opowieści. 
(...) Duch ten jest tak duchowy, tak abstrakcyjny, że gramatycznie może 
być o nim mowa jedynie w trzeciej osobie i mówić można wyłącznie: 
„To on”. A jednak może się on sprowadzić do określonej, a mianowicie 
pierwszej osoby: wcielić się w kogoś, kto przemawia w pierwszej osobie: 
„To ja. Ja jestem duchem opowieści” (...).

T. Mann, Wybraniec, Wrocław 1998, s. 6.

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest kierowana do tych czytelników, którzy 
przyjęli Morfinę1 z entuzjazmem dla jej trzymającej w napięciu akcji, wyczuwal-
nej potencji filmowej czy językowej brawury. Występujące na okładce uzupełnie-

1 Sz. Twardoch, Morfina, Kraków 2012. Wszystkie cytaty w tekście z tego wydania, oznaczone w nawia-
sach jako M, z numerem strony.
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nie tytułu – Warszawa 39: kobiety, narkotyki i zdrada – pozwala spodziewać się 
współczesnego wznowienia rozrachunków wrześniowych, erotyki oraz różnego 
rodzaju transgresji. Oczekiwanie pierwsze – zawiedzione kompletnie. Wpraw-
dzie powieść jest – jak tego dowodzi Dariusz Nowacki –„perfekcyjnie osadzona 
w realiach epoki”2, nie pretenduje jednak do historycznych ani historiozoficznych 
kwalifikacji. I choć nie sposób nie zaliczać tej warstwy powieściowej do znaków 
szczególnych pisarstwa Twardocha – jak na przykład ujął to Maciej Urbanowski:

Gdy próbować dokonać (...) jakiejś wstępnej i skróconej syntezy pisarstwa Twardocha, to 
wskazałbym najpierw na to, iż wyrastając z fantastyki, oryginalnie łączy ono jej konwencje 
z tradycjami powieści politycznej, psychologicznej, sensacyjnej, a zwłaszcza historycznej, bo 
pasją Twardocha jest historia – ta najnowsza, ale i dawniejsza3.

– to jednak cała ta realistyczna materia jest coraz bardziej spychana w tło i co-
raz mocniej zaciera się jej powagę. Rośnie zaś z powieści na powieść intrygująca 
wieloznaczność i zagadkowość literackiej mowy. W recenzenckich odczytaniach 
podkreśla się jako dominujące: walory psychologiczne4, treści egzystencjalne5, 
pokrewne Gombrowiczowi zmaganie z formą6 (zaś podjęcie niniejszych rozważań 
jest uzasadnione przekonaniem, że można tu jeszcze coś dodać). Tak dobre „wej-
ście” do literatury, jakie jest udziałem Szczepana Twardocha, zdarza się rzadko 
i w pewnym sensie może nawet rodzić podejrzliwość, której celny kształt nadał 
ongiś Karol Irzykowski: „Ja zaś z chwilą gdy zaczynam mieć za sobą większość, już 
nie czuję się tak pewny, coś nie jest w porządku”7. Co może być „nie w porząd-
ku”? Odpowiadając – by pozostać przy Irzykowskim – przypomnijmy fragment 
nadzwyczajnie przenikliwej recenzji Pałuby pióra Karola Ludwika Konińskiego:

w pracy wyrażania się – jest jakieś oddzielenie się od swojej sprawy, oddzielenie nie całkiem 
prawe, jest jakieś twarde, poniekąd profanujące i kłamliwe, bo w pewnym znaczeniu egoi-
styczne używan i e  (co najmniej intelektualne) tego kawała życia, które przecież chciało być 
obiektywne, nie egoistyczne8.

Dziś nazwalibyśmy to rozdźwiękiem między reprezentacją a prezentacją i rzecz 
cała sprowadzałaby się do pytania, jak zrobiona jest narracja Morfiny noszącej 
wszelkie zalety i niebezpieczeństwa bestsellera. W odbiorze powieści pojawił się 
ten aspekt u autora Rozpaczy i ukojenia9. Za nadzwyczajnie wrażliwą kwestię 
uznał recenzent problem dziwnego opowiadacza towarzyszącego pierwszoosobo-

2 D. Nowacki, Kostek Wallenrod nie daje rady, „Gazeta Wyborcza”, 13.11.2012.
3 M. Urbanowski, Wieczny Grunwald Szczepana Twardocha [w:] tegoż, Romans z Polską, Kraków 2014.
4 D. Nowacki, dz. cyt.
5 Zob. http://www.teologiapolityczna.pl/jakub-lubelski-rozpacz-i-ukojenie-o-morfinie-twardocha/.
6 Zob. http://www.teologiapolityczna.pl/marta-kwasnicka-morfina-potyczki-z-polska-forma.
7 K. Irzykowski, Zaoczny pojedynek [w:] tegoż, Pisma rozproszone, t. 2, Kraków 2000.
8 K.L. Koniński, Katastrofa wierności [w:] tegoż, Szkice krytyczne, Kraków 2007, s. 75.
9 J. Lubelski, Rozpacz i ukojenie, „Rzeczpospolita”, 1.12.2012.
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wemu narratorowi – głównej postaci powieści – Konstantemu Willemannowi. 
Konstantego, Kostka, Kostusia, poznajemy tuż po załamaniu się kampanii wrześ-
niowej, jako zdemobilizowanego ułana 9. pułku. Zaplątany w świat i półświatek 
warszawskiego towarzystwa, podejmuje Willemann, przypadkowo i bezwolnie, 
nowe wyzwanie wojenne. Ruch oporu wyznacza mu osobliwą rolę Wallenroda. 
Predysponuje go do tej roli wiedeńska niemczyzna (o którą zadbała niemiecka, 
arystokratyczna rodzina ojca), aparycja, walory towarzyskie oraz podwójne – 
zarówno polskie, jak i niemieckie – koneksje. Tak zarysowująca się sensacyjna 
fabuła, obfitująca w atrakcyjne szczegóły, również męsko-damskie, nie zmierza 
bynajmniej ku wysokiemu wzorcowi martyrologicznemu. Ciąży ku modelowi 
powieści ludycznej, nieomal trywialnej. Bohater łamie większość reguł konspira-
cji, podejmowane ryzyko częściej bywa konsekwencją dezynwoltury i ciekawości 
niż poczucia patriotycznej misji. Nawet najstaranniejsze streszczenie opowiadanej 
historii wiedzie ku parametrom powieści popularnej. Wgląd we właściwą po-
wagę Morfiny daje dopiero zmierzenie się z bogatą i osobliwą materią narracyj-
ną. (Wstępne sugestie co do semantycznych ośrodków narracji zaproponowanej 
przez Twardocha są sygnalizowane przez trzy motta poprzedzające niniejsze roz-
ważania).

Od początku powieści czytelnik potyka się o pewną nadmiarowość opowiada-
nia. Zrazu bardzo prostą, zakrawającą na manierę: „Łeb. Smród. (...) A więc budzi 
się. Budzę się. Obudziłem się. (...) Poleżałby, poleżałbym. (...) Wstaje. Wstałem.” 
(M, s. 9); „Co Wisła niesie? Ginie śnieg w jej czerni. Jadę. Czuję jak woda niesie 
most, puste wyporne krypy czarnej toni, a na nich jezdnia, a na jezdni ja my jadę 
jedziesz jadę” (M, s. 490).

Ów wzór szybko się komplikuje. Pierwszoosobowe opowiadanie Konstan-
tego Willemanna jest nie tylko uprzedzane jakimś obiektywnym, tradycyjnym 
trzecioosobowym głosem, ale – by głos ów nie spowszedniał i nie zamienił się 
w monotonny chwyt – włącza coraz inne, kolejne funkcje: utwierdzającą myśli 
bohatera, doprowadzającą je do pewnych konkluzji. Kiedy Willemann patrzy na 
kolejkę ludzi przerażonych reglamentacją wypłat w PKO: „ludzie patrzą na siebie 
oczami wilczymi spod rond kapeluszy i w tych spojrzeniach: sanacja, złodzieje, 
pułkowniki zakichane, gdzie są nasze, moje pieniądze! A ja mam. Bo ja jestem 
mądry, a ludzie idioci”, „głos” przytakuje, potwierdza: „Bo jesteś mądry, a ludzie 
idioci” (M, s. 14).

Stopniowo „głos” ów wchodzi z Willemannem w coraz większą zażyłość. Staje 
się opiekunem, doradcą, przyjacielem/przyjaciółką.

Ktoś idzie za mną, ktoś za nim idzie, znam go, on go zna, Kostek mnie zna, wie kim jestem, 
nie odwraca się. Boi się mnie ujrzeć. Ktoś idzie za mną. Za Konstantym idę. Później, później 
odejdzie, zawsze w końcu odchodzi i zawsze potem wraca, brat mój, kamrat, towarzysz. (...) 
który postępuje za mną, za nim jak lew ryczący. (...) kładzie mi dłonie na ramionach, ręce na 
jego ramionach i tak idziemy (...) (M, s. 39).
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I jeszcze: „ale ten, który idzie ze mną, podtrzymuje mnie za ramiona, upaść mi 
nie pozwoli, strzeże mnie i przez ciemną dolinę prowadzi” (M, s. 56); lub: „Idzie 
więc: taki żałosny, idzie z nadzieją, że coś się wydarzy, coś, przez co mógłby stać 
się innym, coś, co zmieniłoby jego życie, coś, w ogóle coś, cokolwiek. A przecież 
nic się nie zdarzy, więc idę za nim” (M, s. 62); „Nie wie Kostek, nie wie, że żadnej 
siły nie znalazł. To ja mu ją dałam, to ja go nią wypełniłam. A skąd ja ją biorę, 
skąd ją mam?” (M, s. 102); albo: „Co się z tobą dzieje, Konstanty? Chciałabym 
otoczyć cię ramionami, chciałabym cię tulić jak matka, całować twoje płowe wło-
sy, jak matka nigdy nie całowała, ale nie mam ramion i nie mam ust, mogę tylko 
iść za tobą” (M, s. 114).

Tym głosem opowiadana jest powikłana historia rodziny Willemanna. Odeń 
pochodzi wiedza na temat najintymniejszych szczegółów życia matki Konstante-
go – Katarzyny Willemann, primo voto Strachwitz von Gross-Zauche und Cam-
minetz, Ślązaczki, która wybiera dla siebie i jedynaka polskość, aby w 1939 roku 
przejść na służbę w niemieckim mundurze. Za pomocą tego głosu rekonstruuje 
Konstanty okoliczności swojego przyjścia na świat i najwcześniejsze rodzinne dra-
maty. Najbardziej wyrazisty jest udział posiadaczki owego głosu w osaczających 
Konstantego niebezpieczeństwach. Dyktuje mu najlepsze posunięcia, ostrzega, 
chroni:

I taki właśnie jesteś, mój biedny Kostusiu, kiedy stoisz w bramie i nie wiesz, co ze sobą zro-
bić. (...) Chodź ze mną, aniele, chodź, ja cię poprowadzę. Chodź. Przecież masz łzy w oczach, 
chłopczyku, więc chodź, ja cię poprowadzę. Kostusiu, chodź. Chodźmy na Czerniakowską. 
Nie bój się, Kostusiu, nie bój. Ja cię poprowadzę. (...) Dochodzimy do Czerniakowskiej. 
Tutaj zaczekamy, Kostusiu. Więc czekamy. Stoi, ufa mi, zupełnie mi ufa. (...) Kostuś robi, co 
mu każę. (...) Nie ufa mi Kostuś. Bo się boi. A może właśnie ufa, bo mimo strachu robi to, 
co mu każę? (M, s. 126–127).

(...) Musisz być szybki, Kostusiu. Musisz być bardzo szybki. Nie chcesz strzelać. Strzela-
nie z pistoletu w nocy w samym środku Warszawy to nie jest dobry pomysł. Nie strzelaj, Ko-
stusiu, posłuchaj swojej jedynej przyjaciółki, pamiętaj, abyś nie nacisnął spustu (M, s. 132).

Gdy to może pomóc w niebezpieczeństwie, uruchamia (?), wzmacnia (?) naj-
bardziej krwiożercze instynkty bohatera. W jednej z najmocniej „bondowskich” 
scen Konstanty, po serii nadzwyczajnych przedsięwzięć prowadzących do odzy-
skania skradzionej teczki, scyzorykiem wydłubuje złodziejowi oko. W tej pełnej 
okrucieństwa sytuacji bohater zostaje prawie całkowicie „ustawiony” przez swoją 
„opiekunkę”:

Musisz teraz być Niemcem, Konstanty. Żeby odnaleźć teczkę, ocalić siebie jako Polaka, mu-
sisz stać się teraz Niemcem. Zaufaj mi, Konstanty, jestem twoją jedyną przyjaciółką. (...) Taki 
teraz musisz być, Konstanty. Pamiętasz niemieckie słowa ojca, ale pamiętasz je po polsku 
(M, s. 134).

We wspomnieniu bohatera ożywa wówczas scena z dzieciństwa, kiedy ojciec 
przed wyjazdem na wojnę – „żeby ukrócić francuską arogancję. Żeby zawsze się 
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już nas bali, na wieki wieków” – czyta pięcioletniemu synowi niegdysiejszą ode-
zwę cesarza Wilhelma II do żołnierzy wysyłanych do Chin:

Żeby żaden Chińczyk więcej nie śmiał spojrzeć na żadnego Niemca z góry. Żeby zostało po 
nas w Chinach tylko przerażenie i strach. Tak jak dziś ciągle pamiętamy o Hunach. Mamy 
być Hunami (M, s. 134–135).

A potem wraca głos:

(...) musisz być Niemcem, musisz być niemieckim pilotem strzelającym z kaemu do kobiet 
kopiących kartofle. (...) Albo jak angielski strażnik z obozu koncentracyjnego dla Burów. (...) 
Albo taki musisz być, jak za cztery lata będzie wielooki marszałek Harris (...) bombardujący 
Drezno, (...) tysiące jego palców na spustach, tysiące bomb wysranych z komór bombowych, 
płonące mury, ulice i płonąca rzeka. (...) Albo jak ten, kto czarną pecynę spuszcza na japoń-
skie miasta z papieru. Albo jak ten, co staje do zawodów: kto mieczem szybciej pozbawi 
chińskich głów szereg klęczących? Albo jak Juliusz Cezar i jego martwi Galowie (...) Jak mat-
ka zabijająca własne dziecko: dusząca je pledem, albo rozkładająca nogi w klinice, Kosteczku, 
albo zostawiająca nagie niemowlę w lesie (...). Z płaczem lub obliczem ze stali. Z obliczem 
jak rzeź Pragi. (...) Musisz być jak ludzkie zęby i pazury, jak ludzka broń, jak miecz, dzida, 
karabin i bomba, bo taki właśnie jest człowiek. Musisz być ludzki, Kosteczku. Musisz być 
człowiekiem (M, s. 136–138).

To na konto postaci władającej głosem można zapisać najokrutniejsze zacho-
wania Konstantego, a równocześnie nie da się mówić o jakimś podmiotowym czy 
światopoglądowym jej profilu. Wszelkie „dziania się” w Morfinie jakby odpycha-
ły, odtrącały od siebie, eliminowały oceny serio. Inspiracje zdarzeń, podzielone 
między bohatera (który jednakowoż zapamiętał ojcowskie przesłanie) i tajemni-
czą postać, jakby wykluczały odpowiedzialność i oceny moralne. Trudno przejść 
nad tym do porządku dziennego. Trudno nie dociekać, czego dotyczy i co ozna-
cza taka autorska koncepcja owej konstrukcyjnej osobliwości.

Cytowana tu obficie postać posiada niewątpliwie wiele cech tradycyjnego 
narratora – z jego charakterystyczną nadwiedzą na czele. Ale od początku po-
wieści rozsadza ona konwencję auktorialności. Ani nie buduje konsekwentnego 
punktu widzenia, ani nie jest „przezroczysta”. Przeciwnie – jest ostentacyjna, ale 
niekonsekwentna; jakby walcząca o status postaci świata przedstawionego, a jed-
nocześnie wykorzystująca parawan swojej bytowej polimorfii. To właśnie owo 
permanentne przeistaczanie się, sui generis fikcja do kwadratu (postaci tej nie spo-
sób zdefiniować, samo nazywanie jej „postacią” już jest metaforyczne; w jednej 
z recenzji pada określenie „przedziwny twór metafizyczny”10), przykuwa uwagę 
i stopniowo zdobywa rangę najistotniejszego problemu Morfiny.

Żeby skończyć z nazbyt skrupulatnym cytowaniem, powiedzmy teraz w skró-
cie, jakie inne role przybiera analizowana „postać”. Nie wspomniano jeszcze 
o dosyć oczywistej możliwości – w sytuacji tak nieograniczonych kompetencji 

10 Zob. http://www.teologiapolityczna.pl/marta-kwasnicka-morfina-potyczki-z-polska-forma.
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– dowolnego funkcjonowania na osi czasu. To najbardziej oswojona prerogatywa 
opowiadaczy auktorialnych. Czasowe ramy akcji Morfiny nie przekraczają jesie-
ni 1939 roku. Proteuszowa postać opowiadacza – jak nietrudno się domyślić 
– poza te ramy wybiega. Ale nie po to, by – wciągając przyszłość – zbudować 
szersze spektrum interpretacji rzeczywistości. Antycypacje wydarzeń dotyczą lo-
sów postaci. Czytelnik dowiaduje się, że Willemann nie dożyje „człowieka ze 
zdjęć z Oświęcimia” (M, s. 140), że marnie skończy wciągający Konstantego 
do konspiracji inżynier Witkowski, „podziurawiony, i jak ludzie w niemieckich 
mundurach przypną mu karteczkę z napisem »największy polski bandyta«, do 
tej samej kurtki skórzanej przypną, do tej samej, w której teraz stoi przed tobą” 
(M, s. 259). Przedwcześnie uprzedzony zostaje też czytelnik o okrutnej śmierci 
egerii konspiracji – Dzidzi Rohacewicz: „(...) aż w końcu pochwycą Dzidzię bał-
kańscy bandyci, będzie to rok czterdziesty trzeci, pochwyci ją malownicza banda 
złożona z paru Serbów i jednego muzułmanina z Bośni, pod wodzą Węgra, więc 
pochwycą Dzidzię, zatnie się jej pistolet (...)” (M, s. 244). Mimochodem do-
cierają do czytelnika informacje o tym, kogo los poprowadzi do lasu, kogo pod 
tramwaj, kogo do POP PZPR za czasów Gomułki, kto zostanie zasztyletowany 
za osiemnaście lat, a kto za około czterdzieści lat zyska charyzmę intelektualisty. 
Wydłużanie osi czasu odbywa się także w kierunku odwrotnym. Ale czasowa głę-
bokość antecedencji również nie idzie w parze z potencją interpretacyjną:

(...) a rok jest 1909 po umownym narodzeniu Chrystusa, a ja tysiąc dziewięćset lat wcześniej 
patrzyłam, patrzyłam, jak się Chrystus rodził, a rodził się jak rodzi się każde zwierzę, we 
krwi, i rodził się jak człowiek, trudniej niż rodzą się zwierzęta, których mózgi nie puchną 
w łonach jak ludzki (M, s. 84).

Ani razu wiedza ta nie służy konfrontacji, nie buduje przewagi poznawczej. 
W taki sposób rezygnuje się z tego, co Małgorzata Łukasiewicz – analizując nar-
ratora w Doktorze Faustusie – nazwała za Tomaszem Mannem „pierwiastkiem 
krytycznym” literatury11. Owe rzadkie okruchy przeszłości i przyszłości stano-
wią coś na kształt brulionowych zapisków dalszych ciągów lub kolejnych fabuł. 
Są bardziej didaskaliami nieobecnej i nieplanowanej nawet sztuki niż zagęszcze-
niem rzeczywistości poddanej interpretacji. Profetyczna wiedza drugiego narra-
tora Morfiny nie owocuje bowiem rozszerzeniem oglądu świata, jakie stało się 
udziałem Zeitbloma. Porównanie to jest o tyle nieprzypadkowe, że – jak pisze 
Łukasiewicz –

Zeitblom dawno już zatracił rysy zwykłego, choć owszem, bacznego świadka i zmien i ł  s i ę 
w  ko smic zne  ucho  a lbo  p sycho log i c zny  wz i e rn ik  o  n i eog r an i c zonym 
za s i ę gu. Może nie rzuciłoby nam się w oczy, że przyznaje sobie prawo do wszechwiedzy. 
Zawierzając jego n i ańczyne j  t ro s c e  o Leverkühna, nie dostrzeglibyśmy, że w równej 

11 M. Łukasiewicz, Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna, Warszawa 2011, s. 165 (wyróżn. 
moje – M.L).
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albo większej mierze zaprzątają go warsztatowe kłopoty kogoś, kto poszukuje dla swojej 
sprawy należytego wyrazu w słowach12.

„Głos” z Morfiny od początku sprawia wrażenie „kosmicznego ucha” i „psycho-
logicznego wziernika o nieograniczonym zasięgu”. Analogicznie też można okre-
ślić stosunek „głosu” do bohatera jako „niańczyną troskę”. Co więcej – można 
powiedzieć, że nieodczuwająca żadnych potrzeb autokomentarza i uzasadnień, 
tajemnicza narratorka Twardocha posiada nawet większy zasób narzędzi anali-
tycznych, niż ma do dyspozycji biograf Leverkühna. Nie krępują jej żadne reguły 
– ani świadkowania, ani w ogóle prawdopodobieństwa. A jednak skręca w inną 
stronę. Uprzedzając wnioski, można powiedzieć, że narratorka analizowanej po-
wieści zaczyna w miejscu, do którego dochodzi Zeitblom. Zarysowany dotąd jej 
profil jest daleki od kompletności. Lektura dostarcza niezliczoną ilość niecyto-
wanych jeszcze „wcieleń”. Obok autoprezentacji, do których już przywykliśmy: 
„bo od tego jestem, aby wszystko wiedzieć” (M, s. 324); „Ja wszystko widzę” 
(M, s. 386), znajdują się takie, które powodują zupełny dysonans poznawczy: 
„ja też w końcu czytam całego ciebie, jakbyś był afiszem na ścianie. Ale ja nie 
jestem z ciała, wiem. Jestem atman, jestem oddech, jestem Ewą, Heleną, Marią 
i Zofią i nie ma mnie wcale. Jestem powietrzem” (M, s. 153); „trochę jestem 
nią, Konstanty [matką – przyp. M.L.]” (M, s. 222); „Jestem miejskim wróblem” 
(M, s. 268); a również takie, które kierują myśl w stronę psychoanalizy: „(...) ja, 
twoja szara, cicha przyjaciółka bez twarzy, Ta Która Idzie za Tobą, czy pamiętasz, 
Kosteczku? Nie pamiętasz, bo jestem przyjaciółką tak szarą i tak cichą, że prze-
cież jestem dla ciebie tylko cieniem, jeśli czujesz moją obecność, to zaraz pod 
progiem świadomości, nigdy ponad” (M, s. 171); „(...) dla mnie każda moja 
miłość jest pierwsza, bo każdy mężczyzna, za którym idę, rzuca mnie, swój cień, 
w inny sposób, przy każdym jestem nowa, zupełnie nowa” (M, s. 245); „I tylko 
ja nie przemijam, ja – cień, ja, twoja mała kochanica, widoczne nic, ja, która idę 
za tobą, cień cienia” (M, s. 279); w końcu – „Jestem czernią. Ze mnie rodzą się 
czarne bogi, ze mnie rozlewają się oceany rozpaczy, (...) z tej czerni przychodzę 
i wiem dobrze, że nie ma nic poza czernią (...)” (M, s. 267).

Mniej więcej w połowie powieści czytelnik łudzi się, że oto znalazł klucz do 
szyfru wielogłosu i polimorfii narratorki. Te nadzieje spełniają się połowicznie, 
ale nie zostajemy z pustymi rękami. Jak to miało miejsce do połowy powieści. 
Czytamy:

Kim jest ten trzeci, co zawsze idzie obok ciebie? (...) Gdy liczę nas, jesteśmy tylko ty i ja. 
Lecz gdy spoglądam przed siebie na biel drogi, zawsze jeszcze ktoś idzie obok ciebie. Stąpa 
spowity płaszczem brunatnym, w kapturze. Nie wiem, czy to jest kobieta, czy mąż. Kim jest 
ten, który idzie po tej drugiej stronie? (M, s. 267).

12 Tamże, s. 162.
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Reminiscencje znaczącego fragmentu Jałowej ziemi T.S. Eliota wracają w po-
wieści jeszcze kilkakrotnie (M, s. 276, 394, 400). Zawsze ześrodkowane wokół 
motywu tajemniczego trzeciego, który – jak wiemy z przypisów poematu – wzo-
rowany był na motywie „sprawozdania jednej z polarnych ekspedycji (...): wspo-
mniano tam, że grupa podróżników, będąc u kresu sił, miała ciągle złudzenie, 
iż jest o  j ednego  c z łonka  wyprawy  w i ę c e j”13. Przez chwilę wydaje się, 
że Twardoch oddał głos owej tajemniczej postaci z Jałowej ziemi. I że tym sa-
mym wciągnął do Morfiny zarówno katastroficzny sens poematu stanowiącego 
podzwonne europejskiej cywilizacji. Oraz że skorzystał ze swojego rodzaju alego-
rii omamu – jako chwytu narracyjnego. Byłby więc współgospodarzem Morfiny 
zwid, obłęd, halucynacja? Sam autor zapytany o to podczas jednego ze spotkań 
autorskich (Festiwal Conrada, Kraków 2013) potwierdził, że Eliotowska postać 
wydała mu się atrakcyjnym substytutem tradycyjnego auktorialnego narrato-
ra. Ale taki ruch nie tłumaczy jeszcze wielości sposobów zaistnienia tej postaci 
w powieści. I nie wyznacza kierunków ekspansji znaczeniowej chwytu. Zwłaszcza 
że Eliotowski trzeci/trzecia momentami stanowi element pamięci dwojga bo-
haterów – Konstantego Willemanna i dziwnej narratorki. Zatem licencja alu-
zji literackiej wydaje się tu stanowczo niewystarczająca. Gdyby zebrać wszystkie 
auto prezentacje narratorki, trzeba by uznać, że nie istnieje nic, co nie mogłoby 
stanowić rekwizytu jej „przebieranek”. Jest – choć to wygląda na interpretacyjną 
dezynwolturę – całym światem. Jednocześnie zaś o świecie i swojej pozycji wobec 
niego mówi:

(...) bo oni wszyscy i ty sam i twój ojciec i wszyscy ludzie i całe wasze życia i życia waszych 
przodków i małpoludów i potomków waszych, wszyscy układacie się w moza ikę  z drob-
niutkich, kolorowych kamyków i nikt, nawet ja, n i e  s t o i  od  t e j  moza ik i  do ś ć  da l e -
ko, aby spojrzeniem objąć ją całą, aby tedy z ro zumieć  j e j  r y tm, po r z ądek  i  p i ękno, 
które z nich wynika. Nikt albo prawie nikt. Bo jakiś po r z ądek, r y tm i  wyn ika j ą -
c e  z  n i ch  p i ękno  są bez wątpienia w tym ostatecznym, w i e l k im dz i e l e  s z tuk i 
(M, s. 338, wyróżn. moje – M.L.).

Zważywszy, że narratorka wiele razy odżegnuje się w swych komentarzach 
od kategorii logicznych – z sensem na czele – trzeba przyjąć, że ramy jej świata 
organizuje estetyka. Świat jest dziełem sztuki. I nikt, z braku dystansu, nie jest 
w stanie – powtórzmy – objąć go w całości. Zwłaszcza że „obejmujący” stanowi 
element obejmowanego zbioru. Z wnętrza tego zbioru – świata – dzieła sztuki 
dobywa się ów „głos”, który posiadając prerogatywy mannowskiego „ducha opo-
wieści”, nie pretenduje do jego wyrazistości, a może też chce pokonać to, co już 
skrystalizowane. I sprawdzić możliwość dalszego rozszczelnienia granic autono-
mii podmiotu:

13 T.S. Eliot, Jałowa ziemia [w:] tegoż, Poezje, wybór M. Sprusiński, Kraków 1978, s. 87.
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A ja na was patrzę i nucę sobie moją balladę, moje istnienie blade, moje istnienie błahe, 
moje istnienie niepewne i waszemu niepokrewne, ja nad wami i w was, ja zła, ja wściekła, 
z krwią na wargach nierozbitych, z krwią na rękach, ja bez winy i wstydu i bez miłości i bez 
litości, patrzę i wszystko widzę, a wy widzicie nie wszystko, chociaż patrzycie tak mocno, to 
nie widzicie, a ja widzę skurcze mięśni i twoje bezradne przerażenie widzę, Kosteczku, widzę 
przerażenie Konstantego i skurcze mięśni twarzy Peszkowskiego, i czuję jego mózg bardziej 
niż on sam go czuje (...) (M, s. 350).

Mozaika, ballada, cytaty z poezji („czyje to słowa, tego poety, którego nazwi-
ska zapomniałeś, Kosteczku, jego to słowa [...]”, M, s. 267), pars pro toto sztuki; 
istnienie blade, błahe, naszemu niepokrewne, jako alegoria literatury, zainstalo-
wane jest na podłożu nieprzemijającej menippei. Na taką parantelę pozwalają 
również serio-komiczne i „uskandalizowane” przebiegi zdarzeń Morfiny, jej wy-
bujała swoboda fabularnej fikcji i wyzwolenie – mimo tematu! – z historycznych 
ograniczeń. Morfina działa, póki trwa lektura. Tak również, zgodnie z Platońską 
abominacją, można interpretować tytuł powieści. Ale działa też, jak nawiedzająca 
Boecjusza w więzieniu, alegoria filozofii. W odróżnieniu od której mówi „o po-
cieszeniu, jakie daje literatura”.


